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حجة-تقرير يوثق جريمة قصف طائرات تحالف العدوان على المدنيين في سوق الخميس مديرية مستبأ

منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل

اع منظمة حقوقية تسعى لحماية المرأة والطفل من خالل مناصرة قضاياهما والدف

عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً ومعنوياً 

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

الملخص التنفيذي

المنهجية

، حيث عمد إلى انتهاك حقووق المودنيين وارتكواب (1)العدوانتعاني اليمن من حرب عدوانية من قبل تحالف 

الف ما بوين أبشع الجرائم بحق النساء واألطفال دون مراعاة للقيم اإلنسانية واألخالقية والتي سقط خاللها اآل

يوة، فمنوذ قتيل وجريح، وتعمد استهداف األحياء المدنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والمنشوتت الحيو

اء تمادى تحالف العدوان في ارتكابه للمجازر بحق المدنيين من النسو2015مارس 26بدء العدوان بتاريخ 

-ريوة مسوتبأواألطفال وهو ما يظهر جلياً في الجريمة المرتكبة بحق المدنيين في سوق الخميس الشعبي بمدي
واألطفال، وهي جريمة شنيعة تضواف إلوى محافظة حجة  ، مما أدى إلى سقوط من عدد المدنيين من النساء

.ملف الجرائم الالأخالقية لتحالف العدوان على اليمن

اء الجريموة التوي ارتكبهوا طيوران تحوالف العودوان وذلوك فوي يووم الثالثو" أسواق برائحة الموت "يوثق تقرير

ها م بحق المدنيين فوي سووق الخمويس الشوعبي بمحافظوة حجوة، والتوي را  ضوحيت2016مارس    15بتاريخ

ادات عدد من المودنيين مون بيونهم أطفوال و نسواء ، وقود تحودثنا خوالل هوذا التقريور عون تفاصويل الجريموة وإفو

.كما تحدثنا عن اإلطار القانوني للجريمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدوليةالشهود،

دعلىاعتمووكمووا يسووتند هووذا التقريوور إلووى إحصووائيات المنظمووة فيمووا يخووص تفاصوويل الجريمووة و عوودد الضووحايا 

الدوليووة القووانون نصوووصالتووي أجرتهووا بعوول وسووائل اإلعووالم مووع الشووهود، وتووم الرجوووع إلووى  المقووابالت 

م استهدافهم المدنيين الذين تبحق والمعاهدات واالتفاقيات من أجل توضيح اإلطار القانوني للجريمة المرتكبة 
.في سوق الخميس الشعبي 

.تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات( 1)
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هي إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن يبلغ عدد سكانها : مديرية مستبأ 

.م 2004نسمة  حسب إحصائية 42531

م ارتكوب تحوالف العودوان جريموة فضويعة بحوق 2016موارس15ظهر يوم الثالثواء بتواريخ 12في الساعة 

شوعبي، المدنيين في محافظة حجة، حيث استهدف طيوران تحوالف العودوان بتوارتين جوويتين سووق الخمويس ال

.مما أدى إلى سقوط عشرات من المدنيين من بينهم نساء وأطفال كانوا في السوق

ال  السوق المستهدف هو سوق مدني بسيط وال توجد حوله مظاهر مسلحة وال نقاط عسكرية أو مخازن للسو

ملة وال يوجد معسكر وال جبهة من الجبهات المشتعلة بقربه ،  مما يؤكد على أن هذه الجريمة هي جريمة مكت

أو تجموع األركان، حيث تم فيها استهداف المدنيين غير المرتبطين بالحرب، كما أنهم ليسووا فوي موقوع شوبهة
.عسكري قربهم أو مكان لتخطيط أو تقديم أي دعم للجبهات العسكرية

:وقد كانت نتيجة االستهداف كاآلتي

امرأةوطفل 25مدنياً بينهم120: مقتل

أطفال9مدنياً بينهم 47:جر 
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يسوق الخميس الشعبتفاصيل مجزرة تحالف العدوان على 

سوق الخميس الشعبيعن نبذة مختصرة 

محافظة حجة
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إفادات شهود عيان

سانيوصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي اإلن

يعواً تم االستماع إلى شهادات بعل ممن كانوا متواجدين بالقرب من المكان المسوتهدف وكانوت شوهاداتهم جم

تحمل ما يسومى بتحوالف العودوان مسوؤولية هوذه الجريموة وأن الوذي قوام بهوذه الجريموة هوي مرتزقوة تحوالف 

.العدوان 

 كبيراً كنت في المسجد المجاور للسوق، سمعنا انفجاراً : "قائالً ( من أقارب الضحايا (هايليتحدث عبيد محمد 

، وصولنا فتوجهنا إلى السوق المليء بالباعة والمتسوقين، وفجأة حدث انفجار آخر ضورب المحوالت التجاريوة

". شخصاً هم من أقاربي 20الى السوق ووجدنا األشالء متناثرة والمحالت مدمرة، من بين الضحايا 

أنوا مون ضومن الضوحايا الوذين كوانوا فوي ":قوائالً ( أحود الضوحايا (محمود المؤيودعليتحدث الطفل عبد هللا علي 

ى مقتل السوق، وقد أصبت في وجهي وبطني وجسدي بشظايا الصواريخ ، التارة الجوية على السوق أدت إل

".الكثير من الناس المتسوقين والباعة وأصحاب البسطات وتدمرت المحالت التجارية والمطاعم 

ظهورا حيوث والنواس 12كانوت السواعة  ":قوائالً ( أحود الضوحايا  (تحودث الشواهد عوول أحمود قايود أبوو دقون

سوور فوي مكتظة في السوق آمنين وفجأة حدث انفجار كبير، أشوالء تتطواير وشوظايا تموس السوماء ، أصوبت بك

".يدي ورجلي اليمنى 

نت ك:" قائالً ( ضمن المتواجدين في السوق وأب ألربعة من الضحايا (تحدث الشاهد أحمد قايد حسن أبو دقن

إال فيما أبيع القات أنا وأوالدي الثالثة ،والسوق في حالة الذروة،  وفجأة حدث انفجار كبير، ولم أدِر ما حدث

". بعد ، حيث أصيبوا أوالدي الثالثة وأحدهم قتل 

كنوت وراء السووق وفجوأة:" قوائالً ( كان متواجداً بالقرب من السووق  (تحدث الشاهد عامر عبده باري المؤيد

سوومعت تحليووق الطيووران وانفجووار صوواروخين علووى السوووق ، أسوورعت إلووى هنوواك ، عوواد الطيووران موورة أخوورى 

النواس فوي وضرب بتارتين ، أنا ارتفعت  بسبب ضتط الصاروخ ، وبعد ذلك وقفت ألسعف الضوحايا ، أشوالء

". األرل والمحالت مدمرة واالجساد مفحمة ، قتل في هذه الجريمة ابن خالي وابن عمي 

، حيوث استهداف طائرات تحالف العدوان لسسواق المليئة بالمدنيين يرقوى إلوى جريموة حورب مكتملوة األركوان

وأن السوووق المسووتهدف بعيوود عوون المعسووكرات و المنوواطق العسووكرية أو جبهووات القتووال، وكوول موون كووانوا فووي

نساني المنازل هم من النساء واألطفال، وهذا يمثل انتهاك واضح وصريح لقوانين الحرب والقانون الدولي اإل

ية و الووذي يوونص علووى أنووه يجووب علووى األطووراف المتحاربووة التمييووز فووي جميووع األوقووات بووين األهووداف العسووكر

ن جميوع والمدنية واالمتناع عن شن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أضراراً بالمدنيين، كموا يشومل هوذا القوانو

ضوعفاً أثنواء المدنيين بالحماية دون أي تمييز ويخص بالذكر النساء واألطفال حيث أنهم يمثلون الفئات األشد

ة النزاعووات المسوولحة، كمووا تعتبوور هووذه الجريمووة هووي أحوود الجوورائم الجسوويمة بحووق األطفووال، حيووث سووقط نتيجوو

.لالستهداف العديد من األطفال

من الئحة اتفاقية الهواي الرابعوة والموادة ( 46)من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 47،27)كما تؤكد المواد 

ن تعموول أطووراف النووزاع علووى التمييووز بووين السووكان الموودنيي" موون البروتوكووول اإلضووافي األول علووى أن( 48)

".والمقاتلين، وبين األعيان المدنية والعسكرية
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العمرالنوعاالسمم

جثة متفحة100

جثة متفحة101

جثة متفحة102

جثة متفحة103

جثة متفحة104

جثة متفحة105

جثة متفحة106

جثة متفحة107

جثة متفحة108

جثة متفحة109
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العمرالنوعاالسمم

25ذكريوسف علي عمر خميسي20

25ذكريوسف يحيى الزكي21

25ذكرصالح فروان شعبين22

30ذكرعبده زيد أبو سيل23

30ذكرنعمان عبدهللا حسن شهران24

30ذكرحسن مربش محمدي مستباني25

30ذكرعول مربش محمدي مستباني26

35ذكرعلي علي حسين قحم27

35ذكرمحمد علي مروان مستباني28

35ذكرعنتر أيكر حسن المحويتي29

35ذكرإبراهيم محمد علي جماعي30

35ذكرمحمد علي حسين31

35ذكرعادل علي ناصر32

37ذكرهادي علي صتير معكوس33

37ذكريحيى محمد علي مستباني34

38ذكرعال شرعي مستباني35

40ذكرعلي محمد حسن األسامي36

40ذكرمحمد مصهف شهوان37

40ذكريحيى محمد مكعوس38

40ذكرمحمد مزيد الخادم39

40ذكرعلي يحيى مزيد40

45ذكريحيى محمد عمري41

45أنثىأمينة يحيى مزيد42

55ذكرعلي حسين قحم43

60ذكرعبدهللا حسن عبدهللا شهوان44

60ذكرإبراهيم علي داحش45

70ذكرعلي حسن عبده جوماء46
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التوصيات

العمل على وقف العدوان الجائر على اليمن أرضاً وإنساناً . 1.

نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحودة بالضوتط علوى دول تحوالف العودوان لوقو. ف 2

.الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء واألطفال

نطالب األمم. ث المتحدة إلتاء قرارها شطب تحالف العدوان من قائموة قتول وتشوويه األطفوال حيو3

توى وأنهم مستمرون في ارتكاب المجازر الفظيعة بحق النسواء واألطفوال منوذ بدايوة العودوان وح

.يومنا هذا

نووودعو كافوووة المنظموووات والجهوووات الحقوقيوووة والقانونيوووة واإلعالميوووة إلوووى رصووود وتوثيوووق كافوووة . 4

عووام االنتهاكووات والجوورائم المرتكبووة بحووق الموودنيين وخاصووة النسوواء واألطفووال وكشووفها للوورأي ال

.الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة

نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة و كل الجرائم. واالنتهاكوات 5

م وتقديم قيادة تحالف العدوان ومرتكبي 2015مارس 26التي حصلت منذ بداية العدوان بتاريخ

.الجرائم و 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
:  اليوتيوب

https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA
https://twitter.com/entesaf2?s=08: تويتر

https://t.me/Entesaforg: تيليجرام
https://entesaf.org/380/: الموقع اإللكتروني
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