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–تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على منازل آل غليس بمنطقة غافرة
م2018يونيو 20محافظة صعدة -مديرية الظاهر



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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، حيث عمدد إلدى انتهداق حقدوق المددنيين وارتكداب ( 1)تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العدوان 

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  

ية الظاهر واألطفال وهو ما يظهر جلياً في  الجريمة المرتكبة بحق منازل آل غليس بمنطقة غافرة التابعة لمدير

بمحافظة صعدة ممدا أدت إلدى سدقوط عددد مدن الضدحايا مدا بدين قتيدل وجدريح ، دون أن يميدز بدين هددف مددني

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

20بتداري  الجريمة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان وذلق في يوم األربعاء" غافرة لن تافر" يوثق تقرير 

وقدد م بمنطقدة غدافرة التابعدة لمحافظدة صدعدة والتدي راه ضدحيتها مددنيين بيدنهم نسداء وأطفدال،2018يونيو 

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

.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 غافرة

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)

مدخل

المنهجية

الملخص التنفيذي 
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7397سكانها هي إحدت عزل مديرية الظاهر في محافظة صعدة ، يبلغ عدد : منطقة غافرة

.م 2004نسمة حسب إحصاء عام 

م ارتكددب تحددالف العدددوان جريمددة فضدديعة بحددق 2018يونيددو 20ظهددر يددوم األربعدداء بتدداري  12فددي السدداعة 

، المدنيين من النساء واألطفال، حيدث اسدتهدف طيدران تحدالف العددوان بدثالث غدارات جويدة مندازل آل غلديس

، الاددارة األولددى أصددابت منددزل المددواطن حسددين يحيددى غلدديس ، والاددارة الثانيددة منددزل المددواطن حسددين غلدديس

ين والاارة الثالثة منزل المواطن حسن محمد غليس بمنطقة غافرة ، مما أدت إلى سقوط عدد من الضحايا ما بد

ا مدن تحدت قتيٍل وجريح، كما أحدثت الاارة قدراً كبيراً من الدمار، وهرع أهالي المنطقة إلنقاذ وانتشدال الضدحاي
.األنقاض

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

نيين المشتعلة بقربها، مما يؤكد على أن هذه الجريمة هي جريمة مكتملة األركان، حيث 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

أطفال وامرأتين3: مقتل

أطفال وامرأتين3مدنيين بينهم 7:جره

نبذة مختصرة عن منطقة غافرة

تفاصيل مجزرة تحالف العدوان على منطقة غافرة

مديرية الظاهر
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اإلدانات

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

ي المخزي المدنيين في منطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة، واستنكرت الصمت الدولي واألمم

وية وانتهدداق القددوانين والمواثيددق الدوليددة واإلنسددانية وقددوانين الحددرب وغيرهددا مددن األعددراف والشددرائع السددما

فددال والرمدي بهددا عدرض الحددائط، والتددي تتضدمن قواعددد ومبدادو تهدددف إلددى تدوفير الحمايددة بشدكل رئيسددي ل ط
. والنساء 

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

حمددل وطالبددت المجتمددع الدددولي والمنظمددات األمميددة والهيئددات الحقوقيددة واإلنسددانية إلددى تاألبريدداء، المدددنيين 

نين من أبنداء مسؤولياتهم القانونية واإلنسانية تجاه االنتهاكات والمجازر البشعة التي تحدث بحق المدنيين ا م

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

مدل مدا تم االستماع إلى شهادات بعض ممن كانوا متواجدين في مكان الاارة الجوية وكانت شهاداتهم جميعداً تح

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

ة عشدر فدي قرابدة الثانيد:" قدائالً ( أحد أقرباء الضحايا والجرحدى) محمد جابر علي غليس تحدث الشاهد األول 

م وأثناء ما كندت فدي منزلدي الواقدع فدي قريدة آل غلديس ، منطقدة 2018/يونيو/20ظهر يوم األربعاء الموافق 

قددع غددافرة التابعددة لمديريددة الظدداهر تفاجأنددا بشددن طددائرات التحددالف الحربيددة غددارة جويددة علددى القريددة حيددث و

ي كاندت حسين يحيى غليس ، وماهي إال دقائق حتى شنت الاارة الثانيدة والتد/ الصاروخ بجانب منزل ابن عمي

بت على شديدة االنفجار على منزل ابن عمي  حسين وتعرض منزلي لعدة أضرار نتيجة الشظايا المتطايرة وأص

إثرها ، خرجت مدن المندزل فرأيدت مندزل ابدن عمدي  حسدين غلديس والدذي يقدع بدالقرب مدن منزلدي وقدد سدوي 

آخدرين بيدنهم 6باألرض ، تجمع المواطنون إلخراج سكان المنزل والذي قتل منهم ثالثة أطفال وامدرأة وجدره 

لحة فدي امرأتان وطفلتان أحدهما رضيعة ، وال يوجد مبرر لهم  أبداً الستهداف منازلنا فال يوجدد اشدتباكات مسد

".منطقتنا وال يوجد معسكرات أو أية مظاهر مسلحة 

لحربيدة شدنت طدائرات التحدالف ا:" قدائالً ( أحدد أقربداء الضدحايا)تحدث الشداهد الثداني يحيدى جدابر علدي غلديس 

م ثدالث غدارات 20/6/2018التابعة للتحالف السدعودي فدي السداعة الثانيدة عشدر ظهدر يدوم األربعداء الموافدق 

مدن أسدرة ابدن عمدي 4بمنطقة غدافرة التابعدة لمديريدة الظداهر ممدا أدت إلدى قتدل (آل غليس)جوية على قريتنا 

داخل محمد جابر والذي كان ب/ جلهم أطفال ونساء وجره آخرين بينهم امرأتان وطفالن باإلضافة إلى جره أخي

المندزل منزله بجانب المنزل المستهدف وقد بقي الطيران يحلق في سدماء المنطقدة مانعداً لندا مدن االقتدراب إلدى

إلنقاذهم المستهدف وإسعاف الضحايا لكن أصوات صراخ النساء واألطفال وطلبهم للمساعدة جعلتنا نهرع إليهم

".اإلسعافاتمخاطرين بحياتنا إلنقاذهم وقمنا بإنقاذ من كان ال يزال على قيد الحياة ونقله إلى مكان آمن ليتلقى

ألربعداء فدي ظهيدرة يدوم ا:" قدائالً ( أحدد سدكان القريدة المسدتهدفة)تحدث الشاهد الثالث عبده علي حسن غليس 

افرة م قامت طائرات التحالف الحربية بشن عدة غارات على قريتنا الواقعة في منطقة غ20/6/2018الموافق 

ل أربعةبمديرية الظاهر استهدفت إحداها منزل أحد سكان قريتنا ويُدعى حسين يحيى غليس، ما أدت إلى مقت

إفادات الشهود



محافظة صعدة-تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على منازل آل غليس بمنطقة غافرة

8

آخرين جلهدم أطفدال ونسداء، قمندا بعددها بانتشدالهم مدن تحدت أنقداض 6من أفراد أسرته جميعهم أطفال وجره 

ات مسلحة منزلهم الذي سوي باألرض وال نعرف ماذا رأت التحالف في قريتنا الستهدافها، ال يوجد عندنا اشتباك

".وال معسكرات وإنما مواطنين بسطاء وبالكاد يجدون قوت يومهم

استهداف طائرات تحدالف العددوان مندازل المددنيين يرقدى إلدى جريمدة حدرب مكتملدة األركدان، حيدث وأن مندازل

يها هم من المدنيين وممتلكاتهم بعيدة عن المعسكرات و المناطق العسكرية أو جبهات القتال، وأغلب من كانوا ف

نص النساء واألطفال، وهذا يمثل انتهاق 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 حيث أنهم يمثلون الفئات األشد ضعفاً أثناء النزاعات المس

.هذه الجريمة هي أحد الجرائم الجسيمة بحق األطفال، حيث 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

وصف االنتهاق وفقاً للقانون الدولي اإلنساني
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العمرالنوعاالسمم

2طفلمصطفى سلطان يحيى غليس1

1طفلروابي حسين يحيى غليس2

5طفلآسيا حسين يحيى غليس3

22انثى فجمه جابر يحيى غليس4

أسماء الضحايا

صعدة بعض أسماء الضحايا القتلى في جريمة استهداف منطقة غافرة التابعة لمحافظة

م2018يونيو20بتاري  

ة منطقة غافرة التابعة لمحافظاسستهدافيعض أسماء الضحايا الجرحى في جريمة 

م2018يونيو20صعدة بتاري  

العمرالنوعاالسمم

45انثىهربه صالح حسين الملطي1

25انثىمنعه سليمان يحيى غليس2

12طفلأسيرة حسين يحيى غليس3

28ذكريحيى جابر يحيى غليس4

35ذكرمحمد جابر علي غليس5

شهرينطفلثريا حسين يحيى غليس6
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التوصيات

 ً .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 حيث 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

mailto:entesaforg2@gmail.com
https://www.facebook.com/EntesafOrg/
https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA
https://twitter.com/entesaf2?s=08
https://t.me/Entesaforg
https://entesaf.org/380/

