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م قامت المملكة العربية السعودية باستهداف مخيم النازحين 03/0/5302صباح يوم اإلثنين الموافق في 
م من قبل األمم 5332الذي يقع في منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة والذي تم إنشاءه في عام 

 المتحدة وساهمت دول خليجية في تكاليف إنشائه وتغطية تكاليفه.

من المواطنين اليمنيين الذين نزحوا من الحروب الست التي شنتها  ( نازح055233)وهذا المخيم يضم 
الحكومة اليمنية على أبناء محافظة صعدة5 حيث قام الطيران الحربي للسعودية بقصف هذا المخيم وترويع 

ازحاً ( ن52)حوالي وأصيب نساء (0( طفاًل و)6من فيه ونتج عن القصف وفاة خمسة وعشرين نازحاً بينهم )
لحاق أضرار بالوحدة الطبية وبعض أطفال و  بينهم  .الملحقات واألشياء الخاصة بالنازحيننساء وا 

د ن من وحدة الرصيفور علمه باستهداف المخيم إنتقل ستة محامياملركز القانوني للحقوق والتنمية 
 مستشفيات التي تم إسعافكما زار المركز القانوني ال محافظة حجة5 –والتوثيق إلى مقر المخيم في المزرق 

 المصابين إليها.

بتوثيق كل حاالت القتل التي حصلت بفعل القصف في هذا المخيم وتوثيق كل حاالت  قام املركز القانوني
فادات أهالي  واستمع المصابين5 وير جثث وتم تص القتلى وتم توثيق شهادات عيان5المركز إلفادات الجرحى وا 

وتم توثيق إفادات األطباء في الوحدة الطبية وفي المستشفيات التي تم إيداع الجثث فيها  القتلى والمصابين5
 .أو تم إسعاف الجرحى إليها

التي حصلت بالوحدة الطبية وملحقات المخيم والخيام وبعض  جميع األضراروثق أيضًا  املركز القانوني
 جات النارية.االسيارات والدر 

فادات الضحايا والصور  اتلقتل واإلصابات واألضرار بشهادوثق حاالت ا املركز القانوني الشهود وا 
 والتقارير الطبية ومستندات رسمية.الفوتوغرافية والفيديو 

 وصف املخيم:
م قامت األمم المتحدة بمساعدة من دول الخليج بإقامة مخيم للنازحين يأوي إليه النازحين من 9002في عام 

م على محافظة صعدة, وهذا المخيم 9000م وحتى 9002بين عامي اليمنية الحكومةالحروب الست التي شنتها 
كم( وال يوجد بجواره أي منشأة عسكرية ,وهذا المخيم مقسم إلى ثالثة مخيمات ويضم 00يبعد عن مديرية حرض )

وقد تم استهداف يمني معظمهم من األطفال والنساء,  ( إثنى عشر الف وخمسمائة نازح00,,09مايقارب )
 ,( من الناحية الشمالية والذي تتمركز فيه الوحدة الطبية الوحيدة في المخيم التابعة لألمم المتحدة0يم رقم )المخ

دارة  "وحدة طبيعة صغيرة جدًا" والذي تضرر بكل محتوياته, كما يوجد بهذه الناحية مكتب تسجيل النازحين وا 
 المخيم.

 :االنتهاكنوع 
 زحين قصف بالطيران الحربي على مخيم النا
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 :االنتهاكجهة 
المملكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معها وهي )اإلمارات , الكويت, قطر, البحرين, مصر, السودان, 

 تركيا, األردن, باكستان, أمريكا(
 االنتهاكنتائج 
( نساء, وقد شاهدنا بعض الجثث وخاصة جثث األطفال  ( أطفال و )01( نازحًا بينهم ),9قتل) -0

 كامل الجسد, كما وجدنا ثمان جثث للنازحين مازالت مجهولة الهوية. احتراقعليها آثار 
ى أعضائه ومن بين الجرح ( نازحًا بإصابات معظمها خطرة وبليغة البعض منهم فقد بعض,2إصابة ) -9

 أطفال ونساء.
 جميع محتوياتها من أدوية ولوازم طبية ومستلزمات وتلفت لألمم المتحدةدة الطبية التابعة الوحتضررت  -0

 الجراحة والتطبيب.
 بعض خيام النازحين وتدمير بعض الملحقات السكنية التابعة إلدارة المخيم  احتراق -2
 الخاصة, وهي عبارة عن سيارة وثالث دراجات نارية. تدمير بعض الممتلكات -,

 بينهم القصف الذي استهدف النازحين والذي راح ضحيتها خمسة وعشرون قتيالً  وثق ضحايااملركز القانوني 
وأسماء ضحايا  ( نساء, وكان من ضمن الضحايا من تمزقت أجسادهم وتقطعت إلى أشالء0( أطفال, و)1)

 القصف الذي فارقوا الحياه هم كالتالي:

 اسم الضحية م
 طفل -محمد عبدهللا علي حيدر 0

 عبدهللا شطيرعادل محمد  9

 قييلزراأحمد مسعد إبراهيم قائد  0

 مختار المرادي 2

 أحمد محمد عبده حدادي ,

 عبده إبراهيم محمد حدادي 1

 ناصر محمد حدادي 7

 واديه مسعود علي نوري 8

 عبدهللا يحيى ردمان مسعود 2

 يحيى علي محمد النشري 00

 علي محمد زمام البكيلي 00

 الجعدبيمحمد أحمد علي  09

 أحمد سعيد حاسر 00
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 اسم الضحية م
 حسين علي جابر أبو زيد 02

 أحمد محمد سعيد األكوع ,0

 سفير جبران علي السعدي 01

 علي محمد عبداهلل الغراسي 07
 "جثة متفحمة" مجهولطفل   08
 "جثة متفحمة" مجهولطفل   02
 "جثة متفحمة" مجهول 90
 مجهول "جثة متفحمة" 90
 متفحمة"مجهول "جثة  99
 مجهول "جثة متفحمة" 90
 مجهول "جثة متفحمة" 92
 مجهول "جثة متفحمة" ,9

 

شاهد ثمان جثث في مستشفى حرض املركز القانوني 
مجهولة الهوية ومتفحمة بينها جثتين لطفلين تم توثيق تلك 

الجثث ( وقد وجدنا بجانب تلك 0صورة رقم ) الجثث  
 (9أشالء وأعضاء بشرية )صورة رقم

 

هذه الصور توضح أيضًا بشاعة االنتهاكات من 
 قبل السعودية وحتالفها حبق النازحني. 

 

 (1) رقم صورة

 (2) رقم صورة
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الت المصابين جراء القصف والذين بلغ عددهم حسب إفادة مدير مستشفى حرض اوثق حاملركز القانوني 
للتقارير ( مصابين, ووفقًا 7, البعض منهم إصابته خطرة وعددهم )امرأة  (02( أطفال و )7( مصابًا بينهم ),2)

  وآخرين فقدوا بعضًا من أعضائهم, وأسماء المصابين التي تم توثيقهمالطبية األولية, أحدهم بترت ساقه اليمنى 

 إسم املصاب  م  املصاباسم  م
 عالن حسن محمد نشري  5  حمزة حميد العماد 0

 مجهول مقطعة يديه 5  صالح ناصر الحبش 0

 عايشة محمد أحمد ناصر 6  يوسف علي قاسم األحوس 2

 محمد شايع زعطان النشيري 8  طفل  -انتصار خالد محمد 7

 محمد شوعي طيب هبه 03  محمد علي مطر 2

 ساري محمد صغير خفشان 05  طفل  -يزيد صالح سالم العدني 00

 عبدهللا جمعه علي 05  ضيف هللا مهدي محمد خلوفه 00

 عيش علي مهدي 06  أحمد أمين غالب سالم الرجحي 02

 محمد حزام علي 08  علي أحمد سعيد الحويتي 07

 علي محمد منصور 53  محمد شوعي جميل 02

 سلوى علي محمد 55  طفل -علي أحمد إسماعيل طامي 50

 ياسر أحمد سعيد 55  طفل  -موسى أحمد سعيد حاسر 50

 محصنة علي عطان نشري 56  درويش الطلحي إسماعيل عبدهللا 52

 أمين محمد حسين راجح 58  مريم حسن يحيى خربان 57

 زهراء إسماعيل هبه 03  عباس كراع علي حمادي 52

 أنيسة شوعي مخذلي 05  أحمد مهدي فقيه 00

 نسيم سمير غباج 05  عادل علي محمد  00

 عبدالخالق فراص الحطامي 06  كاتبة شايع عطان 02

 هاني حيدر محمد عبده 08  طفل  – أحمد ربوعي 07

 ثابت سالم حسن اإلبي 53  صدام شايع عطان 02

 مجهول  55  طفل -جابر علي صالح العماري 50

 نسيم محمد علي  55  طفل  –نجيبة عبدهللا محمد علي  50

 فاطمة حجاج قاسم مساوى 52
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مخيم النازحين ومواقع القصف  شاهداملركز القانوني 
في هذا المخيم ووجدنا آثار للقصف في البوابة الشمالية 

ن ابط بيلمخيم النازحين المطلة على الطريق العام الر 
 (0مديرية حرض والمالحيط )صورة رقم

  

آثار للدمار في الخيام وفي الوحدة الطبية وتم توثيق 
الملحقة بالمخيم والتابعة لألمم المتحدة وقد اتسعت مساحة 
الدمار لحوالي كيلوا متر مربع, وقد قمنا بالدخول للوحدة 

 .(2,,الطبية ووجدناها شبه مدمره )صورة رقم 

تم تدميرها  ألحد المواطنينمملوكة سيارة  كما وجدنا 
وشاهدنا أثار الدمار في ( 0عدد)كليًا وكذا درجات نارية 

الجسور الممتدة في  المنشأت الملحقة بالمخيم وفي أحد
الطريق العام, وجسر آخر يربط بين مديرية حرض 

  (1والمخين )صورة رقم

ود استمع إلى شه املركز القانوني للحقوق والتنمية
عيان من النازحين في المخيم ومن خارج المخيم ومن 
فادات بعض الجرحى  األطباء وقمنا بتوثيق أقوال وا 
وحصلنا على وثائق رسمية وتقارير طبية متعلقة 
صاباتهم, وقمنا بتوثيق األضرار في المخيم  بالضحايا وا 
والملحق الطبي والسيارات والطرق كما قمنا بتوثيق 

فادات أسرهم وتصوير  جثث الضحايا وبياناتهم وا 
 وأهاليهم.

 

إلى مستشفى حرض العام لتوثيق بعض أقوال الجرحى والمصابين جراء قصف مخيم  انتقلاملركز القانوني 
 فيهم هذه الحالتين. المتواجدةالنازحين في المزرق وتم توثيق الحاالت 

   (3) رقم صورة

 (4) رقم صورة

 (5) رقم صور

 (6) رقم صورة



 املركز القانوني للحقوق والتنمية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 
 

 حممد شوعي مجيل عمينه  األول:املصاب  -2
أفاد بقوله أنه في حوالي الساعة الحادية عشر 

م قام الطيران ,00/0/900صباحًا يوم اإلثنين 
الحربي التابع للتحالف بقيادة السعودية بالقصف 
على مخيم النازحين الكائن في المزرق وكان أول 

من  مع نازحين قصف في بوابة المخيم ثم هرب
 العامالرابط في الطريق جسر الالمخيم إلى جوار 

وقطعت  صيبخرين إلى جوار الفندق, وتم قصفهم هناك, وفيها أ  اآلقصف مرة ثانية وهرب مع  وحصل
 (7جسمه)صورة رقم من  متفرقة في أنحاء إلى إصاباترجله اليمنى من فوق الركبة, وتعرض 

 املصاب الثاني:  -1
 ضيف اهلل مهدي مهدي خولفهإسم المصاب: 
  سنة )طفل( 01العمـــــــــــــــــــــــــر: 
 : طالب العمــــــــــــــــــــــــل
صيب بشظية دخلت إلى األمعاء أ  نوع اإلصابة: 

صابته  والمثانة وتم اسعافه إلى مستشفى حرض وا 
 جريت له ثالث عمليات.خطيرة وقد أ  

سم( ونزيف مع خروج األحشاء الداخلية تحت ,جرح قطعي دامي بقطر )مضمون التقرير الطبي: 
 البطن من الجانبين 

أصيب هذا الطفل أثناء قصف طيران التحالف السعودي وهو أفادنا والد الطفل بأن ابنه  مكان اإلصابة:
وصوله إلى المخيم أ صيب وتم اسعافه إلى مستشفى عائد من المدرسة إلى المخيم وعند 

 حرض.

  ووثق شهادات شهود عيان ومنهم هؤالء الشهود الذين أفادوا بقوهلم  استمعركز القانوني امل

م الساعة الحادية عشر ظهرًا كان جالسًا في ,00/0/900أنه في يوم الثالثاء  أفادعام( 57)النازح:)م.ع.م.ج( 
قويًا ناتجًا عن قصف الطيران السعودي مباشرة نحو مخيم  الجانب األيمن من مخيم المزرق وفجأة شاهد إنفجاراً 

المزرق وذلك في بوابة المخيم أثناء تواجد كثير من النازحين بكثافة ونتج عن القصف قتل العديد من النازحين 
صابة العديد منهم وتناثر أشالء أخرين وتدمير شامل للسيارات والدراجات النارية ومبنى األمم المتحدة الراع ة يوا 

لمخيم النازحين في حادثة مؤلمة وبشعة وبدون أي سبب مع أن دول الخليج والمنظمات الدولية يعلمون بأنه 
مخيم للنازحين, وبعد وقوع القصف مباشرة تحركت إلى مكان اإلنفجار لمحاولة إنقاذ أهلي واآلخرين وحاولنا بقدر 

 (7رقم) صورة

 (8)رقم صورة
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سعاف المصابين وشاهدت مجزرة بشعة راح  ضحيتها الكثير من النازحين ولم يتم التعرف اإلستطاعه إنقاذ وا 
 على البعض منهم نتيجة لتناثر أشالء منهم.

أنه أثناء ما كان في خيمته مع عائلته وأوالده وفجأة سمع أول قصف وقع في  أفادعام( 23) النازح:)م.ع.ن.ق(
ته وأوالده غه مع عائلالطريق ثم بعدها بقليل سمع إنفجار شديد استهدف بوابة المخيم ونتج عن القصف إفزا

فزاغ كل من في المخيم وشاهد مجزرة بشعة بين قتلى وجرحى وتطاير أشالء وتدمير مستشفى المخيم التابع  وا 
 لألمم المتحدة 

إن الطيران السعودي وحلفاءه قصف بصواريخ من الطائرات الحربية على مخيم  أفادعام( 02)النازح:)ح.ج.ق( 
الالجئين الذين فروا من الحروب الست في محافظة صعدة وشاهد بعد القصف صياح األوالد والنساء وهروبهم 
 ىمن المخيمات وشاهد قتلى وجثث محترقة تمامًا باإلضافة إلى مشاهدته األضرار في الخيام وفي المستشف

 الوحيد في مخيم النازحين التابع لألمم المتحدة.

أنه من العجيب لدول الخليج وخاصة دولة اإلمارات التي قامت ببناء هذا المخيم كيف أفاد بقوله النازح:)أ.أ. ( 
لها أن تقصف النازحين فيه وقد شاهد الهالل األحمر يقوم بإسعاف الجرحى ورفع الجثث المحترقة مع األشالء 

 ض.من األر 

سماع شهادات الشهود عيان وافادات الجرحى وأهالي القتلى وافادات األطباء ومن خالل املركز القانوني 
والجهات الرسمية وما قام به المركز القانوني من توثيق بالصور والفيديو, والتقارير الطبية والوثائق الرسيمة 

ود أي مواقع عسكرية قريبة من الخيم, نجد أن ومعاينة المخيم والجرحى والجثث وآثار الحروق فيها, وعدم وج
انتهاكًا  وهو األمر الذي يعد وفقًا للقانون الدوليودية وحلفائها قد استهدفت مدنيي, الطيران الحربي التابع للسع

 لحقوق المدنيين والالجئين, واخالاًل بالقواعد الدولية والمبادئ والمواثيق واالتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين
 والالجئين.

وقد أدانت وكاالت اإلغاثة اإلنسانية بما في ذلك اليونيسف ومنظمة أطباء بال حدود, الهجوم على مخيم المزرق, 
 كما أدانت الكثير من المنظمات والهيئات الدولية لهذه اإلنتهاكات.

رسال لجان املركز القانوني  ه االنتهاكات, للتحقيق في هذيدعو المنظمات والهيئات الدولية فتح ملفات تحقيق وا 
كما يدعو المحكمة الجنائية بسرعة التحقيق في هذه االنتهاكات, وتقديم مرتكبيها للعدالة ومحاكمتهم, وحماية 

 المدنيين والالجئين واألطفال والنساء والمواقع المدنية.

ال تساهم في  ىومعاقبتهم حت التحقيق في هذه الوقائع واحالة مرتكبيها للقضاء سرعة السعودية وحلفائهاوندعو 
 اإلفالت من العقاب مع حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء الوطني.
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وقف استهداف المدنيين والالجئين ووقف الحرب على لتلك الدول والهيئات والمنظمات  ندعووبشكل عاجل 
ويدها الالجئين وتز  طبية في مخيميين وتعويضهم وسرعة إنشاء وحدات اليمن وسرعة إغاثة الالجئين والمدن

الوحدة الطبية  قصف( نازح وقد تم 095,00لمخيم يضم )ات الطبية واألدوية, باعتبار أن ابالمعدات والمستلزم
 الوحيدة في المخيم من قبل الطيران الحربي للسعودية وحلفائها.

 صادر بتاريخ 
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