
 

 

 
  

 املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت

 ػٍ اجملشرة انتي ارتكبتٓا انطائزاث انسؼٕديت ٔحتانفٓا
 ػهى خميى املشرق نهُاسحني انتابغ نأليى املتحذة 

 حمافظت حجت  –يذيزيت حزض 
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 املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت

 ز ــــزيمت
 انسؼٕديت ٔحتانفٓاطائزاث ػٍ اجملشرة انتي ارتكبتٓا 

 نهُاسحني انتابغ نأليى املتحذة ػهى خميى املشرق 
 حمافظت حجت  –يذيزيت حزض 

 ـ30/3/2015بتاريخ  
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 املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت

 1صفحة 

 حجة محافظة  -مديرية حرض  -منطقة المزرق في النازحين قصف  –تقرير حقوقي 

 يمذيـــت: 
م قامت المممكة العربية السعودية باستيداف مخيم النازحين الذي يقع 30/3/2015في صباح يوم اإلثنين الموافق 

م من قبل األمم المتحدة وساىمت 2009في منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة والذي تم إنشاءه في عام 
 دول خميجية في تكاليف إنشائو وتغطية تكاليفو.

( نازح من المواطنين اليمنيين الذين نزحوا من الحروب الست التي شنتيا الحكومة 125500) وىذا المخيم يضم
اليمنية عمى أبناء محافظة صعدة, حيث قام الطيران الحربي لمسعودية بقصف ىذا المخيم وترويع من فيو ونتج عن 

نازحًا بينيم أطفال ونساء ( 45( نساء وأصيب حوالي)3( طفاًل و)6القصف وفاة خمسة وعشرين نازحًا بينيم )
لحاق أضرار بالوحدة الطبية وبعض الممحقات واألشياء الخاصة بالنازحين.  وا 

فور عممو باستيداف المخيم إنتقل ستة محاميين من وحدة الرصد والتوثيق املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت 
 لمستشفيات التي تم إسعاف المصابين إلييا.محافظة حجة, كما زار المركز القانوني ا –إلى مقر المخيم في المزرق 

بتوثيق كل حاالت القتل التي حصمت بفعل القصف في ىذا المخيم وتوثيق كل حاالت  املزكش انمإََي لاو
فادات أىالي القتمى وتم توثيق شيادات عيان, وتم تصوير جثث القتمى  المصابين, واستمع المركز إلفادات الجرحى وا 

ق إفادات األطباء في الوحدة الطبية وفي المستشفيات التي تم إيداع الجثث فييا أو تم إسعاف والمصابين, وتم توثي
 الجرحى إلييا.

جميع األضرار التي حصمت بالوحدة الطبية وممحقات المخيم والخيام وبعض السيارات املزكش انمإََي ٔثك أيضًا 
 والدراجات النارية.

فادات الضحايا والصور الفوتوغرافية وثق حاالت القتل واإلاملزكش انمإََي  صابات واألضرار بشيادات الشيود وا 
 والفيديو والتقارير الطبية ومستندات رسمية.

 ٔصف املخيى:
م قامت األمم المتحدة بمساعدة من دول الخميج بإقامة مخيم لمنازحين يأوي إليو النازحين من 2009في عام 

م عمى محافظة صعدة, وىذا المخيم 2010م وحتى 2004الحروب الست التي شنتيا الحكومة اليمنية بين عامي
مخيم مقسم إلى ثالثة مخيمات ويضم كم( وال يوجد بجواره أي منشأة عسكرية ,وىذا ال30يبعد عن مديرية حرض )

( إثنى عشر الف وخمسمائة نازح يمني معظميم من األطفال والنساء, وقد تم استيداف المخيم 125500مايقارب )
( من الناحية الشمالية والذي تتمركز فيو الوحدة الطبية الوحيدة في المخيم التابعة لألمم المتحدة, "وحدة 1رقم )

دارة المخيم.طبيعة صغيرة جدًا" وا  لذي تضرر بكل محتوياتو, كما يوجد بيذه الناحية مكتب تسجيل النازحين وا 

 َٕع االَتٓان:
 التابع لألمم المتحدة. منازحين المزرق لقصف بالطيران الحربي عمى مخيم 
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 املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت

 2صفحة 

 حجة محافظة  -مديرية حرض  -منطقة المزرق في النازحين قصف  –تقرير حقوقي 

 جٓت االَتٓان:
لبحرين, مصر, السودان, المممكة العربية السعودية والدول التي تحالفت معيا وىي )اإلمارات , الكويت, قطر, ا

 تركيا, األردن, باكستان, أمريكا(
 َتائج االَتٓان

( نازحًا بينيم  أطفال ونساء, وقد شاىدنا بعض الجثث وخاصة جثث األطفال عمييا آثار احتراق 25قتل)م -1
 كامل الجسد, كما وجدنا ثمان جثث لمنازحين مازالت مجيولة اليوية.

 خطرة وبميغة البعض منيم فقد بعض أعضائو ومن بين الجرحى أطفال ونساء. ( نازحًا بإصابات معظميا42إصابة ) -2
تضررت الوحدة الطبية التابعة لألمم المتحدة وتمفت جميع محتوياتيا من أدوية ولوازم طبية ومستمزمات  -3

 الجراحة والتطبيب.
 احتراق بعض خيام النازحين وتدمير بعض الممحقات السكنية التابعة إلدارة المخيم  -4
 تدمير بعض الممتمكات الخاصة, وىي عبارة عن سيارة وثالث دراجات نارية. -5

( 6وثق ضحايا القصف الذي استيدف النازحين والذي راح ضحيتيا خمسة وعشرون قتياًل بينيم )املزكش انمإََي 
صف الذي ( نساء, وكان من ضمن الضحايا من تمزقت أجسادىم وتقطعت إلى أشالء وأسماء ضحايا الق3أطفال, و)

 فارقوا الحياه ىم كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التارٌخ الٌومالحالةالنوعاالسمت

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل طفلمحمد عبدهللا علً حٌدر1

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل أنثىوادٌه مسعود علً نوري2

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرأحمد سعٌد حاسر3

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرأحمد محمد سعٌد األكوع4

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرأحمد محمد عبده حدادي5

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرأحمد مسعد إبراهٌم قائد الزربق6ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرحسٌن علً جابر أبو زٌد7

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرسفٌر جبران علً السعدي8

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرعادل محمد عبدهللا شطٌر9

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرعبدهللا ٌحٌى ردمان مسعود10

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرعبده إبراهٌم محمد حدادي11

بكٌل12ً 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرعلً محمد زمام ال

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرعلً محمد عبدهللا الغراس13ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرمحمد أحمد علً الجعدب14ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرمختار المرادي15

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرناصر محمد حدادي16

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضقتٌل ذكرٌحٌى علً محمد النشري17

هوٌة 18 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةقتٌل طفلمجهول ال

هوٌة 19 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةقتٌل طفلمجهول ال

هوٌة 20 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةقتٌل مجهول ال

هوٌة 21 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةقتٌل مجهول ال

هوٌة 22 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةقتٌل مجهول ال

هوٌة 23 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةقتٌل مجهول ال

هوٌة 24 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةقتٌل مجهول ال

هوٌة 25 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةقتٌل مجهول ال

مكان الواقعه 

ر   وتو ٌ  
المرك  ال انونً ل ح و  
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 املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت

 3صفحة 

 حجة محافظة  -مديرية حرض  -منطقة المزرق في النازحين قصف  –تقرير حقوقي 

 

( جثث في مستشفى حرض مجيولة اليوية ومتفحمة بينيا جثتين لطفمين تم توثيق تمك 8)عاين املزكش انمإََي 
 (2( وقد وجدنا بجانب تمك الجثث أشالء وأعضاء بشرية )صورة رقم1صورة رقم )الجثث   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْذِ انصٕر تٕضح أيضًا بشاػت لتم انُاسحني يٍ لبم انسؼٕديت ٔحتانفٓا

 

 

ام كبٌرة فً السن وامامها ج ة ول ها الذي كان ه فا 
 ل  ف السعو ٌة وتحالفها ع ى مخٌم النا حٌن فً الم ر 

اح  ضحاٌا ق ف السعو ٌة وح فائها ع ى مخٌم النا حٌن 
 فً الم ر 

اح  ضحاٌا ق ف السعو ٌة وح فائها ع ى مخٌم النا حٌن 
 فً الم ر 

اح  ضحاٌا ق ف السعو ٌة وح فائها ع ى مخٌم النا حٌن 
 فً الم ر 

اح  ضحاٌا ق ف السعو ٌة وح فائها ع ى مخٌم النا حٌن 
 فً الم ر 

(1) رقم صورة (2) رقم صورة   
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 املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت

 4صفحة 

 حجة محافظة  -مديرية حرض  -منطقة المزرق في النازحين قصف  –تقرير حقوقي 

( 42وثؽ حاالت المصابيف جراء القصؼ والذيف بمغ عددىـ حسب إفادة مدير مستشفى حرض )ملزكش انمإََي ا
متقارير الطبية ( مصابيف, ووفقًا ل7( امرأة, البعض منيـ إصابتو خطرة وعددىـ )11( أطفاؿ و )7مصابًا بينيـ )

 األولية, أحدىـ بترت ساقو اليمنى وآخريف فقدوا بعضًا مف أعضائيـ, وأسماء المصابيف التي تـ توثيقيـ 

 

 

الحالةالنوعاالسمم

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  طفلأحمد ربوع1ً

30/03/2015الخمٌسالمزرقحجةجرٌح  طفلانتصار خالد محمد2

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  طفلجابر علً صالح العماري3

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  طفلعلً أحمد إسماعٌل طام4ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  طفلموسى أحمد سعٌد حاسر5

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  طفلنجٌبة عبدهللا محمد علً 6

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  طفلٌزٌد صالح سالم العدن7ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىأنٌسة شوعً مخذل8ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىجمعه علً عبدهللا9

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىزهراء إسماعٌل هبه10

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىسلوى علً محمد11

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىعاٌشة محمد أحمد ناصر12

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىعالن حسن محمد نشري 13

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىفاطمة حجاج قاسم مساوى14

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىكاتبة شاٌع عطان15

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىمحصنة علً عطان نشري16

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىمرٌم حسن ٌحٌى خربان17

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىنسٌم سمٌر غباج18

30/03/2015األربعاءالمزرقحجةحرضجرٌح  أنثىنسٌم محمد علً 19

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرأحمد أمٌن غالب سالم الرجح20ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرأحمد مهدي فقٌه21

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرإسماعٌل عبدهللا دروٌش الطلح22ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرأمٌن محمد حسٌن راجح23

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرثابت سالم حسن اإلب24ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرساري محمد صغٌر خفشان25

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرصدام شاٌع عطان26

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرضٌف هللا مهدي محمد خلوفه27

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرعادل علً محمد 28

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرعباس كراع علً حمادي29

خالق فراص الحطام30ً 30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرعبدال

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرعلً أحمد سعٌد الحوٌت31ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرعلً محمد منصور32

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرعٌش علً مهدي33

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرمجهول مقطعة ٌدٌه34

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرمحمد حزام عل35ً

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرمحمد شاٌع زعطان النشٌري36

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرمحمد شوعً جمٌل37

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرمحمد شوعً طٌب هبه38

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرمحمد علً مطر39

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرهانً حٌدر محمد عبده40

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  ذكرٌاسر أحمد سعٌد41

30/03/2015اإلثنٌنالمزرقحجةحرضجرٌح  مجهول 42

زمن االنتهاكمكان االنتهاك

ر   وتو ٌ  
المرك  ال انونً ل ح و  

E-mail:TheLegalCenter148@gmail.com
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 املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت

 5صفحة 

 حجة محافظة  -مديرية حرض  -منطقة المزرق في النازحين قصف  –تقرير حقوقي 

  (3) رقم صورة

(6) رقم صورة  

 

 

شاىد مخيـ النازحيف ومواقع القصؼ في املزكش انمإََي 
ىذا المخيـ ووجدنا آثار لمقصؼ في البوابة الشمالية لمخيـ 
النازحيف المطمة عمى الطريؽ العاـ الرابط بيف مديرية 

 (3حرض والمالحيط )صورة رقـ

  

 

 

وتـ توثيؽ آثار لمدمار في الخياـ وفي الوحدة الطبية 
الممحقة بالمخيـ والتابعة لألمـ المتحدة وقد اتسعت مساحة 
الدمار لحوالي كيموا متر مربع, وقد قمنا بالدخوؿ لموحدة 

 (.5,4الطبية ووجدناىا شبو مدمره )صورة رقـ 

 

 

 

 سيارة ممموكة ألحد المواطنيف تـ تدميرىا كميًا. كًا ٔجذَا 

( وشاىدنا أثار الدمار في 3وكذا درجات نارية عدد)
المنشأت الممحقة بالمخيـ وفي أحد الجسور الممتدة في 
الطريؽ العاـ, وجسر آخر يربط بيف مديرية حرض 

  (6والمخيف )صورة رقـ

 

(4) رقم صورة  

(5) رقم صور  
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 حجة محافظة  -مديرية حرض  -منطقة المزرق في النازحين قصف  –تقرير حقوقي 

األطباء استمع إلى شيود عياف مف النازحيف في المخيـ ومف خارج المخيـ ومف  املزكش انمإََي نهحمٕق ٔانتًُيت
صاباتيـ, وقمنا  فادات بعض الجرحى وحصمنا عمى وثائؽ رسمية وتقارير طبية متعمقة بالضحايا وا  وقمنا بتوثيؽ أقواؿ وا 
بتوثيؽ األضرار في المخيـ والممحؽ الطبي والسيارات والطرؽ كما قمنا بتوثيؽ وتصوير جثث الضحايا وبياناتيـ 

فادات أسرىـ وأىالييـ.  وا 

انتقؿ إلى مستشفى حرض العاـ لتوثيؽ بعض أقواؿ الجرحى والمصابيف جراء قصؼ مخيـ النازحيف املزكش انمإََي 
 في المزرؽ وتـ توثيؽ الحاالت المتواجدة فييـ ىذه الحالتيف.

 املصاب األٔل: حمًذ شٕػي مجيم ػًيُّ  -1
أفاد بقولو أنو في حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا 

ـ قاـ الطيراف الحربي التابع 30/3/2015 يوـ اإلثنيف
لمتحالؼ بقيادة السعودية بالقصؼ عمى مخيـ النازحيف 
الكائف في المزرؽ وكاف أوؿ قصؼ في بوابة المخيـ 
ثـ ىرب مع نازحيف مف المخيـ إلى جوار الجسر 
الرابط في الطريؽ العاـ وحصؿ قصؼ مرة ثانية 

فيـ ىناؾ, وفييا ُأصيب وقطعت رجمو اليمنى مف فوؽ الركبة, وىرب مع اآلخريف إلى جوار الفندؽ, وتـ قص
 (7وتعرض إلى إصابات في أنحاء متفرقة مف جسمو)صورة رقـ 

 املصاب انثاَي:  -2
 ضيؼ اهلل ميدي ميدي خولفوإسم المصاب: 
  سنة )طفؿ( 16العمـــــــــــــــــــــــــر: 
 : طالب العمــــــــــــــــــــــــل

ُأصيب بشظية دخمت إلى األمعاء نوع اإلصابة: 
صابتو  والمثانة وتـ اسعافو إلى مستشفى حرض وا 

 خطيرة وقد ُأجريت لو ثالث عمميات.
 سـ( ونزيؼ مع خروج األحشاء الداخمية تحت البطف مف الجانبيف 5جرح قطعي دامي بقطر )مضمون التقرير الطبي: 

الطفؿ بأف ابنو أصيب ىذا الطفؿ أثناء قصؼ طيراف التحالؼ السعودي وىو عائد أفادنا والد مكان اإلصابة: 
 مف المدرسة إلى المخيـ وعند وصولو إلى المخيـ ُأصيب وتـ اسعافو إلى مستشفى حرض.

  

(7رقم) صورة  

(8)رقم صورة  
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 املزكش انمإََي استًغ ٔٔثك شٓاداث شٕٓد ػياٌ ٔيُٓى ْؤالء انشٕٓد انذيٍ أفادٔا بمٕهلى  

ـ السػػػػػػاعة الحاديػػػػػػة عشػػػػػػر ظيػػػػػػرًا كػػػػػػاف 31/3/2015أنػػػػػػو فػػػػػػي يػػػػػػوـ الثالثػػػػػػاء  عــــــام( أفــــــاد27)النــــــازح:)م.ع.م.ج( 
جالسػػػػػًا فػػػػػي الجانػػػػػب األيمػػػػػف مػػػػػف مخػػػػػيـ المػػػػػزرؽ وفجػػػػػأة شػػػػػاىد إنفجػػػػػارًا قويػػػػػًا ناتجػػػػػًا عػػػػػف قصػػػػػؼ الطيػػػػػراف السػػػػػعودي 

القصػػػػػؼ مباشػػػػػرة نحػػػػػو مخػػػػػيـ المػػػػػزرؽ وذلػػػػػؾ فػػػػػي بوابػػػػػة المخػػػػػيـ أثنػػػػػاء تواجػػػػػد كثيػػػػػر مػػػػػف النػػػػػازحيف بكثافػػػػػة ونػػػػػت  عػػػػػف 
صػػػػػابة العديػػػػػد مػػػػػنيـ وتنػػػػػاثر أشػػػػػالء أخػػػػػريف وتػػػػػدمير شػػػػػامؿ لمسػػػػػيارات والػػػػػدراجات الناريػػػػػة  قتػػػػؿ العديػػػػػد مػػػػػف النػػػػػازحيف وا 
ومبنػػػػػى األمػػػػػـ المتحػػػػػدة الراعيػػػػػة لمخػػػػػيـ النػػػػػازحيف فػػػػػي حادثػػػػػة مؤلمػػػػػة وبشػػػػػعة وبػػػػػدوف أي سػػػػػبب مػػػػػع أف دوؿ الخمػػػػػي  

لقصػػػػػػؼ مباشػػػػػػرة تحركػػػػػػت إلػػػػػػى مكػػػػػػاف اإلنفجػػػػػػار والمنظمػػػػػػات الدوليػػػػػػة يعممػػػػػػوف بأنػػػػػػو مخػػػػػػيـ لمنػػػػػػازحيف, وبعػػػػػػد وقػػػػػػوع ا
سػػػػػعاؼ المصػػػػػابيف وشػػػػػػاىدت مجػػػػػزرة بشػػػػػػعة راح  لمحاولػػػػػة إنقػػػػػاذ أىمػػػػػػي واآلخػػػػػريف وحاولنػػػػػا بقػػػػػػدر اإلسػػػػػتطاعو إنقػػػػػػاذ وا 

 ضحيتيا الكثير مف النازحيف ولـ يتـ التعرؼ عمى البعض منيـ نتيجة لتناثر أشالء منيـ.

ـــــازح:)م.ع.ن.ق(  ـــــاد50)الن اف فػػػػػي خيمتػػػػػو مػػػػػع عائمتػػػػػو وأوالده وفجػػػػػأة سػػػػػمع أوؿ قصػػػػػؼ أنػػػػػو أثنػػػػػاء مػػػػػا كػػػػػ عـــــام( أف
وقػػػػػع فػػػػػي الطريػػػػػؽ ثػػػػػـ بعػػػػػدىا بقميػػػػػؿ سػػػػػمع إنفجػػػػػار شػػػػػديد اسػػػػػتيدؼ بوابػػػػػة المخػػػػػيـ ونػػػػػت  عػػػػػف القصػػػػػؼ إفزا ػػػػػو مػػػػػع 
فػػػػػػزاغ كػػػػػػؿ مػػػػػػف فػػػػػػي المخػػػػػػيـ وشػػػػػػاىد مجػػػػػػزرة بشػػػػػػعة بػػػػػػيف قتمػػػػػػى وجرحػػػػػػى وتطػػػػػػاير أشػػػػػػالء وتػػػػػػدمير  عائمتػػػػػػو وأوالده وا 

 متحدة مستشفى المخيـ التابع لألمـ ال

ـــــازح:)ح.ج.ق(  إف الطيػػػػػراف السػػػػػعودي وحمفػػػػػاءه قصػػػػػؼ بصػػػػػواريخ مػػػػػف الطػػػػػائرات الحربيػػػػػة عمػػػػػى  عـــــام( أفـــــاد35)الن
مخػػػػيـ الالجئػػػػيف الػػػػذيف فػػػػروا مػػػػف الحػػػػروب السػػػػت فػػػػي محافظػػػػة صػػػػعدة وشػػػػاىد بعػػػػد القصػػػػؼ صػػػػياح األوالد والنسػػػػاء 
وىػػػػػروبيـ مػػػػػف المخيمػػػػػات وشػػػػػاىد قتمػػػػػى وجثػػػػػث محترقػػػػػة تمامػػػػػًا باإلضػػػػػافة إلػػػػػى مشػػػػػاىدتو األضػػػػػرار فػػػػػي الخيػػػػػاـ وفػػػػػي 

 ى الوحيد في مخيـ النازحيف التابع لألمـ المتحدة.المستشف

ــــازح:)أ.أ. (  ــــو الن أنػػػػو مػػػػف العجيػػػػب لػػػػدوؿ الخمػػػػي  وخاصػػػػة دولػػػػة اإلمػػػػارات التػػػػي قامػػػػت ببنػػػػاء ىػػػػذا المخػػػػيـ أفــــاد بقول
كيػػػػػؼ ليػػػػػا أف تقصػػػػػؼ النػػػػػازحيف فيػػػػػو وقػػػػػد شػػػػػاىد اليػػػػػالؿ األحمػػػػػر يقػػػػػوـ ب سػػػػػعاؼ الجرحػػػػػى ورفػػػػػع الجثػػػػػث المحترقػػػػػة 

 ض.مع األشالء مف األر 

ومػػػف خػػػػالؿ سػػػماع شػػػيادات الشػػػػيود عيػػػاف وافػػػػادات الجرحػػػى وأىػػػالي القتمػػػػى وافػػػادات األطبػػػػاء املزكــــش انمــــإََي 
والجيػػػػات الرسػػػػمية ومػػػػػا قػػػػاـ بػػػػػو المركػػػػز القػػػػانوني مػػػػػف توثيػػػػؽ بالصػػػػػور والفيػػػػديو, والتقػػػػارير الطبيػػػػػة والوثػػػػائؽ الرسػػػػػيمة 

ود أي مواقػػػػػع عسػػػػػكرية قريبػػػػػة مػػػػػف الخػػػػػيـ, نجػػػػػد ومعاينػػػػػة المخػػػػػيـ والجرحػػػػػى والجثػػػػػث وآثػػػػػار الحػػػػػروؽ فييػػػػػا, وعػػػػػدـ وجػػػػػ
أف الطيػػػػػراف الحربػػػػػي التػػػػػابع لمسػػػػػعودية وحمفائيػػػػػا قػػػػػد اسػػػػػتيدفت مػػػػػدنيي, وىػػػػػو األمػػػػػر الػػػػػذي يعػػػػػد وفقػػػػػًا لمقػػػػػانوف الػػػػػدولي 
انتياكػػػػػػًا لحقػػػػػػوؽ المػػػػػػدنييف والالجئػػػػػػيف, واخػػػػػػالاًل بالقواعػػػػػػد الدوليػػػػػػة والمبػػػػػػادئ والمواثيػػػػػػؽ واالتفاقيػػػػػػات المتعمقػػػػػػة بحمايػػػػػػة 

 والالجئيف. المدنييف

وقػػػػػد أدانػػػػػت وكػػػػػاالت اإل اثػػػػػة اإلنسػػػػػانية بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ اليونيسػػػػػؼ ومنظمػػػػػة أطبػػػػػاء بػػػػػال حػػػػػدود, اليجػػػػػوـ عمػػػػػى مخػػػػػيـ 
 المزرؽ, كما أدانت الكثير مف المنظمات والييئات الدولية ليذه اإلنتياكات.
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ـــــإََي  ـــــش انم رسػػػػػاؿ لجػػػػػاف لمتحاملزك قيػػػػػؽ فػػػػػي ىػػػػػذه يػػػػػدعو المنظمػػػػػات والييئػػػػػات الدوليػػػػػة فػػػػػتن ممفػػػػػات تحقيػػػػػؽ وا 
االنتياكػػػػػػػات, كمػػػػػػػا يػػػػػػػدعو المحكمػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػة بسػػػػػػػرعة التحقيػػػػػػػؽ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه االنتياكػػػػػػػات, وتقػػػػػػػديـ مرتكبييػػػػػػػا لمعدالػػػػػػػة 

 ومحاكمتيـ, وحماية المدنييف والالجئيف واألطفاؿ والنساء والمواقع المدنية.

اقبتيـ حتى ال تساىـ في اإلفالت السعودية وحمفائيا سرعة التحقيؽ في ىذه الوقائع واحالة مرتكبييا لمقضاء ومعَٔذػٕ 
 مف العقاب مع حؽ الضحايا في المجوء إلى القضاء الوطني.

تمػػػػؾ الػػػػدوؿ والييئػػػػات والمنظمػػػػات لوقػػػػؼ اسػػػػتيداؼ المػػػػدنييف والالجئػػػػيف ووقػػػػؼ الحػػػػرب  ٔبشــــكم ػاجــــم َــــذػٕ
جئػػػػػػيف عمػػػػػػى الػػػػػػيمف وسػػػػػػرعة إ اثػػػػػػة الالجئػػػػػػيف والمػػػػػػدنييف وتعويضػػػػػػيـ وسػػػػػػرعة إنشػػػػػػاء وحػػػػػػدات طبيػػػػػػة فػػػػػػي مخػػػػػػيـ الال

وقػػػػػػػد تػػػػػػػـ قصػػػػػػػؼ  يفنػػػػػػػازحآالؼ الوتزويػػػػػػدىا بالمعػػػػػػػدات والمسػػػػػػػتمزمات الطبيػػػػػػػة واألدويػػػػػػػة, باعتبػػػػػػػار أف المخػػػػػػػيـ يضػػػػػػػـ 
 الوحدة الطبية الوحيدة في المخيـ مف قبؿ الطيراف الحربي لمسعودية وحمفائيا.
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