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مديرية –يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على منازل المواطنين بمنطقة حي القاسمي 

م 2015يونيو 12أمانة العاصمة –صنعاء القديمة 



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 

أبشوع تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العدوان ، حيث عمد إلى انتهاك حقووق المودنيين وارتكواب

ن قتيول الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقيم اإلنسوانية واألخالقيوة والتوي سوقط خاللهوا ااالف موا بوي

ذ بودء وجريح، وتعمد اسوتهداف األحيواء المدنيوة والمودارل والمستشوفيات والمسواجد والمنشووت الحيويوة، فمنو

م تمووادت تحووالف العوودوان فووي ارتكابووه للمجووازر بحووق الموودنيين موون النسوواء 2015مووارل 26العوودوان بتوواري  

ع لمديريوة واألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريمة المرتكبة بحق منازل المواطنين بمنطقة حي القاسمي التواب

ز بوين صنعاء القديمة بأمانة العاصمة، مما أدت إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح ، دون أن يميو

ن هدف مدني واضح وبين األهداف العسكرية المشروعة، وخلفت الغارات ذكرت وموسي على مدت أعوام لم ول
.ينساها أهالي منطقة حي القاسمي وخاصة أسر الضحايا

م الجمعوة الجريموة التوي ارتكبهوا طيوران تحوالف العودوان وذلوك فوي يوو" صونعاء باقيوة وإن قتلنوا" يوثق تقريور 

م نسواء م بمنطقة حي القاسمي التابع ألمانة العاصمة والتي راح ضحيتها مدنيين بينه2015يونيو 12بتاري  

انوني وأطفال، وقد تحدثنا خالل هذا التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفوادات الشوهود، كموا تحودثنا عون اإلطوار القو
.للجريمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية

لووى يسووتند هووذا التقريوور إلووى إحصووائيات المنظمووة فيمووا يخووص تفاصوويل الجريمووة وعوودد الضووحايا، كمووا اعتموود ع

ن أجول المقابالت التي أجريت مع الشهود، وتم الرجوع إلى نصوص القانون الدولية والمعاهدات واالتفاقيوات مو
.توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال منطقة حي القاسمي 

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)
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هي مدينة مسورة وكان لها سبعة أبواب ، لم يبَق إال باب اليمن ،وهي إحدت : صنعاء القديمة 

. المدن القديمة المأهولة باستمرار

م ارتكوب تحوالف العودوان جريموة 2015يونيوو 12في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف ليول الجمعوة بتواري  

نوازل فضيعة بحق المدنيين مون النسواء واألطفوال، حيوث اسوتهدف طيوران تحوالف العودوان بغوارة جويوة أربعوة م

ا أحودثت لمواطنين مدنيين بمنطقة حي القاسمي مما أدت إلى سقوط عدد من الضحايا ما بوين قتيولو وجوريح، كمو

.الغارة قدراً كبيراً من الدمار، وهرع أهالي المنطقة إلنقاذ وانتشال الضحايا من تحت األنقاض

المنطقة ال يوجد حولها مظاهر مسلحة وال نقاط عسكرية أو مخوازن للسوالح أو معسوكر أو جبهوة مون الجبهوات 

نيين المشتعلة بقربها، مما يؤكد على أن هذه الجريمة هي جريمة مكتملة األركان، حيث تم فيهوا اسوتهداف المود

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

طفل وامرأةمدنيين بينهم 5: مقتل

ً 11: جرح مدنيا

صنعاء القديمةنبذة مختصرة عن 

حي القاسميتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على 

5

حي القاسمي/صنعاء القديمة 
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المحليةاإلدانات
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نوازل أدانت منظمات المجتمع المدني ومنها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجريمة التي ارتكبت بحوق م

مت الودولي المواطنين في منطقة حي القاسمي التابعة لمديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة، واستنكرت الصو

واألممووي المخووزي وانتهوواك القوووانين والمواثيووق الدوليووة واإلنسووانية وقوووانين الحوورب وغيرهووا موون األعووراف 

بشوكل والشرائع السماوية والرمي بها عرض الحائط، والتي تتضمن قواعد ومبادئ تهودف إلوى تووفير الحمايوة

. رئيسي لألطفال والنساء

ق كمووا حملووت منظمووة انتصوواف تحووالف العوودوان بقيووادة السووعودية مسووؤوليتها عوون كوول الجوورائم واالنتهاكووات بحوو

حموول الموودنيين األبريوواء ، وطالبووت المجتمووع الوودولي والمنظمووات األمميووة والهيئووات الحقوقيووة واإلنسووانية إلووى ت

نين من أبنواء مسؤولياتهم القانونية واإلنسانية تجاه االنتهاكات والمجازر البشعة التي تحدث بحق المدنيين اام

دنيين من الشعب اليمني، ودعت كل أحرار العالم والشرفاء بالتحرك الفعال واإليجابي لوقف العدوان وحماية الم

.النساء واألطفال

هم حيوال كما طالبت منظمة انتصاف األمم المتحدة ومجلل 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
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وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

منازل استهداف طائرات تحالف العدوان للمدنيين وممتلكاتهم يرقى إلى جريمة حرب مكتملة األركان، حيث وأن

سواء المدنيين بعيدة عن المعسكرات و المناطق العسوكرية أو جبهوات القتوال، وأغلوب مون كوانوا فيهوا هوم مون الن

لوى أنوه واألطفال، وهذا يمثل انتهاك واضح وصريح لقوانين الحرب والقانون الدولي اإلنسواني و الوذي يونص ع

ن شون يجب على األطراف المتحاربة التمييز في جميوع األوقوات بوين األهوداف العسوكرية والمدنيوة واالمتنواع عو

ون أي تمييز الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضراراً بالمدنيين، كما يشمل هذا القانون جميع المدنيين بالحماية د

ا تعتبور هوذه ويخص بالذكر النساء واألطفال حيث أنهم يمثلون الفئات األشد ضعفاً أثناء النزاعات المسولحة، كمو

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

مون الئحوة اتفاقيوة الهواي الرابعوة والموادة ( 46)من اتفاقية جنيوف الرابعوة والموادة ( 47،27)كما تؤكد المواد 

تعموول أطووراف النووزاع علووى التمييووز بووين السووكان الموودنيين"موون البروتوكووول اإلضووافي األول علووى أن ( 48)
".والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية

إفادات الشهود

مول موا تم االستماع إلى شهادات بعض ممن كانوا متواجدين في مكان الغارة الجوية وكانت شهاداتهم جميعواً تح

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

 ًوحاولنا سمعنا بغارة جوية خرجنا من البيت وكانت السماء كلها غبار كثيف:" تحدث الشاهد األول قائال ،

".رأينا أربعة بيوت قد تدمرت بسبب الغارة ! أن نرت ماذا حدث 

 ًواان أخوي البيت األول يعيش فيه أخي وحيدا بعد خروج عائلتوه مون البيوت ،:" تحدث الشاهد الثاني قائال

".تحت األنقاض ونحاول إخراجه، والبيت الثاني يعيش فيه أبناء عمي

 ًهؤالء جثث أطفال ونساء ، لن ننسى ما حدث لهم :" تحدث الشاهد الثالث قائال".

 ًوأجودادنا منذ آالف السنين والبيوت بجانب بعض ، وهذا دليول علوى أن آباءنوا:"تحدث الشاهد الرابع قائال

".كانوا مترابطين ومتالحمين ، هذا العدوان يبحث للتفرقة بين الشعب وهذا أمٌر مستحيل 

 ًيريودون هؤالء حاقدون على القيم والُمثل والثقافة والحضارة في صنعاء:" تحدث الشاهد الخامل قائال ،

نعاء إرث بصواريخهم تدمير صنعاء الحضارة والثقافة والتاري  ، صنعاء ليست مجرد بيوت مزركشة ، ص

".للبشرية جمعا

 ًهذه البيوت دمرت ، وأطفال ونساء قتلوا :" تحدث الشاهد السادل قائال."

األمانة-تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على منازل المواطنين بمنطقة حي القاسمي 



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 حيث و

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

هاكوات ندعو كافة المنظمات والجهوات الحقوقيوة والقانونيوة واإلعالميوة إلوى رصود وتوثيوق كافوة االنت

داً لتقوديم والجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال وكشفها للرأي العام الودولي تمهيو

.مرتكبيها للعدالة

نتهاكوات التوي نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة و كل الجورائم واال

م وتقديم قيادة تحالف العدوان ومرتكبي الجرائم و2015مارل 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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