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األثرية بمنطقة زبيدتقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على سوق شاجع في مدينة 

م 2015مايو 12-محافظة الحديدة–زبيدمديرية –سوق شاجع



منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

منظمة حقوقية تسعى لحماية المرأة والطفل من خالل مناصرة قضاياهما والدفاع 

عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً ومعنوياً 

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

.المواثيق الدولية 

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

.األساسية للمجتمع

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

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

.إعداد وإصدار التقارير الحقوقية لحاالت االنتهاكات الخاصة بالمرأة والطفل

.تقديم الدعم النفسي الالزم للمرأة و الطفل الذين يتعرضون لالنتهاكات أثناء السلم و الحرب

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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مدخل

المنهجية

الملخص التنفيذي 

، حيد  عمدد إلدى انتهداو حقدوق المددنيين وارتكداب (1)تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العددوان 

مدا بدين أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقيم اإلنسانية واألخالقيدة والتدي سدقط خاللهدا ا الف

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

م تمددادت تحددالف العدددوان فددي ارتكابدده للمجددازر بحددق المدددنيين مددن النسدداء 2015مددارس 26العدددوان بتدداري  

األثرية زبيدواألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريمة المرتكبة بحق المدنيين في سوق شاجع الواقع في مدينة

ي بمحافظة الحديدة مما أدت إلى سقوط عدد مدن الضدحايا مدا بدين قتيدل وجدريح ، دون أن يميدز بدين هددف مددن

واضح وبين األهداف العسكرية المشروعة، وخلفدت الادارات ذكدرت ومآسدي علدى مددت أعدوام لدم ولدن ينسداها 
.أهالي منطقة سوق شاجع وخاصة أسر الضحايا

12تداري  الجريمة التي ارتكبها طيدران تحدالف العددوان وذلدو فدي يدوم الثالثداء ب" آثار بشرية" "يوثق تقرير 

أطفدال، م بمنطقة سوق شاجع التابعة لمحافظة الحديددة والتدي راض ضدحيتها مددنيين بيدنهم نسداء و2015مايو 

لجريمدة وقد تحدثنا خالل هذا التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفادات الشدهود، كمدا تحددثنا عدن اإلطدار القدانوني ل
.وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية

لددى يسددتند هددذا التقريددر إلددى إحصددائيات المنظمددة فيمددا يخددص تفاصدديل الجريمددة وعدددد الضددحايا، كمددا اعتمددد ع

ن أجدل المقابالت التي أجريت مع الشهود، وتم الرجوع إلى نصوص القانون الدولية والمعاهدات واالتفاقيدات مد
.توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال منطقة سوق شاجع 

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)
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29035هي إحدت المديريات التابعة لمحافظة الحديدة ، يبلغ عدد سكانها : األثرية زبيدمدينة 

.م 2004نسمة حسب إحصاء عام 

م  ارتكدب تحددالف العددوان جريمدة فضديعة بحدق المددنيين مدن النسدداء 2015مدايو 12فدي يدوم الثالثداء بتداري  

، ممدا دزبيدواألطفال، حي  استهدف طيران تحالف العدوان بأربع غارات جوية سوق شاجع الواقع فدي مديريدة 

أهدالي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيٍل وجريح، كما أحدثت الادارة قددراً كبيدراً مدن الددمار، وهدرع

.المنطقة إلنقاذ وانتشال الضحايا من تحت األنقاض

المنطقة ال يوجد حولها مظاهر مسلحة وال نقاط عسكرية أو مخدازن للسدالض أو معسدكر أو جبهدة مدن الجبهدات 

نيين المشتعلة بقربها، مما يؤكد على أن هذه الجريمة هي جريمة مكتملة األركان، حي  تم فيهدا اسدتهداف المدد

قديم أي غير المرتبطين بالحرب، كما أنهم ليسوا في موقع شبهة أو تجمع عسكري قربهم أو مكان لتخطيط أو ت
:دعم للجبهات العسكرية، وكانت حصيلة االستهداف من الضحايا كالتالي

نساء7وأطفال 6مدنياً بينهم 116:مقتل

نساء9وطفالً 14بينهممدنياً 94: جرض

األثرية زبيدنبذة مختصرة عن مدينة 

األثرية زبيدتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على مدينة 

5

األثريةزبيدمدينة 
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اإلدانات

7

أدانددت منظمددات المجتمددع المدددني ومنهددا منظمددة انتصدداف لحقددوق المددرأة والطفددل الجريمددة التددي ارتكبددت بحددق 

وانتهاو محافظة الحديدة، واستنكرت الصمت الدولي واألممي المخزي-زبيدالمدنيين في سوق شاجع بمديرية 

مدي بهدا القوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية وقوانين الحرب وغيرها مدن األعدراف والشدرائع السدماوية والر
. اء عرض الحائط، والتي تتضمن قواعد ومبادئ تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي لألطفال والنس

ق كمددا حملددت منظمددة انتصدداف تحددالف العدددوان بقيددادة السددعودية مسددؤوليتها عددن كددل الجددرائم واالنتهاكددات بحدد

انية إلدى المدنيين األبرياء والنازحين، وطالبت المجتمع الددولي والمنظمدات األمميدة والهيئدات الحقوقيدة واإلنسد

ن ا منين من تحمل مسؤولياتهم القانونية واإلنسانية تجاه االنتهاكات والمجازر البشعة التي تحد  بحق المدنيي

يددة أبندداء الشددعب اليمنددي، ودعددت كددل أحددرار العددالم والشددرفاء بددالتحرو الفعددال واإليجددابي لوقددف العدددوان وحما

.المدنيين من النساء واألطفال

هم حيدال كما طالبت منظمة انتصاف األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بالقيام بواجبهم واالضطالع بمسؤوليات

جرائم المرتكبة هذه الجرائم والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع ال
.بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم

حمل مدا االستماع إلى شهادات بعض ممن كانوا متواجدين في مكان الاارة الجوية وكانت شهاداتهم جميعاً تتم 

.يسمى بالتحالف مسؤولية هذه الجريمة وأن الذي قام بهذه الجريمة هي طائرات تحالف العدوان

".هؤالء عمال ومتسوقين لم يبَق منهم إال أشالء : " تحد  أحد الشهود قائالً 

حايا هدم عشرات الضحايا بينهم جدي الذي كدان يعمدل فدي بيدع الحلويدات ، وبقيدة الضد:"تحد  شاهد آخر قائالً 

".عمال ومتسوقين في مطعم شاجع 

فونون كثير من الناس أخرجناهم من تحت األنقداض ، وهنداو أيضدا الكثيدر مدد:" تحد  شاهد من المنقذين قائالً 

".في الركام 

ال لهدم ذندب هذا سوق شعبي يبيع فيه الناس اللحوض والقات ، ناس أبرياء:" تحد  شاهد آخر في السوق قائالً 

".وال لهم صلة بأي شيء 

م ضدرب ابني تحت األنقاض ، حرام علديكم ، ابندي كدان فدي المطعدم ثد:" قائالً ( أحد أقارب الضحايا)تحد  شاهد 

".علينا طيران السعودية 

".شخص 50داخل هذا المطعم أكثر من :" تحد  شاهد قائالً 
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8

تين ،اسدتهدفوا ضربوا علينا أوالً باارتين جويتين وبعدد قليدل غدارتين جدوي:" قائالً ( أحد الجرحى )شاهد تحد  

".األطفال وكبار السن

ق ، نحدن ضربوا المواطن ، نحن ُضربنا من طيران التحالف ونحن  في السدو:" قائالً ( جريح آخر)تحد  شاهد 

". نبيع ونشتري من الناس فقط 

فددي سددوق شدداجع -عددام -12كنددت أنددا وطفلتددي  وفدداء :" عددام قائلددًة 50تحدددثت الشدداهدة جميلددة عبدداس حسددن 

در دخل أو من أهل الخير واصحاب المحالت فنحن فقراء وال يوجد لدينا أي مص( بالتسول)الشعبي نقوم كالعادة 

عنيدف مهنة نقتات منها سوت التسول ، وفجأة سمعنا تحليق طيران في األجواء أعقبده مباشدرة صدوت انفجدار

مدا باتجاه المطعدم المجداور للسدوق ففزعندا وهربدت علدى وجده السدرعة خدارا السدوق باتجداه الطريدق العدام بين

حتى طفلتي وفاء هي وصديقتها هربتا باتجاه بوابة السوق األخرت المؤدية إلى جهة المطعم وماهي إال لحظات

هدواء عنددها سقط صاروخ على السوق مباشرة فالتفت فإذا بالنار والابار وحطام السوق ترتفدع وتتطداير فدي ال

  متناثرة في ابنتي ، ُعدت إلى السوق ابح  عنها فكان المشهد مفجعاً الجث.. فقدت صوابي وكنت أصيح ابنتي

جددت  المكان بالعشرات ، بعض الضحايا تمزقت أجسادهم إلى اشالء والبعض ا خدر تفحمدت ، ُصددمت عنددما و

التديي " مالدةج"طفلتي وفاء بين جث  الضحايا وكانت بجوارها صديقتها قتلت ايضاً ، كما وجدت جارتي اسمها 

ى ا ن  الزلدت أشدعر بالصددمة إلد. تتسول معي وقد انقسم جسدها إلى نصدفين وكاندت حامدل فدي شدهرها السدابع

."   وأشعر أني مريضة وال أستطيع التحد  أكثر
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-دبدوانتحد  شاهد وهو احد الباعة في السوق نجا من القصف ُيدعى عدنان  كندت متواجدداً :" قدائالً -عدام 32

طحدت كالعادة فسمعت انفجاراً شدديداً رافقده تطداير كومدة مدن التدراب والحديدد فانب)القات)في السوق أقوم ببيع 

لسدوق أرضاً ، ثم نهضت من األرض ألشاهد جث  وأشالء قتلى وجرحى ، الدماء تسيل في كل مكدان فقدد كدان ا

ن مدن مزدحما بالناس ألن القصف حد  في وقدت ذروة البيدع والشدراء  ، قمدت بإسدعاف شخصدين كاندا يصديحا

األلددم فددإذا بانفجددارات جديدددة بددالقرب مددن السددوق تعصددف بالمكددان ، الدددمار لحددق كددل شدديء السددوق والمبدداني

م ندؤذي ال ندري ما سبب قصفنا بصواري  طدائرات آل سدعود فدنحن لد"والمحالت المجاورة  ، وأضاف متسائالً 
“؟"!!!!احداً 

كندت فدي منزلدي القريدب مدن :" عام قائالً 50تحد  شاهد والد  أحد الضحايا األطفال وُيدعى عزي سالم ركبي 

ولكن من سوق شاجع الشعبي ومطعم شاجع أنا واسرتي ، سمعنا صوت انفجار كبير لم نكن نعرف أين مصدره

ي الطريدق قوته شعرنا باهتزاز المنزل فشعرنا بالخوف وخرجنا منه هاربين باتجاه ملعب الثورة في المدينة وفد
13لعمر أخبرني أحدهم أن االنفجار كان في سوق شاجع، على الفور تذكرت ابني الصاير محمد الذي يبلغ من ا

لاير يمني في اليوم 200عام والذي يعمل في سوق القات ويقوم بمساعدة أحد الباعة مقابل حصوله على مبلغ 

ئن وهي كل ما نعيش عليه ومصدر دخلنا الوحيد ، فتوجهت مباشدرة إلدى السدوق ألطمد( أقل من دوالر امريكي)

، لقدد على ابني محمدد ولكندي لألسدف وجدتده بدين القتلدى وكاندت جثتده مشدوهة ولدم أتعدرف عليده إال بصدعوبة

".قتلوني معه فقد كان كل أملي

لقد أحد  القصدف دمداراً وركامداً هدائالً :" قائالً عاما18تحد  الشاهد أديب أحمد سلمان عليان يبلغ من العمر 

عامدا كدان فدي 65في السوق، اجتمع الناس النتشال جث  الضدحايا وإسدعاف الجرحدى، والددي يبلدغ مدن العمدر 

  ، اسدتمر السوق لحظة االنفجار، بحثنا عنده بدين الضدحايا فلدم نجدده بدين القتلدى وال الجرحدى، تعبندا مدن البحد

لم نعثدر البح  عن الضحايا تحت األنقاض لمدة ثالثة أيام ، لألسف لم نجد سوت الحزام الذي كان يرتديه أبي و

ايرة ال يمكدن على جثته، قد يكون ضمن األشالء التيي وجدنا كمية كبيرة منها في المستشفيات ،كاندت قطعداً صد
. "التعرف على اصحابها ،  الحزام  هو كل ما تبقى من والدي رحمه هللا
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  وأن استهداف طائرات تحالف العدوان للمدنيين واألعيان المدنية يرقى إلى جريمة حرب مكتملة األركدان، حيد

مدن السوق المستهدف بعيد عن المعسكرات و المناطق العسكرية أو جبهدات القتدال، وأغلدب مدن كدانوا فيده هدم

نص النساء واألطفال، وهذا يمثل انتهاو واضدح وصدريح لقدوانين الحدرب والقدانون الددولي اإلنسداني و الدذي يد

متناع عن على أنه يجب على األطراف المتحاربة التمييز في جميع األوقات بين األهداف العسكرية والمدنية واال

ايدة دون أي شن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضراراً بالمدنيين، كما يشمل هذا القانون جميدع المددنيين بالحم

لحة، كما تعتبر تمييز ويخص بالذكر النساء واألطفال حي  أنهم يمثلون الفئات األشد ضعفاً أثناء النزاعات المس

.هذه الجريمة هي أحد الجرائم الجسيمة بحق األطفال، حي  سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

مدن الئحدة اتفاقيدة الهداي الرابعدة والمدادة ( 46)من اتفاقية جنيدف الرابعدة والمدادة ( 47،27)كما تؤكد المواد 

تعمددل أطددراف النددزاع علددى التمييددز بددين السددكان المدددنيين"مددن البروتوكددول اإلضددافي األول علددى أن ( 48)

".والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية

األثرية زبيدتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على مدينة 



العمرالنوعاالسمم

ذكرالمزجاجيخليل عبده سليمان 1

ذكرعمار محمد امين االهدل2

ذكربنيان احمد سوله3

ذكرعبد العزيز سالم عمر عروق4

ذكرثابت احمد قادري5

ذكرعبده يوسف طاهر مرزوقي6

ذكرعبده احمد دار7

ذكرابراهيم احمد هبه مقبولي8

ذكرمحمد داوود حاكم9

ذكرنعمان حسن رجب 10

ذكرمحمد عزي عبد اهلل عكبي11

ذكرمنصور محمد عبد اهلل موقري12

ذكراحمد علي مفتاح عسكري13

13طفلايمن حسن محمد رامي14

ذكرالشميريفيصل محرم سليمان 15

ذكرالشميريمراد فيصل محرم 16

ذكرحسن يحيى اسماعيل مرحل17

أنثىجمالة عياش سعيد درين18

ذكراحمد سليمان عليان19

ذكراحمد محمد عوض مقبولي20

ذكرصالح يحيى محمد علي21

ذكرمراد عبده آدم هادي22

ذكرحسام سيف القباطي23

ذكرمحمد انور فتيني وحياتي 24

35ذكرالشميرينجيب قائد عبده غالب 25
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أسماء الضحايا
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العمرالنوعاالسمم

ذكردبوانعبد الرحمن عبد العظيم 26

30ذكرعبد الحكيم محمد عبد اهلل غالب27

ذكرالوصابيجواد محمد قايد 28

ذكرالوصابيبشار هواش داوود 29

أنثىوفاء يحيى كبح30

ذكرعبد اهلل عبد اهلل رضوان31

5طفلمحمد عبد العزيز سالم قرشي32

3طفلعبد اهلل عبد العزيز سالم قرشي33

8طفلةهيفاء عبده سالم القرشي34

15طفلعبد اللطيف يحيى محمد قرشي35

40أنثىنعمه كبوب36

40ذكراكرم عبد الحميد القباطي37

ذكرهارب عمر كدر38

أنثىوجيهحموده39

22ذكرالشميريبشير غالب قهري 40

40أنثىفاطمة سالم عمر قرشي41

ذكراسماعيل داوود سليمان االهدل42

أنثىوائلة كامل43

ذكراحمد محمد مكرم44

ذكرعلي سالم عروق45

ذكراحمد بلكم46

طفلجثة طفل مجهول47

أنثىجثة امرأة مجهولة48
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العمرالنوعاالسمم

40ذكرمحمد عمر محمد أهيف1

ذكرعبد المجيد عبد الغني2

ذكرعلي قاسم عقيل3

13طفلعبد اهلل احمد عبدي4

ذكرقاسم علي قاسم عقيل5

ذكرمحمد علي محمد العمار6

31ذكرابراهيم حسن احمد حبيشي7

36ذكرالبهكريعصام احمد 8

28ذكرنجد عبده علي شمه9

ذكرالوصابيعبد اهلل سليمان داوود 10

27ذكرماجد سالم محمد محجب11

أنثىعواطف ابراهيم سعيد جابر 12

25ذكرعبد اهلل عبده حاطب13

33ذكرعلي إلياس14

ذكرمحمد احمد سليمان عليان15

26ذكربسام بدر قاسم محرقي16

23ذكرعبد اهلل محمد محسن بلكم17

27ذكرزيلقيعادل محمد عبد اهلل 18

30ذكرسعيد محمد طلحة19

15طقلنسيم محمد طلحه20

طفلعرفات احمد كليب21

10طفلمحمد عبد الهادي مط22

30ذكرسامي احمد محمد سليمان قب23

28ذكركمال احمد سليمان قبه24

36ذكرناجي محمد اسماعيل نجم25

8طفلهشام احمد عبده بازي26

29ذكرعبد اهلل احمد لحدري27

55ذكراحمد محمد بن االهدل28

40ذكرمحمد عمر محمد أهيف29
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العمرالنوعاالسمم

ذكرمحمد عمار بحر29

60ذكرعبيد سالم عبد اهلل خلوف30

25ذكرايمن محمد عمر رامي31

8طفلاحمد عبد اهلل هالل32

19ذكرمحمد عوض على اهلل 33

ذكرمحمد احمد ذماري34

ذكرالمغبشيعاصم عبد الغفار عبد الوهاب 35

ذكرالشميريالحبيشيعبد الرحمن 36

ذكرالمقبيفتحي غالب 37

ذكرحاشد نصر فرحان38

36ذكرعصام محمد علي عقاب39

25ذكرنزار يحيى رافع40

ذكرمجدي ماجد جمعان41

55ذكرحسن احمد ابراهيم حبيشي42

50ذكرمحمود يحيى قاسم االبي43

35ذكرمحمد داوود حلبي44

28ذكرسليمان داوود حلبي45

40ذكرمحمد يحيى عبد الباقي االهدل46

30أنثىعبد اهللخرفقحتشمريم 47

30ذكرفهيم عبده محمد شاوش48

25ذكرفهد احمد سالم العبد49

ذكرالقحيزيمهند احمد سالم 50

أنثىخوله مسيب51

ذكرمحمد علي صغير مفتاح52

ذكرمهدلياحمد حسان 53

8طفلاشرف علي الوجيه54

28ذكرابو العز قائد سامحه55

50ذكرمحمد يحيى صالح56

25ذكرمحمد صغير علي نهاري57

25ذكرعرفات كليب دخ58

30ذكرفارس عبده علي شمة59

22ذكرباسم سالم ياسين60

14طفلبسام محمد عبداهلل ردحان61

12طفلزياد ربيع معافا جالجل62
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العمرالنوعاالسمم

35ذكرحسين إسماعيل سالحي63

ذكرمحمد أحمد مقبولي64

18طفلهشام سعيد أحمد هن65

ذكرعبده يحيى رافع66

35ذكرناصر أحمد حمود رصع67

50ذكرعليانحجودمحمد سليمان 68

45ذكرمحمد سعيد عوض دخن69

20أنثىخرفقريم حنش عبداهلل 70

19ذكرهايل سعيد إبراهيم خليل71

ذكررضوان فرجاجي72

21ذكرمحمد عوض عبدالملك73

35ذكرشفلوتإبراهيم قاسم محمد 74

27ذكرحمدون إسماعيل فتيني قرشي75

22ذكرحمادة إسماعيل فتيني قرشي76

23ذكرأحمد إسماعيل فتيني قرشي77

42ذكرأحمد عبداهلل هالل78

15طفلقاسم أحمد قاسم محوت79

19ذكرفائز أحمد قاسم محوت80

50ذكرعبده علي عبداهلل هالل81

ذكرنماريمحمد عبداهلل 82

ذكرفايز أحمد قاسم محوت83

9طفلمرتضى فارس حدادي84

ذكرمحمد عبده حمزة85

ذكرمحمد عبده مهدي 86

ذكرخالد أحمد كدري87

ذكريحيى جبيني88

ذكرعبده إبراهيم جراحي89

25ذكرقايد حسن إبراهيم جالل90

25ذكرالضنكليمحمد فوزي خادم 91
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التوصيات
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 ًالعمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنسانا.

رائم نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة بالضاط على دول تحالف العدوان لوقف الج

.المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

أنهم نطالب األمم   المتحدة إلااء قرارها شطب تحالف العدوان من قائمة قتل وتشويه األطفال حي  و

.هذامستمرون في ارتكاب المجازر الفظيعة بحق النساء واألطفال منذ بداية العدوان وحتى يومنا

هاكدات ندعو كافة المنظمات والجهدات الحقوقيدة والقانونيدة واإلعالميدة إلدى رصدد وتوثيدق كافدة االنت

داً لتقدديم والجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال وكشفها للرأي العام الددولي تمهيد

.مرتكبيها للعدالة

نتهاكدات التدي نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة و كل الجدرائم واال

م وتقديم قيادة تحالف العدوان ومرتكبي الجرائم و2015مارس 26حصلت منذ بداية العدوان بتاري 

.المجازر للمحاكمة

محافظة الحديدة-زبيدتقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على سوق شاجع في مدينة 
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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: الموقع اإللكتروني
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