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والطفلمنظمة انتصاف لحقوق المرأة 

 منظمةةةة حقوقيةةةة تسةةةعا لحمايةةةة المةةةرأة والطفةةةل مةةةن  ةةةالل مناصةةةرة

قضاياهما والدفاع عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلها 

رصةةد فافةةة اانتهافةةات وااعتةةداءات الواقعةةة علةةا النسةةاء فةة  الحةةرب

.والسلم سواء للرأي العام واعداد التقارير الحقوقية

تهافةات تقديم الدعم النفس  الالزم للمةرأة والطفةل الة ين يتعرضةون لالن

.أثناء السلم والحرب

ة حماية األطفال من سوء المعاملة ف  ااسرة والمجتمع ومناهضةة فافة

.اشفال العنف الموجه ضدهم وحمايتهم من اإلي اء اثناء التحقيق

الحد من تسول وعمالة األطفال.

تمفين المرأة وتعزيز مشارفتها ف  المجتمع.
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ل ـــــــمد

إلةا تعان  اليمن من حرب عدوانية من قبل تحةالف العةدوان بقيةادة السةعودية ث حية  عمةد تحةالف العةدوان

واأل القية انتهاك حقوق المدنيين وارتفاب أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقيم اإلنسانية

حةةق والتةة  سةةقط  اللهةةا ا اف مةةا بةةين قتيةةل وجةةريحث وقةةد تمةةاد  تحةةالف العةةدوان فةة  ارتفابةةه للمجةةازر ب

تة  فةان المدنيين من النساء واألطفال وهو ما يظهر جلياً ف  الجرائم المرتفبةة مةن قبةل تحةالف العةدوان وال

نطقة بن  أحدها الجريمة المرتفبة بحق المدنيين المتواجدين ف  سوق ومحيط مدرسة الفالح الواقعان ف  م

لة ين بمحافظة صنعاءث والت  راح ضحيتها وفيل المدرسة وعدد من الطةالب والطالبةات ا-مديرية نهم-زتر

لقةانون فانوا ف  طةريقهم إلةا بوابةة المدرسةة ألداء اامتحانةات النصةفيةث ويعتبةر هة ا ااسةتهداف انتهافةا ل

العامة الدول  اإلنسان  والمعاهدات والمواثيق الدولية الت  تجرم استهداف التجمعات المدنية ومنها األمافن

ن والمنشآت المدنية والمدارس واألسواقث وتقف األمم المتحةدة والمنظمةات الدوليةة موقةف المتفةر  دون أ

 ضراً أضوءاً يفون لها أي موقف تجاه ما يرتفب بحق المدنيين و اصة النساء واألطفالث ث وهو ما يعط  
.للعدوان ارتفاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين دون أي رادع

المل ص التنفي ي

ة و لةك المجزرة الت  ارتفبهةا طيةران تحةالف العةدوان بقيةادة السةعودي" أحالم طفولة م بوحة"يوثق تقرير 

م بحق المدنيين و اصة طالب المدارس و لك ف  أحد أسواق مديرية نهم والواقع2017يناير 10بتاريخ 

ح مةن بالقرب من مدرسة الفالحث وقد سقط نتيجةة هة ا ااسةتهداف العديةد مةن الضةحايا مةا بةين قتيةل وجةري

ينما  ر  الطالب ال ين فانوا متجهين إلا المدرسة الواقعة ف  ه ا السوقث فما سقط وفيل المدرسة قتيالً ح

لشةهودث لمناداة بقية الطالب لد ول المدرسةث وقد تحدثنا  الل ه ا التقرير عن تفاصةيل الجريمةة وإفةادات ا
.فما تحدثنا عن اإلطار القانون  للجريمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية

المنهجية

مةد علةا يستند ه ا التقرير إلةا إحصةائيات المنظمةة فيمةا ي ةص تفاصةيل الجريمةة وعةدد الضةحاياث فمةا اعت

وع إلةا المقابالت الت  أجرتها بعض الجهات الحقوقية والوسائل اإلعالمية مع الشهود والضحاياث وتم الرج

بةة بحةق نصوص القانون الدولية والمعاهدات وااتفاقيات من أجل توضةيح اإلطةار القةانون  للجريمةة المرتف
.األبرياء ف  مسجد وحمام جارف
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نب ة م تصرة عن مديرية نهم 

نسمة عام 41502إحد  مديريات محافظة صنعاء اليمنيةث بلغ عدد سفانها : مديرية نهم

قع ف  ث فما يزترمث وتقع شمال شرق العاصمة صنعاء مباشرةث تقع فيها منطقة بن  2004

.ه ه المنطقة سوق عيال فالح ومدرسة الفالح

تفاصيل مجزرة تحالف العدوان علا سوق وطالب مدرسة 
الفالح

م غارة جويةة علةا محةيط مدرسةة 2017يناير 10شن طيار تحالف العدوان صبيحة يوم الثالثاء الموافق 

قةد الفالح النمو جية لحظة توافد الطالب إلا المدرسة لي لف مجزرة مروعة بحق طالب مدرسةة الفةالحث و

طةةالب ( 5)علةة  أحمةةد مظفةةر و / مةةدنيين مةةن بيةةنهم وفيةةل المدرسةةة األسةةتا ( 6)أسةةفرت الرةةارة عةةن مقتةةل 

.طالب آ رين من طالب المدرسة( 5)وإصابة 

الء تنةاثرت أشةالء وفيةل المدرسةة والطةالب فة  محةةيط المنطقةةث وهةرع المةدنيون والمسةعفون انتشةال أشةة

وجث  الضةحايا مةن فةل مفةانث وإسةعاف الجرحةا إلةا المستشةفياتث وقةد فةان مةن ضةمن الضةحايا الطةالب
.مفقودون لم يعلم هويتهم نتيجة لتحول أجسادهم إلا قطع من اللحم المتناثر ف  أرجاء المنطقة

مدرسة الفالح النموذجية
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ةصورة لبقايا حذاء ممزق ألحد الطالبات يعكس كيف تحول جسدها إلى أشالء ممزق

سيةأحد الطالبات الضحايا صعدت روحها البريئة وهي تمسك بحقيبتها المدر

دماء أحد الطالب ضحايا مجزرة تحالف العدوان
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ه مجةةزرة بشةةعة ليسةةت إا واحةةدة مةةن جةةرائم التحةةالف السةةعودي بحةةق اإلنسةةانية فةة  الةةيمن منةة  بةةدء حربةة

لةا التةراب العدوانية علا اليمنث لفن صورة الطفلة إشراق فان لها األثر الفبيرث حي  تبدو القتيلة ممتدة ع

ئرات وبقربها شاهدان علا الجريمةث الشاهد األول هو بقايا من قدم الطفلةث لم تسعفها للهروب من غدر طا

فةال الحقد السعوديث أما الثان  فحقيبة مدرسة فانت يومةاً مةا مصةدر أمةان وأمةل إلشةراق فة  بلةد بةات األط

.يرفون ف  نومتهم األ يرة علا هدير طائرات التحالف

حةد فما أن من أفثر المشاهد تأثيرا ه  ألشالء وفيل المدرسة والت  فان يجمع بعضها ابن عمةه مةن علةا أ

ا األبوابث ولم يتبق سو  هويته الش صةية المضةرجة بالةدماء شةاهدا علةا مةد   بة  وحقةد العةدوان علة
.أبناء اليمن

ولة الطفلة إشراق مستلقية جوار حقيبتها المدرسية ومضرجة بدم الطف
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إفادات شهود عيان

ث وقةد صباح الثالثاء ظل محفوراً ف   افرة فةل مةن شةهد الجريمةةث فقةد فانةت مجةزرة بشةعة بفةل المقةاييس

معرفة تحد  أحد شهود العيان وال ي فان بجانب جثة إحد  الطالبات بعد أن أ ر  أحد الفتب من حقيبتها ل

ربةري ه ه الطالبة إشراقث لقد فانةت  اهبةة للمدرسةة لتةتعلمث وقتلةت بواسةطة العةدوان الراشةم الب: "هويتها
".الجبانث ف  ه ا المفان الطيب حي  ا يوجد عندنا قتال وا أي معرفة

ح هة ا وفيةل مدرسةة الفةال: "ويقول شاهد عيان آ ةر وهةو يشةارك فة  انتشةال أشةالء وفيةل المدرسةة قةائالً 

اتث يستهدفون المدارسث ما  نةب الطةالبث تقطعةت أرجةل الطالبة: "ث ويضيف"أحمد عل  مظفراألستا عل 

".وا نعلم عدد القتلا حتا ا ن

درسةة اليوم وف  الساعة الثامنة تم استهداف سوق عيال فالح بةالقرب مةن م:" فما يقول أحد شهود العيان

حد  مثله الفالح الت  تفتظ بالتالمي  من فل قر  نهمث وما حد  اليوم من قبل العدوان الراشم البربري لم ي
".من قبلث وقد استهدف العدوان أسواق نهم من قبلث ونحن سنثبت صمودنا أمام ه ا العدوان

ث وهة ه المدرسةة ا-وفيةل مدرسةة الفةالح-ه ه ه  البطاقة الش صية لعل  أحمد مظفر: "ويقول شاهد آ ر

الف تبعد عن السوق سو  عشرة أمتارث وفانوا الطالب دا لةين إلةا المدرسةةث وأثنةاء تجمعهةم قصةفهم تحة

".العدوان

  ه ه أشالء ابن عم:" فما يقول ابن عم الضحية عل  أحمد مظفر وهو يجمع أشالءه من علا أحد األبواب

ث أحمد عل  مظفرث صلا الفجر و هب إلا المدرسة ليؤدي عمله علا أفمل وجهث فما  نبه وما  نب الطالب
".وه ه بقايا أشالئه ومفاتيحه عالقة علا البابث ولن ي هب دمه سد 

وال  عم الطالبة الضحية إشراق أحمد محمد المعافاث وعمرها حأنا:"فيقولوأما عم الطفلة إشراق المعافا 

 مسةة عشةةر سةنةث وضةةربت الطةائرة وهةة  حةول المدرسةةة ممةا أد  إلةةا مقتلهةا وزمالئهةةا والوفيةلث وهةة ا 

العدوان يضرب المدارس دون أي مبرر حي  ا يوجد أي هدف عسفري ف  المنطقةث فل ما هنا هو أسواق

".ومدرسة ومواطنين

".العدوان طالب ومدرسين وأسواقث وا يوجد عندنا أي مواقع عسفريةضرب:"الشهودويقول أحد 

ضةربت الطةةائرة بصةارورث ورأيةةت وفجةأة ( 1)الصةةندقة فنةةت عنةد : "ويقةول أحةد الجرحةةا فة  المستشةفيات

".الطالب يهربونث ولم نفن نعلم بوجود الطائرة إا عندما ضربت

أنةا فنةا  اهبةات للمدرسةة وضةربت الطةائرة وأصةبت بشةظايا فة  رجلة : " وتقول أحةد الطالبةات الجريحةات

".وأواد أعمام  وإ وت  وزمالئ 

.مصطلح شعبي لمكان مصغر تباع فيه بعض السلع مثل المواد الغذائية وغيرهاهي :الصندقة -(1)
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وصف اانتهاك وفقاً للقانون الدول  اإلنسان 

ريمةة استهداف مدفعية تحالف العدوان لسوق عيال فالح ف  مديرية نهةم بجةوار مدرسةة الفةالح يرقةا إلةا ج

فرات حرب مفتملة األرفانث حي  وأن السوق والمدرسة الموجودة فيه من األعيان المدنية البعيدة عن المعس

ال و المناطق العسةفرية أو جبهةات القتةال وهة  واقعةة فة  منطقةة مدنيةةث ومرتاديهةا هةم مةدنيون بيةنهم أطفة

مثةل المدرسة ال ين فانوا قادمين عبر ه ا السوق إلا المدرسة الت  ا تبعد عنةه سةو  بضةعة أمتةارث وهة ا ي

ألطةراف انتهاك واضح وصريح لقوانين الحرب والقانون الدول  اإلنسان  و ال ي ينص علا أنه يجةب علةا ا

ت  يتوقع المتحاربة التمييز ف  جميع األوقات بين األهداف العسفرية والمدنية واامتناع عن شن الهجمات ال

بالة فر أن تلحق أضراراً بالمدنيينث فما يشمل هة ا القةانون جميةع المةدنيين بالحمايةة دون أي تمييةز وي ةص

مييةز فة  النساء واألطفةال حية  أنهةم يمثلةون الفئةات األشةد ضةعفاً أثنةاء النزاعةات المسلحةةـ ويةنص مبةدأ الت

نتهافةا القانون الدول  اإلنسةان  علةا أن أي اعتةداء مباشةر علةا المةدنيين أو أي شة ء مةدن  ا يعتبةر فقةط ا
القةةانون الةةدول  فمةةا يحظةةر. بةةل يعتبةةر أيضةةا انتهافةةاً  طيةةراً ويمثةةل جةةرائم حةةربللقةةانون الةةدول  اإلنسةةان 

.ةواألعيان العسفري/ األعيان المدنية والمقاتلين / بين المدنيين التمييزأي سالح غير قادر علااإلنسان 

د مةن فما تعتبر ه ه الجريمةة هة  أحةد الجةرائم الجسةيمة بحةق األطفةالث حية  سةقط نتيجةة لالسةتهداف العدية

األطفالث وتعتبر جريمة ضد اإلنسانية حي  أن العدوان شةن عةدة غةارات علةا عةدد مةن األسةواق والمةدارس
.وممنهجولعدة مراتث وبشفل مقصود 

ات السةفنية فيما يجرم القانون الدول  اإلنسان  العام استهداف المدنيين واألعيان المدنية والمنشآت والتجمعة

بشفل مباشر أو غير مباشر تسةتهدف دول تحةالف العةدوان صةاات ااعةراس والعةزاء والمسةافن والمةدارس

والطرق واألسواق وغيرها من األعيان المدنية وهو يعرف أنه محرم عليه اسةتهداف مثةل هة ه األمةافن وأن 

ن اإلعةالن استهدافها يعد انتهافةاً جسةيماً للقةانون الةدول  العةام والقةانون الةدول  اإلنسةان  ومةا يتصةل بهةا مة

ن التة  تؤفةد العالم  لحقوق اانسان والمبادئ األساسية لميثاق األمم المتحدة المتعلقة بالسلم واألمن الةدوليي

اات جميعها علا حماية حقوق اانسان وحظر استهداف المدنيين وااعيان المدنيةة ووجةوب تحييةدهم فة  حة

األربةع النزاعات المسلحة وبما يتوافق مع المواد  ات الصلة والبروتوفةوات المضةافة علةا اتفاقيةات جنيةف

مة عن والت  نصت علا أنه يجب أن يتمتع السفان المدنيون بحماية فاملة ضد اا طار الناج( م1949)لعام 

ابلةة العمليات العسفرية وأوجبت مراعةاة عةدد مةن القواعةد أثنةاء النزاعةات إضةافة إلةا القواعةد األساسةية الق
:للتطبيق والت  جاء فيها ا ت 

.يعا يجوز أن يفون السفان المدنيون هدفاً للهجوم فما يحظر أن يفونوا عرضه للتهديد والترو: أواً 

.يتمتع المدنيون بالحماية مالم يقوموا بدور مباشر ف  ااعمال العدائية: ثانياً 

 لك أي تحضر الهجمات العشوائية وتعتبر فل هجمة عشوائية مالم تفن موجهة إلا هةدف عسةفري وفة: ثالثاً 

يةة هجمة ا يمفن حصر آثارها علا الهدف العسفري المستهدف ويتعد  آثارهةا إلةا ااضةرار باألعيةان المدن

تياطةةات وإصةةابة المةةدنيين دون تمييةةز وهنةةاك العديةةد مةةن الفقةةرات والتفاصةةيل التةة  توجةةب جميعهةةا ات ةةا  ااح

  العةةام فمةةا أن اانتهافةةات الجسةةيمة التةة  تضةةمنها القةةانون الةةدول. والتةةدابير لتجنةةب ال سةةائر فةة  المةةدنيين

دف التجويع واإلنسان  واتفاقيات جنيف والبروتوفوات الملحقات بها الت  شملت تحريم ممارسة الحصار به

د للمدنيين عبر حرمانهم من المةواد التة  ا غنةا عنهةا أو عرقلةة وصةولها إلةيهم وأيضةاً توجيةه ضةربات ضة
.المبان  ووسائل النقل واافراد

جةاوزات وهنا يجب التنويه أن ما عرض من فقرات ومواد قانونية ليس إا فنما   بسيطة يستدل بهةا علةا ت

ول التحالف وانتهافات قوات التحالف لفل المواثيق والمعاهدات والقانونين الدولية واإلنسانية وف  نثبت أن د

ها أو شةنه لم تلتزم بأي معايير ولم تعط  أي اعتبار ات ا  التدابير ااحترازية الواجب ات ا ها حةال اسةتهداف

ما ينتج للرارات المدمرة علا المسافن المدنية واألعيان أو ف  فرضها للحصار الشامل علا الشعب اليمن  و
. طفالعنه من انتهاك للحقوق اإلنسانية األساسية للمدنيين بفل شرائحهم وفئاتهم والت  منها فئة األ

صنعاءمحافظة -مديرية نهم-طالب مدرسة الفالحتقرير حقوق  يوثق واقعة قصف تحالف العدوان 
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الزتريإكرام يحيى محمد / الطفلة الجريحة

أحد الضحايا الجرحى
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أسماء الضحايا

مديرية نهم-الضحايا القتلا ف  جريمة استهداف سوق وطالب مدرسة الفالح

م2017يناير 10

مديرية نهم -الجرحا ف  جريمة استهداف سوق و طالب مدرسة الفالحالضحايا 

م2017يناير 10

العمرالنوعااسمم

14طفلةإشراق أحمد علي محمد المعافا1

17طفلشامخ عبدهللا حمود سعسوع2

45ذكرعلي أحمد علي مظفر3

ذكرمجهول الهوية4

ذكرمجهول الهوية5

ذكرمجهول الهوية6

العمرالنوعااسمم

8طفلةالزتريإكرام  يحيى محمد ناصر 1

14طفلمحبوب شيبة علي عبد هللا األهدل2

14طفلأسامة علي يحيى حسين سهيل3

13طفلةقيادة محمد صالح مانع الزتري4

20ذكرجميل حمود سعسوع5
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 ًالعمل علا وقف العدوان الجائر علا اليمن أرضاً وإنسانا.

 نطالةةب المنظمةةات الدوليةةة وعلةةا رأسةةها األمةةم المتحةةدة بالضةةرط علةةا دول تحةةالف

.العدوان لوقف الجرائم المرتفبة بحق المدنيين و اصة النساء واألطفال

ه نطالب األمم  المتحدة إلراء قرارهةا شةطب تحةالف العةدوان مةن قائمةة قتةل وتشةوي

طفةال األطفال حي  وأنهم مستمرون ف  ارتفاب المجازر الفظيعةة بحةق النسةاء واأل

.من  بداية العدوان وحتا يومنا ه ا

ثيةق ندعو فافة المنظمات والجهات الحقوقية والقانونيةة واإلعالميةة إلةا رصةد وتو

وفشةفها فافة اانتهافات والجرائم المرتفبة بحق المدنيين و اصة النساء واألطفال

.للرأي العام الدول  تمهيداً لتقديم مرتفبيها للعدالة

فةل الجةرائم نطالب بتشفيل لجنة تقص  حقائق مستقلة للتحقيق ف  ه ه الجريمة و

م وتقةةديم 2015مةةارس 26واانتهافةةات التةة  حصةةلت منةة  بدايةةة العةةدوان بتةةاريخ 

.قيادة تحالف العدوان ومرتفب  الجرائم و المجازر للمحافمة

تـــوصــــيـات

صنعاءمحافظة -مديرية نهم-طالب مدرسة الفالحتقرير حقوق  يوثق واقعة قصف تحالف العدوان 



بنكفاكبجانب -جولة سبا-صنعاء: عنوان المنظمة

778000597-778000596: أرقام هواتف المنظمة
entesaforg2@gmail.com: اإليميل

:  الفيسبوكرابط المنظمة علا برنامج 
https://www.facebook.com/EntesafO

https://twitter.com/entesaf2?s=08: تويتررابط المنظمة علا برنامج 
https://t.me/Entesaforg: التلجرامرابط المنظمة علا برنامج 
:  رابط المنظمة علا اليوتيوب

https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA
https://entesaf.org/380/:  الموقع اإللفترون

14

صنعاءمحافظة -مديرية نهم-طالب مدرسة الفالحتقرير حقوق  يوثق واقعة قصف تحالف العدوان 

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

