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–تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على منازل وممتلكات المدنيين بمنطقة ضوار
م2017إبريل 3محافظة  مأرب -مديرية صرواح 



منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

منظمة حقوقية تسعى لحماية المرأة والطفل من خالل مناصرة قضاياهما والدفاع 

 ً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً ومعنويا

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)العددوانتعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف 

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  

عفين وازع حسدن راشدد ربيدع و المسدواألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريمة المرتكبة بحق سيارة المدواطن 
محافظة مأرب مما –مديرية صرواح-منطقة ضوارفيالزايديمحمدمن أهالي المنطقة ومنزل المواطن محمد 

رية أدت إلى سقوط ضحايا ما بين قتيدل وجدريح ، دون أن يميدز بدين هددف مددني واضدح وبدين األهدداف العسدك

المشروعة، وخلفت الغارات ذكرت ومآسي على مدت أعوام لم ولن ينسداها أهدالي منطقدة ضدوار وخاصدة أسدر 
.الضحايا

3بتداري  الجريمة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان وذلو في يدوم االثندين" ضعفاء وغارات " يوثق تقرير 

، وقدد م بمنطقة ضوار التابعة لمحافظة مأرب والتي راح ضحيتها أسر مدنية بيدنهم نسداء وأطفدال2017إبريل 

يمدة وفقداً تحدثنا خالل هذا التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفادات الشهود، كما تحدثنا عدن اإلطدار القدانوني للجر
.للقوانين والمواثيق الدولية

.

لىعاعتمدكماالضحايا،وعددالجريمةتفاصيليخصفيماالمنظمةإحصائياتإلىالتقريرهذايستند

أجلنمواالتفاقياتوالمعاهداتالدوليةالقانوننصوصإلىالرجوعوتمالشهود،معأجريتالتيالمقابالت
.ضوارمنطقةوأطفالنساءبحقالمرتكبةللجريمةالقانونياإلطارتوضيح

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)
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هي إحدت قرت الجمهورية اليمنية تتبع جغرافيا لمحافظة مأرب يبلغ عدد سكانها : منطقة ضوار

.م 2004نسمة حسب إحصاء عام 2318

م ارتكددب تحددالف العدددوان جريمددة فضدديعة بحددق المدددنيين مددن النسدداء 2017إبريددل 3فددي يددوم االثنددين بتدداري  

حسدن واألطفال، حي  اسدتهدف طيدران تحدالف العددوان أربدع غدارات جويدة أولهدا علدى سديارة المدواطن وازع 

وار بمنطقدة ضدالزايدديمحمددالشدي  محمدد ، وغارتين على المسعفين والغارة الرابعدة علدى مندزل راشد ربيع 

دراً كبيراً التابعة لمديرية صرواح مما أدت إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيٍل وجريح، وقد أحدثت الغارة ق

.من الدمار، وهرع أهالي المنطقة إلنقاذ وانتشال الضحايا
\

المنطقة بسيطة وال توجد حولها مظاهر مسلحة وال نقاط عسدكرية أو مخدازن للسدالح أو معسدكر أو جبهدة مدن

هداف الجبهات المشتعلة بقربها، مما يؤكد على أن هذه الجريمة هي جريمة مكتملة األركان، حي  تدم فيهدا اسدت

تخطيط أو المدنيين غير المرتبطين بالحرب، كما أنهم ليسوا في موقع شبهة أو تجمع عسكري قربهم أو مكان ل
:تقديم أي دعم للجبهات العسكرية، وكانت حصيلة االستهداف من الضحايا كالتالي

منطقة ضوارنبذة مختصرة عن 

ضوارتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على منطقة 

5

مديرية الحالي

وامرأةطفلين بينهم مدنياً 11: مقتل

أطفال3مدنيين بينهم 10: جرح
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مدل مدا تم االستماع إلى شهادات بعض ممن كانوا متواجدين في مكان الغارة الجوية وكانت شهاداتهم جميعداً تح

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

ظهدراً اسدتهداف طيدران تحدالف العددوان سديارة ندوع تاكسدي 12في تمام السداعة : " تحد  أحد الشهود قائالً 

عائدة من صنعاء ، وكان على متن السيارة رجلين وامدرأة قتلدوا جمديعهم ، وعندد اجتمداع عددد مدن المدواطنين

".لتجميع جث  القتلى تم استهدافهم بغارة ثانية وثالثة من قبل طيران تحالف العدوان 

لجبهدات طيدران تحدالف العددوان قدام بضدرب الضدعفاء ، لدم يسدتهدف المقداتلين فدي ا: " تحد  شاهد آخر قائالً 

".ولكن استهدف النساء والضعفاء والمساكين والسيارات 

عاما ، والذي يعمل مهندسداً قدائالً 25، العمرالزايديالوشاشوهو محمد علي صالح / تحد  ابن أحد الضحايا

م أثناء عودة والدي إلى القرية وهو على متن سيارة نوع تاكسي ، ومعده امدرأة تقدرب لده ، وعندد وصدوله: " 

إلى منطقة ما بين آل حمود و منطقدة ضدوار ،ضدرب طيدران تحدالف العددوان علدى السديارة ممدا أدت إلدى تفحدم

يتين أجسادهم ،بعد ذلو هرع أهالي المنطقة إلنقاذهم ولكن طيران تحالف العدوان عاود االستهداف بغارتين جدو

حدوالي ، مما أدت إلى سقوط المسعفين ، ولم يستطع احد إنقاذهم ومساعدتهم ألن تحليق الطيران ظدل مسدتمراً 
". الزايديمحمدساعة، بعد ذلو عاود طيران تحالف العدوان بغارة رابعة استهداف منزل الشي  محمد 

7

إفادات شهود عيان

اإلدانات الدولية والمحلية

فدي منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب أدانت واستنكرت العمل اإلجرامدي الدذي ارتكبتده طدائرات التحدالف
.مديرية صرواح مأرب

ما نتج كما أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجريمة البشعة التي قام بها طيران تحالف العدوان و

عنها من قتل ودمدار ، ودعدت األمدم المتحددة والمنظمدات المدنيدة وأحدرار العدالم إلدى الوقدوف بجاندب مظلوميدة 
.الشعب اليمني والنظر بصورة جادة إلى ما يحد  من جرائم بحقه 
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أختدي  كاندت فدي صدنعاء لتلقدي :" قدائالً ( عاما 45العمر )–أخ القتيلة نجود -صالح مقري سعيد ربيع تحد  

لدم العالج ،عادت إلى القرية مع ابن عمي الشي  وازع ، استهدفهم طيران تحالف العدوان وجعل منهم أشالء ،

ان تحالف يكتف العدوان بهذا بل قتل كل من أراد إسعافهم ، لقد كانت أختي تعاني من أمراض بسبب قصف طير

". العدوان على منطقتنا في الفترة السابقة ، هذا العدوان دمر كل شيء في منطقتنا 

وبرفقتده الزايدديظهدراً كدان الشدي  محمدد 12فدي السداعة :"، قريب للضدحايا قدائالً الزايديعلي محمد تحد  

الشددي  وازع وقريبتدده عائدددون إلددى القريددة، وعنددد وصددولهم إلددى منطقددة ضددوار قددام طيددران تحددالف العدددوان 

ان هاجمهم ذهب المسعفين إلنقاذهم ولكن طيران العدوبعد ذلو باستهداف السيارة التي كانوا فيها بغارة جوية، 

".، وظل التحليق مستمر مما حال دون إنقاذ أحد 

مرعي العامري بأن طيران العدوان السعودي استهدف سيارة المدواطن وازع/ مدير عام مديرية صرواحتحد  

عفين مما أسفر عن مقتل تسعة مددنيين بيدنهم امدرأة مدنهم خمسدة مدن المسدالزايديحسن راشد ربيع بقرية آل 

اولدة وإصابة خمسة آخرين بينهم أطفال ، وأكد العامري أن الطيران استهدفهم بشدكل مباشدر خدالل قيدامهم بمح

فحمدت إنقاذ الضحايا مما أدت إلى ارتفاع عدد القتلى في جريمة حرب متعمدة وأفاد العدامري أن بعدض الجثد  ت

هدف بغارة وتوفي بعض الجرحى نتيجة استمرار التحليق للطيران الذي حال دون إسعافهم وقال أن الطيران است
". الزايديمنزل الشي  محمد 

8

وصف االنتهاو وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

  وأن استهداف طائرات تحالف العدوان لسيارات و منازل المدنيين يرقى إلى جريمة حرب مكتملة األركان، حي

تدال، وكدل األسر المستهدفة تسكن في منازل بسيطة بعيدة عن المعسدكرات و المنداطق العسدكرية أو جبهدات الق

ن من كانوا في المنازل هدم مدن النسداء واألطفدال، وهدذا يمثدل انتهداو واضدح وصدريح لقدوانين الحدرب والقدانو

األهدداف الدولي اإلنساني و الذي ينص على أنه يجب على األطراف المتحاربة التمييز فدي جميدع األوقدات بدين

هذا القدانون العسكرية والمدنية واالمتناع عن شن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضراراً بالمدنيين، كما يشمل

ألشدد ضدعفاً جميع المدنيين بالحماية دون أي تمييز ويخص بالذكر النساء واألطفال حي  أنهدم يمثلدون الفئدات ا

تيجدة أثناء النزاعات المسلحة، كما تعتبر هذه الجريمدة هدي أحدد الجدرائم الجسديمة بحدق األطفدال، حيد  سدقط ن

.لالستهداف العديد من األطفال

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

تعمددل أطددراف النددزاع علددى التمييددز بددين السددكان المدددنيين"مددن البروتوكددول اإلضددافي األول علددى أن ( 48)
".والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية
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العمرالنوعاالسمم

17طفلشهاب راشد سعيد ربيع1

30أنثىنجود مقري سعيد ربيع2

30ذكروازع حسن راشد سعيد ربيع3

20ذكرعبدهللا أحمد عبدهللا الزايدي4

20ذكرعلي محمد سعيد ربيع5

22ذكرعبدالرحمن صالح أشرم العامري6

25ذكرعلي بن علي يحيى صويلح7
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أسماء الضحايا

م2017إبريل 3محافظة مأرب –أسماء الضحايا القتلى في جريمة ضوار عض ب

م2017إبريل 3محافظة مأرب –في جريمة ضوار الجرحىأسماء الضحايا عض ب

العمرالنوعاالسمم

17طفلشهاب راشد سعيد ربيع1

30أنثىنجود مقري سعيد ربيع2
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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 بالضغط على دول تحالف العدوان لوقف الج

.المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

أنهم نطالب األمم   المتحدة إلغاء 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
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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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