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منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

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

 ً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً ومعنويا

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 تحاالف العادوان إلاى انتهااك حقاوق ( 1)تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العدوان 

التاي ساقط المدنيين وارتكاب أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقايم اإلنساانية واألخالقياة و

و خاللهااا افالف مااا بااين قتياال وجااريد، وقااد تمااادن تحااالف العاادوان فااي ارتكابااه للمجااازر بحااق الماادنيين

منياين ، النازحين والذين كانوا منذ األيام األولى للعدوان أهدافا مفضلة له وذلك لقتل أكبر عدد ممكن من الي

خدم المدنيين وهو ما أكدته الجرائم البشعة التي اقترفها العدوان طيلة الفترة الماضية واليزال إلى اليوم يست

حااق و النااازحين أهاادافا مشااروعة لطائراتااه فااي أوقااات كثياارة، و يظهاار ذلااك جلياااً فااي  الجريمااة المرتكبااة ب

هم طاائرات التابعة لمديرياة حياران بمحافظاة حجاة، حياث اساتهدفتالجمنةأسرتين بينهم نازحين في منطقة 

دون أن تحالف العدوان  مما أدن إلى سقوط العشرات من الضحايا بينهم نساء وأطفال ما بين قتيل وجاريد

رتين ، تميز بين هدف مدني واضد وبين األهداف العسكرية المشروعة، وقد خلف القصف ضحايا من األسا
. وخلفت الغارات ذكرن ومآسي على مدن سبعة أعوام لم ولن تنساها أسر هؤالء الضحايا 

دنيتين المجزرة التي ارتكبهاا طياران تحاالف العادوان بحاق أسارتين ما" نازحون تحت النيران"يوثق تقرير 

نهم والذي استهدف خاللها منزليهما بمحافظة حجة بغاارات جوياة، وقاد راح ضاحيتها عشارات المادنيين بيا

اإلطاار نساء وأطفال، وقد تحدثنا خالل هذا التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفاادات الشاهود، كماا تحادثنا عان
.القانوني 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 توضيد اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق النازحين في مخيم حيران

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)

الملخص التنفيذي

المنهجية
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نبذة مختصرة عن مديرية حيران

15491بلغ عدد سكانها ، اليمن محافظة حجة فيإحدن مديريات: مديرية حيران

.2004نسمة عام 

راته القاتلاة النزوح والتهجير القسري الذي تسبب به العدوان لم يشف غله من اليمنيين فراح يالحقهم بطائ

لك، ففاي أنها آمنة لكنها لم تكن كاذيفترض بموتاً بصواريخه ليحصد أرواحهم داخل منازلهم التي ويمطرهم

ابعة التالجمنةم ارتكب تحالف العدوان جريمتان بحق أسرتين في قرية 2017أبريل 7ليلة الجمعة بتاريخ 

سااعة ، حياث أقادمت 24بمحافظاة حجاة، الفاصال الزمناي باين هااتين الجاريمتين أقال مان حيران لمديرية 

مما " علي هالل"و منزل المواطن " أيوب مسلماني"طائرات تحالف العدوان على استهداف منزل المواطن 

أدن إلى تدمير المنزلين علاى رؤو  سااكنيها وتضارر عادد مان المناازل المجااورة، وقاد أدت الغاارات إلاى 

ات الجرحاى سقوط أفراد األسرتين ضحايا ما بين قتيل وجريد غالبيتهم نساء وأطفال، كما كانت معظم إصاب
.حرجة جدا

رض المكان المستهدف هو قرية يسكنها مدنيون وبعضهم نازحون عزل، كما أنه لم يشهد أي قتاال علاى األ
.وقت الغارات و ال توجد أي مواقع عسكرية بجواره

طفل و  امرأتين: مدنيين بينهم3مقتل 

نساء4أطفال و 10: مدنياً بينهم19جرح 

ينتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على أسرتين بينهم نازح

موقع مديرية حيران
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2018فبراير 27محافظة صعدة –مديرية سحار –تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على المدنيين في منطقة حفصين 
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إفادات شهود عيان

ة ، وسااتظل أحااداث هااذه الليلااالجمنااةليلااة الجمعااة كناات ليلااة سااوداوية لكاال ماان شااهد الجريمااة فااي قريااة 

رية جمنة لقد قام تحالف العدوان باستهداف منزلين في ق: "محفورة في أذهانهم، فأحد الشهود أفاد بقوله
 ."بغارتين جويتين ، وهؤالء مدنيين مستضعفين نازحين لي  لديهم ما يأكلون 

ازحة و كما أفاد صاحب المنزل والذي نزح من المنزل المستهدف مسبقاً وسكنت من بعده إحدن األسر الن
يوتنا أنا صاحب المنزل وقد نزحت منه مسبقاً، وهؤالء الضحايا نازحين وسكنوا في ب: "المستهدفة قائالً 

15ا يقارب بعد أن نزحنا منها، وقد استهدفوهم ظلماً وعدواناً، وإلى افن حصيلة الضحايا ثالثة قتلى وم
بااقي " :، وأضاف قائالً "ساكنيها بالكامل ولم يبق منها شيء  ؤورجريحا، كما أن البيوت تدمرت على 

م أو إسعافهم، الجرحى لم يتم إسعافهم إلى افن نظراً لتحليق الطيران المستمر والمكثف، ولم يتم انتشاله
."والبعض منهم متفحمين ولم نعرف عددهم إلى افن

ضربوا علينا ونحن نازحين، وال يوجد في منزلنا أي شخص أو أي" :و أفاد شاهد من أسر الضحايا قائالً 

".شيء ليستهدفوه

إدانات

حاق أدانت منظمات المجتمع المدني ومنها منظمة انتصاف لحقوق المارأة والطفال الجريماة التاي ارتكبات ب

قوانين األسرتين في مديرية حيران بمحافظة حجة، واستنكرت الصمت الدولي واألممي المخزي وانتهاك ال

ا عرض والمواثيق الدولية واإلنسانية وقوانين الحرب وغيرها من األعراف والشرائع السماوية والرمي به

. الحائط، والتي تتضمن قواعد ومبادئ تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي لألطفال والنساء

بحاق كما حملت منظمة انتصاف تحالف العدوان بقيادة السعودية مسؤوليتها عان كال الجارائم واالنتهاكاات

نساانية المدنيين األبرياء والنازحين، وطالبت المجتمع الدولي والمنظماات األممياة والهيئاات الحقوقياة واإل

المادنيين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية واإلنسانية تجاه االنتهاكاات والمجاازر البشاعة التاي تحادث بحاق

قااف افمنااين ماان أبناااء الشااعب اليمنااي، ودعاات كاال أحاارار العااالم والشاارفاء بااالتحرك الفعااال واإليجااابي لو

.العدوان وحماية المدنيين من النساء واألطفال

ياتهم كما طالبت منظمة انتصاف األمم المتحدة ومجل  األمن الدولي بالقيام باواجبهم واالضاطالع بمساؤول

جميااع حيااال هااذه الجاارائم والعماال علااى إيقافهااا ورفااع الحصااار وتشااكيل لجنااة دوليااة مسااتقلة للتحقيااق فااي
.الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم
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انيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلنس

ة اسااتهداف طااائرات تحااالف العاادوان لمناازلين بماان فيهمااا ماان الماادنيين يرقااى إلااى جريمااة حاارب مكتملاا

القتاال عن المعسكرات و المنااطق العساكرية أو جبهااتين األركان، حيث وأن المنزلين المستهدفين بعيد

وا فاي منطقاة مدنياة، وغالبياة مان كاانوا فاي المنازلين هام مان النسااء واألطفاال، وقاد تركاين وهما واقع
.مساكنهم ونزحوا إلى هذه القرية هرباً من القصف المستمر والمتواصل الذي دمر قراهم ومنازلهم

نه يجاب وهذا يمثل انتهاك واضد وصريد لقوانين الحرب والقانون الدولي اإلنساني و الذي ينص على أ

ن شان على األطراف المتحاربة التمييز في جميع األوقات بين األهاداف العساكرية والمدنياة واالمتنااع عا

لمادنيين، الهجمات التاي يتوقاع أن تلحاق أضاراراً بالمادنيين، ويعاد الناازحون داخليااً جازءاً مان الساكان ا

لمادنيين وبذلك يكون لهم الحق في تلقي الحماية نفسها من توابع الحرب، كما يشمل هذا القانون جمياع ا

اً أثناااء بالحمايااة دون أي تمييااز ويخااص بالااذكر النساااء واألطفااال حيااث أنهاام يمثلااون الفئااات األشااد ضااعف

علاى النزاعات المسلحة، ويانص مبادأ التميياز فاي القاانون الادولي اإلنسااني علاى أن أي اعتاداء مباشار
بال يعتبار أيضاا انتهاكااً خطياراً للقانون الدولي اإلنساانيالمدنيين أو أي شيء مدني ال يعتبر فقط انتهاكا

/ باين المادنيين التمييازأي سالح غير قادر علاىالقانون الدولي اإلنسانيويمثل جرائم حرب، كما يحظر

.واألعيان العسكرية/ والمقاتلين المدنيةاألعيان المدنية 
مان الئحاة اتفاقياة الهااي الرابعاة ( 46)مان اتفاقياة جنياف الرابعاة والماادة ( 47،27)كما تؤكد المواد 

ان تعمال أطاراف النازاع علاى التميياز باين الساك"من البروتوكول اإلضاافي األول علاى أن ( 48)والمادة 
". المدنيين والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية
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التوصيات

. ً العمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنسانا 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 هذه الجريمة و كل الجرائم. واالنتهاكاات 5

م وتقديم قيادة تحالف العدوان ومرتكبي 2015مار  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: الموقع اإللكتروني
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