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الظهرة  مبنطقة تقرير يوثق جرمية قصف طائرات حتالف العدوان على منازل املهمشني
م2015إبريل 12حمافظة  تعز  -مديرية ماوية 



منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

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

حيث عمد إلى انتهااك حقاوق المادنيين وارتكااب ( 1)تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العدوان 

الف ماا أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعااة للقايم اإلنساانية واألخالقياة والتاي ساقط خاللهاا اآ

الحيوياة، بين قتيل وجريح، وتعمد استهداف األحياء المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والمنشآت

م تمادى تحالف العدوان في ارتكابه للمجازر بحق المدنيين من2015مارس 26فمنذ بدء العدوان بتاريخ 

مديرياة النساء واألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريمة المرتكبة بحق منازل المهمشين بمنطقاة الظهارة ب
هادف محافظة تعز مما أدى إلى سقوط معظم أفراد األسرة ما بين قتيل وجريح ، دون أن تميز بين–ماوية 

مدني واضح وبين األهداف العسكرية المشروعة، وخلفت الغارات ذكرى ومآسي على مادى أعاوام لام ولان
.ينساها أهالي منطقة الظهرة وخاصة أسر الضحايا

ألحاد الجريماة التاي ارتكبهاا طياران تحاالف العادوان وذلاك فاي مسااء ياوم ا" عاصافة األطفاال"يوثق تقرير 

ساء م بمنطقة الظهرة بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها أسر من المهمشين بينهم ن2015إبريل 12بتاريخ 

القانوني وأطفال، وقد تحدثنا خالل هذا التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفادات الشهود، كما تحدثنا عن اإلطار
.للجريمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية

ماد علاى يستند هذا التقرير إلاى إحصاائيات المنظماة فيماا يخاص تفاصايل الجريماة وعادد الضاحايا، كماا اعت

ات مان المقابالت التي أجريت مع الشهود، وتم الرجوع إلى نصاوص القاانون الدولياة والمعاهادات واالتفاقيا

.أجل توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال بمنطقة الظهرة

.العدوان بقيادة السعودية واإلماراتتحالف ( 1)

الملخص التنفيذي

المنهجية
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هي إحدى قرى مديرية ماوية في محافظة تعز يبلغ عدد سكانها: منطقة الظهرة

.م 2004حسب إحصاء عام 4482

م ارتكاب تحاالف العادوان جريماة فضايعة بحاق المادنيين مان 2015إبريال 12في مساء يوم األحد بتااريخ 

لتابعة النساء واألطفال، حيث استهدف طيران تحالف العدوان بغارة جوية منازل المهمشين بمنطقة الظهرة ا

كبيراً من لمديرية ماوية، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيٍل وجريح، وقد أحدثت الغارة قدراً 

.الدمار، وهرع أهالي المنطقة إلنقاذ وانتشال الضحايا

ة المنطقة بسيطة وال توجد حولها مظاهر مسلحة وال نقااط عساكرية أو مخاازن للساالح أو معساكر أو جبها

هاا من الجبهات المشتعلة بقربها، مما يؤكد على أن هاذ  الجريماة هاي جريماة مكتملاة األركاان، حياث تام في

بهم أو استهداف المدنيين غير المرتبطين بالحرب، كما أنهام ليساوا فاي موقاع شابهة أو تجماع عساكري قار
:يمكان لتخطيط أو تقديم أي دعم للجبهات العسكرية، وكانت حصيلة االستهداف من الضحايا كالتال

نساء5وأطفال 9بينهم مدنياً 18:مقتل

نساء7وأطفال8مدنياً بينهم 20: جرح
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ةمنطقة الظهرتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على 

منطقة الظهرةموقع 
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إفادات شهود عيان

عااً تم االستماع إلى شهادات بعض ممن كانوا متواجدين في   مكان الغارة الجوياة وكانات شاهاداتهم جمي

ف تحمل ما يسمى بتحالف العدوان مسؤولية هذ  الجريمة وأن الذي قام بهذ  الجريمة هي طاائرات تحاال

.العدوان

ا الطاائرة الذي حدث أننا كنا جالسين عند باب البيت، وسامعن: " قائالً ( أحد الضحايا )تحدث الشاهد ₋

الادتي في الجو، فدخلنا إلى البيت، انا وزوجتي وأبنائي وأخي وزوجته ، أما أخي عماد وصديقه وو

ركاام، كانوا عند باب البيت، وفجأة ضرب طيران تحالف العدوان عليناا، وماا فقناا إال ونحان تحات ال

". والدتي وأخي وابن أخي وابنتي مفقودين، لدي من األوالد سبعة قتلوا جميعا ماعدا طفل 

ا، ال كما تشاهدون أماامكم هاؤالء أسار قتلات بأكملها: " تحدث أحد المتواجدين في مكان الغارة قائالً ₋

ول يوجد بالقرب منها صواريخ وال مواقع عسكرية كما يدعون، هؤالء ناس مساكين مهمشين ال حا

" .لهم وال قوة 

ادهم، هؤالء المساكين البسطاء كان األولى دعمهم ومسااعدتهم وإسان: " تحدث أحد المسعفين قائالً ₋

ين ولاايس ضااربهم بصااواريخ تسااتهدف منااازلهم المكتظااة باألطفااال والنساااء، المااؤلم أننااي وجاادت باا

األنقاااض طفاال ماان طالبااي فااي المدرسااة، ال ياازال هناااك الكثياار ماان الضااحايا تحاات األنقاااض، هااذ  

.الصواريخ عصفت بحي كامل مزدحم بالمساكين

سانيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلن

استهداف طائرات تحالف العدوان لمنازل المهمشاين يرقاى إلاى جريماة حارب مكتملاة األركاان، حياث وأن

القتاال، األسر المستهدفة تسكن في منازل بسيطة بعيادة عان المعساكرات و المنااطق العساكرية أو جبهاات

وكل من كانوا فاي المناازل هام مان النسااء واألطفاال، وهاذا يمثال انتهااك واضاح وصاريح لقاوانين الحارب

األوقاات والقانون الدولي اإلنساني و الذي ينص على أنه يجب على األطراف المتحاربة التمييز فاي جمياع

يين، كماا بين األهداف العسكرية والمدنية واالمتناع عن شن الهجمات التي يتوقع أن تلحاق أضاراراً بالمادن

نهاام يشاامل هااذا القااانون جميااع الماادنيين بالحمايااة دون أي تمييااز ويخااص بالااذكر النساااء واألطفااال حيااث أ

جسايمة يمثلون الفئات األشد ضعفاً أثناء النزاعاات المسالحة، كماا تعتبار هاذ  الجريماة هاي أحاد الجارائم ال

.بحق األطفال، حيث سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

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

يين تعمال أطاراف النازاع علاى التميياز باين الساكان المادن"من البروتوكاول اإلضاافي األول علاى 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 المتحادة بالضاغط علاى دول تحاالف العادوان لوقا. ف 2

.الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

نطالب األمم. ث المتحدة إلغاء قرارها شطب تحالف العدوان من قائماة قتال وتشاويه األطفاال حيا3

تاى وأنهم مستمرون في ارتكاب المجازر الفظيعة بحق النسااء واألطفاال مناذ بداياة العادوان وح

.يومنا هذا

نااادعو كافاااة المنظماااات والجهاااات الحقوقياااة والقانونياااة واإلعالمياااة إلاااى رصاااد وتوثياااق كافاااة . 4

عااام االنتهاكااات والجاارائم المرتكبااة بحااق الماادنيين وخاصااة النساااء واألطفااال وكشاافها للاارأي ال

.الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة

نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذ  الجريمة و كل الجرائم. واالنتهاكاات 5

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

.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
:  اليوتيوب

https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA
https://twitter.com/entesaf2?s=08: تويتر

https://t.me/Entesaforg: تيليجرام
https://entesaf.org/380/: الموقع اإللكتروني
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