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محافظة صنعاء –تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على سوق الخلقة في مديرية نهم 

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

حيث عمد إلى انتهاك حقوق المدنيين وارتكااب ، (1)تعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف العدوان 

الف ماا أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعااة للقايم اإلنساانية واألخالقياة والتاي ساقط خاللهاا اآ

والمنشآت بين قتيل وجريح، وتعمد استهداف األسواق واألحياء المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد

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

فاي المدنيين من النسااء واألطفاال وهاو ماا يظهار جليااً فاي  الجريماة المرتكباة بحاق ساوق الخلقاة الواقاع

يز بين مديرية نهم  بمحافظة صنعاء مما أد  إلى سقوط عدد من المدنيين ما بين قتيل وجريح ، دون أن تم

هدف مدني واضح وبين األهداف العسكرية المشروعة، وخلفت الغارات ذكر  ومآسي على مد  أعاوام لام
.ولن ينساها أهالي منطقة نهم  وخاصة أسر الضحايا

ياوم الجريماة التاي ارتكبهاا طياران تحاالف العادوان وذلاك فاي" أسواق تجارتها رماد وأشالء"يوثق تقرير 

ن م بمنطقة نهم بمحافظة صنعاء والتي راح ضحيتها  عشارات مان المادنيي2016فبراير27السبت بتاري  

دثنا عان بينهم نساء و أطفال، وقد تحدثنا خالل هذا التقرير عن تفاصيل الجريمة وإفاادات الشاهود، كماا تحا
.اإلطار 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

.أجل توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة بحق نساء وأطفال بسوق الخلقة

.العدوان بقيادة السعودية واإلماراتتحالف ( 1)

الملخص التنفيذي

المنهجية

محافظة صنعاء –تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على سوق الخلقة في مديرية نهم 



5

نهمنبذة مختصرة عن مديرية 

وهي إحد  مديريات محافظة صنعاء اليمنية يبلغ عدد سكانها : مديرية نهم 

.2004نسمة عام 41502

م ارتكب تحالف العدوان جريمة فضيعة بحاق 2016فبراير27في الساعة الواحدة ظهر يوم السبت بتاري  

مديرية نهام المدنيين من النساء واألطفال، حيث استهدف طيران التحالف بغارتين جويتين سوق الخلقة في

قد هرع ، والذي كان يتواجد فيه عشرات من المدنيين مما أد  الى سقوطهم ضحايا ما بين قتيل وجريح ، و
.أهالي السوق إلنقاذ وانتشال الضحايا و اإلسراع بهم الى المستشفى 

ة أو السوق المستهدف هو لمواطنين أغلبهم من المحافظات وال توجد حوله مظاهر مسلحة وال نقاط عسكري

هي مخازن أسلحة وال يوجد معسكر وال جبهة من الجبهات المشتعلة بقربه، مما يؤكد على أن هذه الجريمة

وا فاي جريمة مكتملة األركان ، حياث تام فيهاا اساتهداف المادنيين غيار المارتبطين باالحرب ، كماا أنهام ليسا

فات وقاد خل. موقع شبهة أو تجمع عسكري قاربهم أو مكاان لتخطايط أو تقاديم أي دعام للجبهاات العساكرية 
: الغارة قدراً كبيراً من الدمار في السوق والمنازل و كانت حصيلة االستهداف من الضحايا كالتالي

أطفال وامرأتين8مدنيين بينهم32: مقتل

نساء3أطفال و 7بينهم مدنيا 41جرح 

نهمتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على مديرية 

نهمموقع مديرية 

محافظة صنعاء –تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على سوق الخلقة في مديرية نهم 



6
محافظة صنعاء –تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على سوق الخلقة في مديرية نهم 



7

إفادات شهود عيان

تحمل تم االستماع إلى شهادات بعض الشهود ممن كانوا في مكان الغارة الجوية وكانت شهاداتهم جميعاً 

ماا يسامى بالتحاالف العادوان مسااؤولية هاذه الجريماة وأن الاذي قاام بهااذه الجريماة هاي طاائرات تحااالف 

.العدوان

ر ياوم في الساعة الواحادة ظها: "قائالً ( طوحلصالح عبدهللا ) تحدث شاهداً من أقارب الضحايا واسمه 

ى ضرب طيران تحالف العدوان سوق الخلقاة بغاارتين جاويتين ، األولا2016فبراير 27السبت الموافق 

نااجي قصفت سيارتين ألسار نازحاة كانات ماارة بوساط الساوق ، والغاارة الثانياة اساتهدفت سايارة أخاي
" .تيومعه أخي الثاني عبدالكريم كانوا عائدين الى البيت ،الغارة أحرقت السيارة ، وقتلت أخوطوحل

خار  أبان عماي عادنان نازحااً هاو:" قاائالً ( أحاد الضاحايا ) كما تحدث الشاهد نبيال علاي مهادي مباارك 

ق وأسرته واخذ معه أمتعتاه وأغناماه  فاي سايارته ، وبينماا هاو فاي الطرياق وأثنااء ماروره بوساط ساو

ياران الحلقة توقف بانتظار صديقه ، وذهب لشراء المواد الغذائياة وعناد عودتاه إلاى سايارته ، ضارب ط

ة ابان تحالف العدوان على سيارته وسيارة صديقه ،قتل ابن عمي وصاديقه وتمزقات أجساادهم، أماا والاد
".بالغة عمي التي كانت في السيارة فقد دفع بها قوة االنفجار إلى خار  السيارة وأصيبت بإصابات

ظهراً أقدم طياران تحاالف العادوان بقصاف 1في الساعة : " وتحدث الشاهد مجاهد عايض النعيمي قائالً 

ساايارتين فااي سااوق الخلقااة ، والتااي كااان فيهمااا نااازحين  خرجااوا ماان بيااوتهم حاااملين معهاام اساارهم 

محاالت ومواشيهم متجهين الى العاصمة صنعاء، وقد قتل كل من في السيارتين ،وآخرين مان أصاحاب ال
". والمارة في السوق ، الجميع يعرف ان هذا الوقت تكون فيه األسواق مزدحمة من الناس 

سانيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلن

ان، حيث استهداف طائرات تحالف العدوان لألسواق المليئة بالمدنيين يرقى إلى جريمة حرب مكتملة األرك

وا فاي وأن األسوق  المستهدفة بعيدة عن المعسكرات و المناطق العسكرية أو جبهات القتال، وكل مان كاان

المنااازل هاام ماان النساااء واألطفااال، وهااذا يمثاال انتهاااك واضااح وصااريح لقااوانين الحاارب والقااانون الاادولي 

هاداف اإلنساني و الذي يانص علاى أناه يجاب علاى األطاراف المتحارباة التميياز فاي جمياع األوقاات باين األ

مل هاذا العسكرية والمدنية واالمتناع عن شان الهجماات التاي يتوقاع أن تلحاق أضاراراً بالمادنيين، كماا يشا

ون الفئاات القانون جميع المدنيين بالحماية دون أي تمييز ويخص بالذكر النساء واألطفاال حياث أنهام يمثلا

فال، حيث األشد ضعفاً أثناء النزاعات المسلحة، كما تعتبر هذه الجريمة هي أحد الجرائم الجسيمة بحق األط
.سقط نتيجة لالستهداف العديد من األطفال

من الئحة اتفاقية الهاي الرابعة والمادة ( 46)من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 47،27)كما تؤكد المواد 

يين تعمال أطاراف النازاع علاى التميياز باين الساكان المادن" من البروتوكاول اإلضاافي األول علاى أن( 48)
".والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية
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اأسماء الضحاي

2016فبراير27-محافظة صنعاء-أسماء الضحايا القتلى في مجزرة سوق الخلقة في مديرية نهم

محافظة صنعاء –تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على سوق الخلقة في مديرية نهم 



العمرالنوعاالسمم

10طفلصالح مبخوت شميلة1

12طفل الجراديجرادي علي 2

15طفلالجراديمحسن شايفمحسن 3

45أنثى البارقيمحمدخامسة محمد 4

ذكرغوبةمحمد يحيى غوبة5

علي محمد ناصر6

فيصل حميد أحمد7

صالح مبارك صالح8

9

2018فبراير 27محافظة صعده –مديرية سحار –بعض أسماء الضحايا الجرحى في منطقة حفصين 
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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. ث 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 هذه 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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