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6ىيى ععنان تقرير يوثق جرمية قصف طائرات حتالف العدوان على منزل صاحل حي
م2015أبريل 



منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

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

عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً ومعنوياً 

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

بقيادة السعودية ، حيث عمد تحالف العددوان إلدى ( 1)العدوانتعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف 

األخالقيدة انتهاك حقوق المدنيين وارتكاب أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعداة للقديم اإلنسدانية و

ق والتددي سددقط خاللهددا ا الف مددا بددين قتيددل وجددريت، وقددد تمدداد   تحددالف العدددوان فددي ارتكابدده للمجددازر بحدد

رتكبدة المدنيين من النساء واألطفال وهو ما يظهر جلياً في الجرائم المرتكبدة  والتدي كدان أحددها الجريمدة الم

ة بني مطدر والذي يقع  في قرية بيت رجال  التابعة لمديري( صالت يحيى شعالن )بحق منزل سكني للمواطن 

لدى بمحافظة صنعاء، مما أد  إلى سقوط عدد المدنيين مدن النسداء  واالطفدال، وهدي جريمدة شدنيعة تضداف إ
.ملف الجرائم الالأخالقية لتحالف العدوان على اليمن  

ودية وذلك المجزرة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السع" بيت الرجال"يوثق تقرير مجزرة قرية  

م  بحق إحد  األسر في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وقدد را  6/4/2015ظهر يوم اإلثنين الموافق 

ا التقرير ضحيتها كل من في المنزل الذي سقط على رؤوس ساكنيه من النساء واألطفال، وقد تحدثنا خالل هذ

المواثيدق عن تفاصيل الجريمدة وإفدادات الشدهود، كمدا تحددثنا عدن اإلطدار القدانوني للجريمدة وفقداً للقدوانين و
.الدولية

جريمدة وعددد يستند هذا التقرير إلى إحصائيات منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل  فيما يخص تفاصديل ال

وص الضحايا، كما اعتمد على المقابالت التي أجرتها بعض وسائل اإلعالم مع الشهود، وتم الرجوع إلدى نصد

رة آل القانون الدولية والمعاهدات واالتفاقيات مدن أجدل توضديت اإلطدار القدانوني للجريمدة المرتكبدة بحدق أسد
.شعالن

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)

الملخص التنفيذي

المنهجية
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بني مطرمديرية نبذة مختصرة عن 

نسمة عام 100012بني مطر أكبر مديريات محافظة صنعاء سكاًنا، بلغ عدد سكانها مديرية 

.يقع فيها جبل النبي شعيب أعلى قمة في الجزيرة العربية. 2004

كيلدو متدراً ( 30)تقع مديرية بني مطر في الجهة الغربيدة للمحافظدة وتبعدد عدن مركدز المحافظدة 

مديريدة بدالد مديرية سدنحان وبندي بهلدول و: وشرقاً . مديرية همدان: يحد المديرية شماالً . تقريباً 

يريتا مدد: وغربداً . مديرية ضوران التابعة لمحافظة ذمار : وجنوباً ( . وأمانة العاصمة ) الروس 

.الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية ومديرية شبام كوكبان التابعة لمحافظة المحويت 

م أثناء تواجد المواطنين في منازلهم في 2015أبريل 6ظهراً من يوم االثنين الموافق 12:00في  الساعة  

ندي مطدر ، قامت طائرات تحالف العدوان  بقصدف قريدة بيدت الرجدال الكائندة فدي مديريدة ب( بيت الرجال)قرية 

ممدا ( صالت يحي شدعالن)بمحافظة صنعاء، وقد استهدف القصف احد المنازل في القرية وهو منزل المواطن 

قدد أد  الى تدمير المنزل على من كان بداخله من األطفال والنساء والدذين قتلدوا تحدت أنقداض هدذا المندزل ،و

وأسدفر عدن ضدحايا مدن . فجع أهالي هدذ  القريدة بهدذا القصدف الدذي اسدتهدف أمدنهم ومندازلهم واسدتقرارهم 

.األطفال والنساء قتلى وجرحى

مددنيين  ( 5)وثقت منظمة انتصاف حاالت الضحايا من القتلى والجرحى حيث بلغ عددد الضدحايا مدن القتلدى   

أطفددال و امددرأتين ومعظددم ( 7)مدددنيا بيددنهم (12)بيددنهم أمددرأ  و ثالثددة أطفددال ، وبلددغ عدددد الضددحايا الجرحددى 
.اإلصابات خطيرة

طربني ممديرية تفاصيل مجزرة تحالف العدوان على 

بني مطرمديرية 
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إفادات شهود عيان

عدات وثقت منظمة انتصاف إفادات الشهود من أهالي الضحايا وأهالي القريدة وكمدا وثقدت أيضدا إفدادات القطا
. الصحية التي استقبلت ضحايا الجريمة

6ظهدراً مدن يدوم االثندين الموافدق12:00عندد السداعة " أفداد بقولده -عامداً 55(  ش-ي–ص)الشداهد 

ي م سمع صوت طائرات في سماء المنطقة، وما هي إال لحظات حتى سمع صوت انفجار شديد ف2015أبريل 

ويدة مدن قبدل القرية المجاورة لقريتهم ليتبين  الحقاً أن ذلك الصوت كان ناتجاً عن اسدتهداف القريدة بغدارة ج

ارتين بغدد( قريددة بيددت الرجددال)وبعدددها بلحظددات قامددت تلددك الطددائرات باسددتهداف  قريتنددا . الطددائرات السددعودية

اء جدوار المندزل، والثانيدة دمدرت المندزل بالكامدل وأصدابت كدل مدن بداخلده مدن النسدقصدفتجويتين، األولى 

من اسرتي وهم زوجتي وابنتي وطفلتي وطفل ثالث من ( 5)وقد تسبب القصف في قتل . واألطفال والمواشي
.فرداً من أسرتي وأقاربي  بينهم سبعة أطفال وامرأتين ومعظم االصابات خطرة(  12)أقاربي، وإصابة 

أبريدل 6ظهراً مدن يدوم اإلثندين الموافدق 12:30عند الساعة :" عاماً أفاد بأنه 42( ع –ا -ع-ي)الشاهد 

إصابات، إال أنها لم تحدث أي( قرية ُكشر)م قصفت الطائرات السعودية القرية المجاورة لبيت الرجال 2015

تهدفتا منزل بغارتين اس( بيت الرجال)وأثناء ما كنا ماشيين شاهدت الطائرة وهي تستهدف للمرة الثانية قرية 

خدر  الذي يقع في أسفل القريدة ودمرتده بالكامدل علدى رؤوس سداكنيه وأضدرت بالمندازل األ( صالت شعالن)
.المجاورة له بشكل كبير

بندي مطدر أكدد علدى بدأن المستشدفى(  متنة)سبتمبر بمنطقة 26مسؤول الطوارئ في هيئة مستشفى تحدث 

أطفدال وامدرأتين ،وصدلوا إلدى ( 3)جثدث للقتلدى (  5)استقبل عدد من الحاالت التي اسدتهدفها القصدف وهدي 
.متناثرةالمستشفى جثثاً هامدة واشالء بشرية 

من الضحايا مصابين بجرو  خطرة  بيدنهم أطفدال ونسداء تتدراو  أعمدارهم (6)كما استقبل المستشفى أيضاً 
.نينفي الجمجمة والوجه والعيوالبعض منهم أصيب بشظايا ، وإصاباتهم متفاوتة ،نةس45–بين سنتين 

انيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلنس

ركدان، استهداف طائرات تحالف العدوان بقيادة السعودية لمندازل مددنيين يرقدى إلدى جريمدة حدرب مكتملدة األ

جبهدات حيث وأن األسر المستهدفة تسكن في منازل بسيطة بعيددة عدن المعسدكرات و المنداطق العسدكرية أو

لحرب القتال، وكل من كانوا في المنازل هم من النساء واألطفال، وهذا يمثل انتهاك واضت وصريت لقوانين ا

وقات بين والقانون الدولي اإلنساني و الذي ينص على أنه يجب على األطراف المتحاربة التمييز في جميع األ

مدا يشدمل األهداف العسكرية والمدنية واالمتناع عن شن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضدراراً بالمددنيين، ك

لون الفئدات هذا القانون جميع المدنيين بالحماية دون أي تمييز ويخص بالذكر النساء واألطفال حيث أنهم يمث

ال، حيدث األشد ضعفاً أثناء النزاعات المسلحة، كما تعتبر هذ  الجريمة هي أحد الجرائم الجسديمة بحدق األطفد

.سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

من الئحة اتفاقية الهداي الرابعدة والمدادة ( 46)من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 47،27)كما تؤكد المواد 

ن تعمددل أطددراف النددزاع علددى التمييددز بددين السددكان المدددنيي"مددن البروتوكددول اإلضددافي األول علددى 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 المتحددة بالضدغط علدى دول تحدالف العددوان لوقد. ف 2

.الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

نطالب األمم. ث المتحدة إلغاء قرارها شطب تحالف العدوان من قائمدة قتدل وتشدويه األطفدال حيد3

تدى وأنهم مستمرون في ارتكاب المجازر الفظيعة بحق النسداء واألطفدال مندذ بدايدة العددوان وح

.يومنا هذا

نددددعو كافدددة المنظمدددات والجهدددات الحقوقيدددة والقانونيدددة واإلعالميدددة إلدددى رصدددد وتوثيدددق كافدددة . 4

عددام االنتهاكددات والجددرائم المرتكبددة بحددق المدددنيين وخاصددة النسدداء واألطفددال وكشددفها للددرأي ال

.الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة

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

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

.الجرائم و المجازر للمحاكمة

محافظة صنعاء-تقرير حقوقي يوثق واقعة قصف المدنيين من النساء واألطفال في مديرية بني مطر



10

جولة سبأ: عنوان المنظمة

778000597-778000596: أرقام هواتف المنظمة
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