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م 2015إبريل 12إبفظة حما-إبمديرية –إبومنازل املدنيني مبنطقة مركز مدينة 



إبتقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على الملعب الرياضي ومنازل المدنيين بمحافظة 

منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

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

ومعنوياً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً 

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

، حيااع عمااد إلااى انتهاااك حقااوق الماادنيين (1)العاادوانتعاااني الاايمن ماان حاارب عدوانيااة ماان قباال تحااالف 

خاللهاا وارتكاب أبشع الجرائم بحاق النسااء واألطفاال دون مراعااة للقايم اإلنساانية واألخالقياة والتاي ساقط

المنشآت اآلالف ما بين قتيل وجريح، وتعمد استهداف األحياء المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد و

م تمااد  تحاالف العادوان فاي ارتكاباه للمجاازر بحاق 2015ماارس 26الحيوية، فمنذ بدء العدوان بتااري  

لصاالة المدنيين من النساء واألطفال وهاو ماا يظهار جليااً فاي  الجريماة المرتكباة بحاق الملعاب الرياضاي وا
مماا أد  إلاى ساقوط عادد مانإبمحافظاة –إببمديرياة إبالمغلقة ومنازل المدنيين بمنطقة مركز مديناة 

روعة، الضحايا ما بين قتيل وجريح ، دون أن يميز بين هدف مادني واضاح وباين األهاداف العساكرية المشا

وخاصاة أسار إبوخلفت الغارات ذكر  ومآسي على مد  أعوام لم ولن ينساها أهالي منطقة مركاز مديناة 
تحالف.الضحايا

حااد الجريمااة التاي ارتكبهاا طياران تحاالف العاادوان وذلاك فاي مسااء ياوم األ" الكارت األحمار" يوثاق تقريار 

نهم والتاي را  ضاحيتها مادنيين بياإبالتابعة لمحافظاة إبم بمنطقة مركز مدينة 2015إبريل 12بتاري  

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

.إبأجل توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال منطقة مركز مدينة 

.العدوان بقيادة السعودية واإلماراتتحالف ( 1)

الملخص التنفيذي

المنهجية

إبتقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على الملعب الرياضي ومنازل المدنيين بمحافظة 



5

إبمدينة نبذة مختصرة عن 

نسمة حسب 350864هي عاصمة اليمن السياحية يبلغ عدد سكانها : مدينة أب 

.م2004إحصاء عام 

م ارتكاب تحاالف العادوان جريماة فضايعة بحاق المادنيين مان 2015إبريال 12في مساء يوم األحد بتااري  

لقاة النساء واألطفال، حيع اساتهدف طياران تحاالف العادوان بغاارات جوياة الملعاب الرياضاي والصاالة المغ

ح، كما ، مما أد  إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيٍل وجريإبومنازل المواطنين بمنطقة مركز مدينة 
.أحدثت الغارة قدراً كبيراً من الدمار، وهرع أهالي المنطقة إلنقاذ وانتشال الضحايا من تحت األنقاض

ن المنطقة الرياضية وما جاورها هي أعيان مدنية ال يوجد حولها مظاهر مسلحة وال نقاط عسكرية أو مخاز

للساال  أو معساكر أو جبهااة مان الجبهااات المشاتعلة بقربهااا، مماا يهكاد علااى أن هاذي الجريمااة هاي جريمااة 

قاع شابهة مكتملة األركان، حيع تم فيها استهداف المدنيين غير المرتبطين بالحرب، كما أنهم ليسوا فاي مو

تهداف أو تجمع عسكري قربهم أو مكان لتخطيط أو تقديم أي دعم للجبهات العسكرية، وكانات حصايلة االسا
:من الضحايا كالتالي

امرأتينوأطفال 7بينهم مدنياً 15:مقتل

امرأةوطفلين مدنيين بينهم 6: جر 

بإمدينة مركزعلىتفاصيل مجزرة تحالف العدوان 

إبمدينة موقع 
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اإلدانات

و ماا أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجريمة البشعة التي قاام بهاا طياران تحاالف العادوان

نتج عنها من قتل ودمار ، ودعت األمم المتحادة والمنظماات المدنياة وأحارار العاالم إلاى الوقاوف بجاناب

.مظلومية الشعب اليمني والنظر بصورة جادة إلى ما يحدع من جرائم بحقه 

إفادات شهود عيان

اً تم االستماع إلى شاهادات بعاض ممان كاانوا متواجادين فاي مكاان الغاارة الجوياة وكانات شاهاداتهم جميعا

.انتحمل ما يسمى بالتحالف مسهولية هذي الجريمة وأن الذي قام بهذي الجريمة هي طائرات تحالف العدو

 زالتاا علاى باألمس ما بين العصر والمغرب أخرجنا طفلتين ال:" تحدع أحد المنقذين من فرق اإلنقاذ قائالً 

رب على قيد الحياة ، وكان هناك امرأة وأطفال يتحدثون إلينا من تحت األنقاض ، ذهبنا إليهم في وقت المغ

عادنا أساس أن نحفر ونخرجهم من بين األنقاض ، ولكن عاود طيران تحالف العدوان بالقصاف ، فاذهبنا و

جثع ، هذي الجثع المرأة حامل وامارأة مسانة وطفال وشااب ، بقاي جثتاين 4إليهم في الصبا  ، وأخرجنا 

".أخراجهمالطفل ورجل لم يتم 

دف الكرامة العدوان الذي استهدف اليمن بأمته، أرضاً وإنساناً، استه:"تحدع أحد مسهولي المحافظة قائالً 

".إنها منازل نساء وأطفال ! ، هل هذي مواقع عسكرية ؟! اليمنية والدم اليمني ، هل هذي مواقع حرب ؟

! شخصاً ، هل هم ثكنة عسكرية ؟13هذا البيت الذي يسكن فيه :" تحدع مسهول آخر في المحافظة قائالً 

ماد هال ماا حصال ي! هل النساء واألطفال الذين اليزالون تحات األنقااض يمثلاون خطاراً علاى أمان الخلايج ؟

! ".بأي صلة ؟اوللدينلإلنسانية 

قال إلاى االساتاد انه انت: "تحدع سائق سيارة اسعاف يعمل في هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة قائالً 

إخاراجهم مان الرياضي بعد القصف بمدة يسيري وقام بنقل تسع جثع من المدنيين بيانهم أطفاال ونسااء تام

".وتم إدخالهم ثالجة المستشفى (البعيسي)تحت األنقاض ،منزل احد المواطنين يدعى 

بيات ) احادة بمستشفى الثورة بالمحافظة أن المستشفى أستقبل تسع جثاع مان عائلاة والطوار أفاد مدير 

أطفال وامرأتين ورب األسرة4بينهم (البعيسي
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العمرالنوعاالسمم

5طفلرهف محمد علي عبد هللا مغني1

5طفلسليم عبدي علي البعيسي2

7طفلريم عبدي علي البعيسي3

8طفلعبدالرحمن عبدي علي البعيسي4

18طفلعنتر عبدي علي محمد اليعبسي5

40انثىملوك محمد علي عبدهللا المغني6

30انثىافتكار عبدي علي محمد البعيسي7

60ذكرعبدي علي محمد حزام البعيسي8

20ذكرحمزة عبدي علي البعيسي9

اأسماء الضحاي

بمنطقة آل حجالن في مديرية صروا -" "أحمد صالح حجالن " أسماء الضحايا القتلى في مجزرة منزل 
م2018فبراير 14-بمحافظة مأرب 

ان، استهداف طائرات تحالف العادوان للمادنيين واألعياان المدنياة يرقاى إلاى جريماة حارب مكتملاة األركا

مان حيع وأن األماكن المستهدفة بعيدة عن المعسكرات و المناطق العساكرية أو جبهاات القتاال، وأغلاب

دولي كانوا فيها هم من النساء واألطفال، وهذا يمثل انتهاك واضح وصاريح لقاوانين الحارب والقاانون الا

ألهاداف اإلنساني و الذي ينص على أنه يجب على األطاراف المتحارباة التميياز فاي جمياع األوقاات باين ا

شامل هاذا العسكرية والمدنية واالمتناع عن شن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضاراراً بالمادنيين، كماا ي

لون الفئات القانون جميع المدنيين بالحماية دون أي تمييز ويخص بالذكر النساء واألطفال حيع أنهم يمث

طفاال، األشد ضعفاً أثناء النزاعات المسلحة، كما تعتبر هذي الجريماة هاي أحاد الجارائم الجسايمة بحاق األ

.حيع سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

مان الئحاة اتفاقياة الهااي الرابعاة ( 46)مان اتفاقياة جنياف الرابعاة والماادة ( 47،27)كما تهكاد الماواد 

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

سانيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلن
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2018فبراير 27محافظة صعدي –مديرية سحار –بعض أسماء الضحايا الجرحى في منطقة حفصين 

العمرالنوعاالسمم

6طفلفاتن يحيى محمد عبدهللا المغني1

5طفلرحيل عبده علي محمد البعيسي2

30ذكراكرم عبدهللا محمد ثابت3

30ذكرحكيم علي البعيسي4

20أنثىنهام ناصر عبدهللا شاعطة5

ذكرطزان المصنف مسعف6
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التوصيات

العمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنساناً . 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. ع 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 هذي الجريمة و كل الجرائم. واالنتهاكاات 5

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

.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/380/: الموقع اإللكتروني
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