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منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

محافظة صعده–تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على منزل مدني بمنطقة قحزه 

اع منظمة حقوقية تسعى لحماية المرأة والطفل من خالل مناصرة قضاياهما والدف

ومعنوياً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً 

تفاقيات رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة و الطفل كما كفلتها الشريعة اإلسالمية و تضمنتها اال

.و المواثيق الدولية 

بارهم الخلية مناصرة قضايا المرأة والطفل حقوقياً واجتماعياً بما يكفل لهم حياة أسرية كريمة باعت

.األساسية للمجتمع

قبل رصد كافة االنتهاكات واالعتداءات الواقعة على النساء واألطفال في الحرب والسلم سواء من

.أفراد او هيئات حكومية أو جماعات غير حكومية أو دول معادية وإعالنها للرأي العام 

إعداد وإصدار التقارير الحقوقية لحاالت االنتهاكات الخاصة بالمرأة والطفل.

حربتقديم الدعم النفسي الالزم للمرأة و الطفل الذين يتعرضون لالنتهاكات أثناء السلم و ال.

 حماية النساء واألطفال من سوء المعاملة في األسرة والمجتمع ومناهضة كافة أشكال العنف

.الموجه ضدهم و حمايتهم من اإليذاء أثناء التحقيق

الحد من تسول وعمالة األطفال.

تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.
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مدخــل

، حين  عمند إلنى انتهناك حقنوق المندنيين وارتكناب 1العندوان تعاني اليمن من حرب عدوانية منن قبنل تحنالف 

منا بنين أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقيم اإلنسانية واألخالقينة والتني سنقط خاللهنا ا الف

ة، فمنذ بدء قتيل وجريح، وتعمد استهداف األحياء المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والمنشآت الحيوي

م تمننادت تحننالف العنندوان فنني ارتكابننه للمجننازر بحننق المنندنيين مننن النسنناء 2015مننارس 26العنندوان بتنناري  

قنة فني منطمشنعفواألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريمة المرتكبة بحق منزل المواطن  أحمند حمندان  أبنو 

ضنح بمحافظة صعده مما أدت إلى سقوط ضحايا ما بين قتيل وجنريح ، دون أن تمينز بنين هندف مندني واقحزة

وبين األهداف العسكرية المشنروعة، وخلفنت الرنارات ذكنرت ومآسني علنى مندت أعنوام لنم ولنن ينسناها أهنالي 
.بصعدة وخاصة أسر الضحاياقحزةمنطقة 

فبراير 28  الجريمة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان وذلك يوم األربعاء بتاري" جث  متناثرة "يوثق تقرير 

الل هنذا بصعدة والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين بيننهم نسناء وأطفنال، وقند تحندثنا خنقحزةبمنطقة 2018

انين والمواثيق التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفادات الشهود، كما تحدثنا عن اإلطار القانوني للجريمة وفقاً للقو

.الدولية

لننى يسننتند هننذا التقريننر إلننى إحصننائيات المنظمننة فيمننا يخننص تفاصننيل الجريمننة وعنندد الضننحايا، كمننا اعتمنند ع

ن أجنل المقابالت التي أجريت مع الشهود، وتم الرجوع إلى نصوص القانون الدولية والمعاهدات واالتفاقينات من
.قحزةتوضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال بمنطقة 

.العدوان بقيادة السعودية واإلماراتتحالف ( 1)

الملخص التنفيذي

المنهجية
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صعدةنبذة مختصرة عن مديرية 

58695هي إحدت مديريات محافظة صعدة في اليمن ، بلغ عدد سكانها : مديرية صعدة 

.م 2004نسمة حسب اإلحصاء الذي أجري عام 

جريمنة فضنيعة م  ارتكنب تحنالف العندوان2018فبراينر 28ظهرا ينوم األربعناء الموافنق 12:30في الساعة 

زل بحننق المنندنيين مننن النسنناء واألطفننال فنني محافظننة صننعده ، حينن  اسننتهدف طيننران التحننالف برننارة جويننة مننن

، يقنع المننزل المسنتهدف فني مزرعنة يعمنل فيهنا عندد منن قحنزةفي منطقة مشعفالمواطن أحمد حمدان أبو 

.العاملين من الرجال والنساء مع أطفالهم ، وقد سقطوا  ضحايا ما بين قتيل وجريح 

ازن المنزل المستهدف هي ألسر مدنية فقيرة بسيطة وال توجد حولنه مظناهر مسنلحة وال نقناط عسنكرية أو مخن

يمنة للسالح وال يوجد معسكر وال جبهة من الجبهات المشتعلة بقربه ،  مما يؤكد على أن هذه الجريمة هني جر

شنبهة أو مكتملة األركان، حي  تم فيها استهداف المدنيين غير المرتبطين بالحرب، كما أنهنم ليسنوا فني موقنع
.تجمع عسكري قربهم أو مكان لتخطيط أو تقديم أي دعم للجبهات العسكرية

نساء4أطفال و 3مدنيين بينهم 8: مقتل

نساء3و طفلينمدنيين بينهم 8:جرح

قحزةمنطقة تفاصيل مجزرة تحالف العدوان على 
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إفادات شهود عيان

م تم االستماع إلى شهادات بعض الشنهود ممنن كنانوا متواجندين فني مكنان الرنارة الجوينة وكاننت شنهاداته

رات جميعاً تحمل ما يسمى بالتحالف العدوان مسؤولية هذه الجريمة وأن الذي قنام بهنذه الجريمنة هني طنائ
:تحالف العدوان

ن برارة قام طيران تحالف العدوا:" تحد  أحد الشهود من أقارب الضحايا وهو فهد صالح علي غيثان قائالً 

النرميم، هنزام، وقند أصنيبت زوجنة عمني صنفية محمند مشعفجوية على منزل ومزرعة أحمد حمدان أبو 

عثنور والكثير من الضنحايا بيننهم أطفنال ونسناء، وهنناك شنخص اسنمه عبند الحكنيم قاسنم حربنان لنم ينتم ال
" .عليه

رنارة في ينوم األربعناء قنام طينران تحنالف العندوان ب:" و تحد  شاهد آخر و اسمه صالح علي غيثان قائالً 

، هننذه الرننارة أدت الننى مقتننل وجننرح كثيننر مننن مشننعفجويننة علننى منننزل ومزرعننة األم أحمنند حمنندان أبننو 
".األشخاص ، وهناك حالة مفقودة ، وال يوجد بجوار المنطقة أي معسكر او جبهه 

قننام طيننران تحننالف: " كمننا تحنند  شنناه آخننر مننن أقننارب الضننحايا وهننو عبنند  حربننان قاسننم غيثننان قننائالً 

، أدت الرنارة النى قتنل وجنرح الكثينر ، مشنعفالعدوان برارة جوية على منزل المنواطن أحمند حمندان أبنو 
".اختي كانت ضمن القتلى اما الجرحى فهم من اقاربي أغلبهم نساء وأطفال 
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سانيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلن

كتملنة استهداف طائرات تحالف العدوان بقيادة السعودية لمنازل ومزارع  المدنيين يرقى إلى جريمة حرب م

كرية أو األركان، حي  وأن األسر المستهدفة تسكن في منازل بسيطة بعيدة عن المعسكرات و المناطق العسن

وانين جبهات القتال، وكل من كانوا في المنازل هم من النساء واألطفال، وهذا يمثل انتهاك واضح وصريح لق

مينع الحرب والقانون الدولي اإلنساني و الذي يننص علنى أننه يجنب علنى األطنراف المتحاربنة التميينز فني ج

بالمدنيين، األوقات بين األهداف العسكرية والمدنية واالمتناع عن شن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضراراً 

أنهنم كما يشمل هذا القانون جميع المندنيين بالحماينة دون أي تميينز ويخنص بالنذكر النسناء واألطفنال حين 

سيمة بحنق يمثلون الفئات األشد ضعفاً أثناء النزاعات المسلحة، كما تعتبر هذه الجريمة هي أحد الجرائم الج

.األطفال، حي  سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

من الئحة اتفاقية الهاي الرابعة والمنادة ( 46)من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 47،27)كما تؤكد المواد 

ين تعمننل أطننراف النننزاع علننى التمييننز بننين السننكان المنندني" مننن البروتوكننول اإلضننافي األول علننى أن( 48)
".والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية
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التوصيات

العمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنساناً . 1.

نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحندة بالضنرط علنى دول تحنالف العندوان لوقن. ف 2

.الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

نطالب األمم.   المتحدة إلراء قرارها شطب تحالف العدوان من قائمنة قتنل وتشنويه األطفنال حين3

تنى وأنهم مستمرون في ارتكاب المجازر الفظيعة بحق النسناء واألطفنال مننذ بداينة العندوان وح

.يومنا هذا

نننندعو كافنننة المنظمنننات والجهنننات الحقوقينننة والقانونينننة واإلعالمينننة إلنننى رصننند وتوثينننق كافنننة . 4

عننام االنتهاكننات والجننرائم المرتكبننة بحننق المنندنيين وخاصننة النسنناء واألطفننال وكشننفها للننرأي ال

.الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة

نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة و كل الجرائم. واالنتهاكنات 5

م وتقديم قيادة تحالف العدوان ومرتكبي 2015مارس 26التي حصلت منذ بداية العدوان بتاري 

.الجرائم و المجازر للمحاكمة
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جولة سبأ: عنوان المنظمة

778000597-778000596: أرقام هواتف المنظمة
:روابط المنظمة

entesaforg2@gmail.com: اإليميل
/https://www.facebook.com/EntesafOrg: الفيسبوك
https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA: اليوتيوب
https://twitter.com/entesaf2?s=08: تويتر

https://t.me/Entesaforg: تيليجرام
https://entesaf.org : اإللكترونيالموقع 
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