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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)تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العددوان

مدا بدين أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقيم اإلنسانية واألخالقيدة والتدي سدقط خاللهدا ا الف

ذين كدانوا قتيل وجريح، وقد تمادى تحالف العدوان في ارتكابه للمجازر بحق المدنيين من النسداء واألطفدال والد

ئم منذ األيام األولى للعدوان أهدافا مفضلة لده وذلدو لقتدل أكبدر عددد ممكدن مدن اليمنيدين ، وهدو مدا أكدتده الجدرا

راتدده البشددعة التددي اقترفهددا العدددوان طيلددة الفتددرة الماضددية والتددي يكددون فيهددا المدددنيون أهدددافا مشددروعة لطائ

مدد فدي ومدفعيته في أوقات كثيرة، و يظهر ذلو جليداً فدي  الجريمدة المرتكبدة بحدق أسدرة المدواطن منصدور مح

دى إلدى منطقة وادي ليه التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة، حي  استهدفتهم مدفعية تحالف العدوان ممدا أ

سدقوط عددد مدن الضدحايا دون أن تميدز بدين هددف مددني واضدح وبدين األهدداف العسدكرية المشدروعة، وخلددف 
. االستهداف ذكرى ومآسي على مدى سبعة أعوام لم ولن تنساها أسر هؤالء الضحايا 

لمواطناوأسرةمنزلبحقالعدوانتحالفمدفعيةارتكبتهاالتيالمجزرة"العدوانأحرقهأبي"تقريريوثق

خاللاتحدثنوقدوابنته،أبضحيتهاراحوالذياالستهدافلهذاضحيةسقطوالتيالسعدي،محمدمنصور

ً للجريمةالقانونياإلطارعنتحدثناكماالشهود،وإفاداتالجريمةتفاصيلعنالتقريرهذا قوانينللوفقا
.الدوليةوالمواثيق

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 منزل المواطن منصور محمد السعدي

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)
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22394اليمن، بلغ عدد سكانها فيإحدى مديريات محافظة صعدة: مديرية الظاهر

.جنوب غرب محافظة صعدةفي، تقع2004نسمة عام 

م قامدت مدفعيدة تحدالف 2018في حدود الساعة السادسة قبدل مردرب يدوم الجمعدة األول مدن شدهر يونيدو عدام 

العدددوان خلددف الحدددود وكعادتهددا بددنطالق عدددد مددن قددذائف المدفعيددة علددى منطقددة وادي ليدده فددي مديريددة الظدداهر 

مدا م( منصور محمد حسين علدي السدعدي)بمحافظة صعدة، وقد سقطت إحدى هذه القذائف على منزل المواطن 

هدا، فبينمدا أدى إلى احتراق جسده بالكامل وجرح ابنته كفاح البالرة من العمر سبع سدنوات بشدظيتين فدي أطراف

تشدفى كانوا يستعدون لتناول طعام العشداء سدقطت علديهم القذيفدة ممدا أدى إلدى إصدابتهما وإسدعافهما إلدى المس

نجدو الجمهوري في صعدة لتلقي العالج من االصابات جراء هذا االستهداف، أما زوجته واثنين من أطفالده فقدد

سدقط حي  كانوا يقومون برعي األغنام خارج المنزل ، وقد أفاد شهود عيان في تلو المناطق أن أعداداً هائلدة ت

عهم على مناطقهم من القذائف وصواريخ الكاتيوشا وأن تحالف العددوان يتعمدد اسدتهدافهم إلدى مندازلهم ومدزار
.بصورة يومية 

ع المكان المستهدف هو منطقة مدنية ، كما أنه لم يشهد أي قتال على األرض وقت الرارات و ال توجد أي مواقد
.عسكرية بجواره

:نتائج االستهداف 

األب وطفلته وتدمير المنزل: جرح 

نبذة مختصرة عن مديرية الظاهر

تفاصيل مجزرة تحالف العدوان على منزل المواطن منصور محمد
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مديرية الظاهر
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المحليةاإلدانات
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ندزل أدانت منظمات المجتمع المدني ومنها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجريمة التي ارتكبدت بحدق م

المددواطن منصددور محمددد فددي مديريددة الظدداهر بمحافظددة صددعدة، واسددتنكرت الصددمت الدددولي واألممددي المخددزي 

وية وانتهدداو 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

انية إلدى المدنيين األبرياء والنازحين، وطالبت المجتمع الددولي والمنظمدات األمميدة والهيئدات الحقوقيدة واإلنسد

ن ا منين من تحمل مسؤولياتهم القانونية واإلنسانية تجاه االنتهاكات والمجازر البشعة التي تحد  بحق المدنيي

يددة أبندداء الشددعب اليمنددي، ودعددت كددل أحددرار العددالم والشددرفاء بددالتحرو الفعددال واإليجددابي لوقددف العدددوان وحما
.المدنيين من 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

إفادات شهود عيان

يدوم يوم  الجمعة كان يوماً سيئاً لكدل مدن شدهد الجريمدة فدي وادي ليده بمديريدة الظداهر، وسدتظل أحددا  هدذا ال

ام بده محفورة في أذهانهم، فقد تحد  الشهود عن أحدا  هذا االستهداف محملين تحالف العدوان مسؤولية القي

: وتعمد استهداف المدنيين، وقد أفادوا بالتالي

كنت مع ابنتدي فدي منزلدي وقدت :" أفاد بقوله-سنة 35-الشاهد الجريح صاحب المنزل منصور محمد حسين 

يش المرددرب نسددتعد لتندداول طعددام العشدداء كوننددا فددي أيددام شددهر رمضددان المبددارو فقامددت المدفعيددة التابعددة للجدد

سمي السعودي بنطالق ثال  قذائف وقعت إحداها على منزلي مما أدى إلى إصابة ابنتي بعدة جروح واحتراق ج

تها لي الحروق أنا بالكامل وأنا إلى ا ن في المستشفى لتلقي العالج وال أستطيع الوقوف جراء اإلعاقة التي سبب

الكاتيوشدا دائماً ما يدتم اسدتهدافنا بهدذه القدذائف وصدواريخ:" ، وأردف قائالً "المنتشرة في سائر أجزاء جسدي

".حتى أن الحياة في المناطق التي نعيش فيها لم نعد نطيقها

أفاد بأنه قبل المررب يوم الجمعة األول من شهر يونيو-سنة 26–ع.ع.عشاهد آخر من أبناء المنطقة وهو 

ي م قامت المدفعية السعودية بنطالق عددة قدذائف علدى منطقدة وادي ليده التابعدة لمديريدة الظداهر فد2018عام 

وشدا وقدد محافظة صعدة والتي دائما يتم استهدافها مدن قبدل مدفعيدة تحدالف العددوان بالقدذائف وصدواريخ الكاتي

مما أدى إلدى جرحده ( منصور محمد حسين علي السعدي)وقعت هذه المرة إحدى  القذائف على منزل المواطن 

جددراء مدع ابنتده وتضددرر  المندزل بصدورة كبيددرة، وقدد تدم إسددعاف الضدحية إلدى المستشددفى الجمهدوري بصدعدة

الجروح والحروق البالرة التي أصيب بها من هذا االسدتهداف، وعندد سدؤاله هدل كدان يوجدد أي عمدل أو تحدرو 

ارع عسكري يبرر هذا العمل من الجانب السعودي أجداب بدالنفي وقدال إن القدوات السدعودية دائمدا تسدتهدف مدز

لكثيدر المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم دون أدنى مبرر وقد تحولت الحياة في هذه المناطق إلى جحيم واضطر ا

.من األهالي إلى النزوح من مساكنهم

قبل مررب يوم الجمعة " قائالً –سنة 30–ع.أ.يكما تحد  مرافق الجريح منصور محمد في المستشفى وهو 

رحة بقذيفة مدفعية مما أدى إلى ج( منصور السعدي)األول من شهر يونيو الجاري تم استهداف منزل المواطن 

لقدى مع ابنته ولكن إصابته هو تحولت إلى إعاقة بسبب احتدراق أغلدب أجدزاء جسدده وهدو إلدى ا ن مدا يدزال يت

".العالج في المستشفى الجمهوري بصعدة
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وصف االنتهاو وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

  استهداف مدفعية تحالف العدوان لمنزل المواطن منصور محمد يرقى إلى جريمدة حدرب مكتملدة األركدان، حيد

مدنية، وأن المنزل المستهدف بعيد عن المعسكرات و المناطق العسكرية أو جبهات القتال وهو واقع في منطقة

.وكل من كانوا فيه هم من المدنيين

ب علدى وهذا يمثل انتهاو واضح وصريح لقوانين الحرب والقانون الدولي اإلنساني و الذي يدنص علدى أنده يجد

مات التي األطراف المتحاربة التمييز في جميع األوقات بين األهداف العسكرية والمدنية واالمتناع عن شن الهج

ويخص بالذكر يتوقع أن تلحق أضراراً بالمدنيين، كما يشمل هذا القانون جميع المدنيين بالحماية دون أي تمييز

يز في القانون النساء واألطفال حي  أنهم يمثلون الفئات األشد ضعفاً أثناء النزاعات المسلحة، وينص مبدأ التمي

للقانون الدولي الدولي اإلنساني على أن أي اعتداء مباشر على المدنيين أو أي شيء مدني ال يعتبر فقط انتهاكا

أي سدالح غيدر القدانون الددولي اإلنسدانيبل يعتبر أيضا انتهاكاً خطيراً ويمثل جرائم حرب، كما يحظدراإلنساني

.واألعيان العسكرية/ األعيان المدنية والمقاتلين / بين المدنيين التمييزقادر على
مدن الئحدة اتفاقيدة الهداي الرابعدة والمدادة ( 46)من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 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

العمرالنوعاالسمم

ذكر35منصور محمد حسين 1
طفل7كفاح منصور محمد حسين2

أسماء الضحايا

أسماء الضحايا الجرحى في جريمة استهداف منزل المواطن منصور محمد في مديرية

محافظة صعدة-الظاهر

منصور محمد:  الجريح صاحب المنزل المستهدف
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 ً .العمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنسانا

رائم نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة بالضرط على دول تحالف العدوان لوقف الج

.المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

أنهم نطالب األمم   المتحدة إلراء 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 بتاريخ

.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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