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العدوان   تحالفبيان إدانة منظمة #انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جرائم دول 

ي محافظة #الحديدة. 
 
 السعودي بحق النساء و األطفال ف

تدين منظمة #انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار جرائم دول تحالف العدوان األمريكي السعودي  

ن و  و أطفالبحق نساء  ن مواطني  طفل نتيجة انفجار لغم من مخلفات قوى  أصابهاليمن حيث قتل اثني 

 م 2022مايو  28يوم السبت بتاري    خ   الحديدة وذلكالعدوان بمديرية حيس بمحافظة #

ن األبرياء بأي  ي والذي يجرم استهداف المدنيي 
ويعد االستهداف انتهاكا جسيما للقانون الدولي اإلنسانن

كما يؤكد تعمد قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ و قواعد القانون الدولي   شكل من األشكال،

ن و مبدأ التناسب، و هو ما جعل هذه الجرائم ترقى إل  ي منها مبدأ اإلنسانية، و مبدأ التميي 
ي والتى

االنسانن

ي ارتكبها تحالف العدوان 
السعودي جرائم ضد اإلنسانية و امتدادا لسلسة جرائم الحرب و اإلبادة التى

ي اليمن. 
 للعام الثامن عىل التوالي قن

ن وتطالب  ل الجرائم بحق المدنيي 
ُ
و تحمل منظمة #انتصاف السعودية وتحالفها المسؤولية عن ك

ي هذه 
كما تحمل   الجرائم،بالتحقيق والُمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم قن

لية صمتهم المخزي وتنصلهم عن واجباتهم مما شجع منظمة األمم المتحدة ومجلس األمن مسؤو 

ي اليمن
ن قن ي ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيي 

 التحالف السعودي عىل االستمرار قن

فاء   و تجدد منظمة انتصاف ُمناشدتها للُمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية وجميع شر

ي المظلوم وإدانة وأحرار العالم إل تحمل مسؤولياتهم األخ
ي منارصة الشعب اليمتن

القية واإلنسانية قن

 
ً
الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط عىل منظمة األمم المتحدة وتحديدا

ن وإيقاف الحرب وجميع أشكال   ي حماية المدنيي 
ي قن
ي واألخالقى

مجلس األمن للقيام بواجبهم القانونن

ي جميع الجرائم والمجازر العدوان، كما تجدد دعوتها 
إل تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق قن

ن العزل.   الُمرتكبة من قبل قوات التحالف بحق المدنيي 
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 و العمل االجتماعيةوزارة الشؤون 

 لحقوق المرأة و الطفل  انتصاف منظمة 
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