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خلفيــــة: 
�ل�سعودية با�ستهد�ف خميم  يف �سباح يوم �الثنني �ملو�فق 2015/3/30م قامت �ململكة �لعربية 
�إن�سا�ؤه يف عام  �لنازحني �لذي يقع يف منطقة �ملزرق مبديرية حر�ض حمافظة حجة ��لذي مت 

2009م من قبل �الأمم �ملتحدة ��ساهمت د�ل خليجية يف تكاليف �إن�سائه �تغطية تكاليفه.
�لذين نزحو�  �ليمنيني  �ملو�طنني  نازح من  معلومات ي�سم قر�بة )12,500(  �ملخيم بح�سب  �هذ� 
�أبناء حمافظة �سعدة , حيث قام �لطري�ن  من �حلر�ب �ل�ست �لتي �سنتها �حلكومة �ليمنية على 
�ع�سرين  خم�سة  قتل  �لق�سف  عن  �نتج  فيه  من  �تر�يع  �ملخيم  هذ�  بق�سف  لل�سعودية  �حلربي 
�أ�سر�ر  ��إحلاق  �ن�ساء  �أطفال  بينهم  نازحًا  حو�يل)42(  ��أ�سيب  ��مر�أة  )6(�أطفال  بينهم  نازحًا 

بالوحدة �لطبية �بع�ض �مللحقات ��الأ�سياء �خلا�سة بالنازحني.

 �ملركز �لقانوين فور علمه با�ستهد�ف �ملخيم �أر�سل �ستة حماميني من �حدة �لر�سد ��لتوثيق 
�إىل مقر �ملخيم يف �ملزرق – حمافظة حجة, كما ز�ر )�ملركز �لقانوين( �مل�ست�سفيات �لتي مت �إ�سعاف 

�مل�سابني �إليها.
  

 �ملركز �لقانوين قام بتوثيق كل حاالت �لقتل �لتي ح�سلت بفعل �لق�سف يف هذ� �ملخيم �توثيق 
كل حاالت �مل�سابني, ���ستمع �ملركز الإفاد�ت �جلرحى ��إفاد�ت �أهايل �لقتلى �مت توثيق �سهاد�ت 
�يف  �لطبية  �لوحدة  يف  �الأطباء  �إفاد�ت  توثيق  �مت  ��مل�سابني,  �لقتلى  جثث  ت�سوير  �مت  عيان, 

�مل�ست�سفيات �لتي مت �إيد�ع �جلثث فيها � مت �إ�سعاف �جلرحى �إليها.
 

�ملخيم  �ملحقات  �لطبية  بالوحدة  ح�سلت  �لتي  �الأ�سر�ر  جميع  �أي�سًا  �ثق  �لقانوين  �ملركز   
��خليام �بع�ض �ل�سيار�ت ��لدر�جات �لنارية.

 �ملركز �لقانوين �ثق حاالت �لقتل ��الإ�سابات ��الأ�سر�ر ب�سهاد�ت �ل�سهود ��إفاد�ت �ل�سحايا 
��ل�سور �لفوتوغر�فية ��لفيديو ��لتقارير �لطبية �م�ستند�ت ر�سمية.
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وصف املخيم:
يف عام 2009م قامت �الأمم �ملتحدة مب�ساعدة من د�ل �خلليج باإقامة خميم للنازحني الإيو�ء �لنازحني 
حمافظة  على  2010م  �حتى  عامي2004م  بني  �ليمنية  �حلكومة  �سنتها  �لتي  �ل�ست  �حلر�ب  من 
�سعدة, �هذ� �ملخيم يبعد عن مديرية حر�ض مب�سافة )30كم( �ال يوجد بجو�ره �أي من�ساأة ع�سكرية 
,�هذ� �ملخيم مق�سم �إىل ثالثة خميمات �ي�سم مايقارب )12,500( �إثنى ع�سر �لف �خم�سمائة نازح 
ميني معظمهم من �الأطفال ��لن�ساء, �قد مت ��ستهد�ف �ملخيم رقم )1( من �لناحية �ل�سمالية ��لذي 
تتمركز فيه �لوحدة �لطبية �لوحيدة يف �ملخيم �لتابعة لالأمم �ملتحدة  )�حدة طبية �سغرية جدً�(

��لذي ت�سرر بكل حمتوياته, كما يوجد بهذه �لناحية مكتب ت�سجيل �لنازحني ��إد�رة �ملخيم.
نوع االنتهاك:

ق�سف بالطري�ن �حلربي على خميم �ملزرق للنازحني �لتابع لالأمم �ملتحدة. 
جهة االنتهاك:

�ململكة �لعربية �ل�سعودية ��لد�ل �لتي حتالفت معها �هي:
)�الإمار�ت , �لكويت, قطر, �لبحرين, م�سر, �ل�سود�ن,  �الأردن , �ملغرب, �لواليات �ملتحدة �الأمريكية(

نتائج االنتهاك:
�أطفال �ن�ساء, �قد �ساهدنا بع�ض �جلثث �خا�سة جثث  نازحًا بينهم   1-مقتل ما ال يقل عن )25( 

�الأطفال عليها �آثار �حرت�ق كامل �جل�سد, كما �جدنا ثمان جثث للنازحني ماز�لت جمهولة �لهوية.
�أع�سائه �من بني  �لبع�ض منهم فقد بع�ض  باإ�سابات معظمها خطرة �بليغة  نازحًا  �إ�سابة )42(   -2

�جلرحى �أطفال �ن�ساء.
3- ت�سررت �لوحدة �لطبية �لتابعة لالأمم �ملتحدة �تلفت جميع حمتوياتها من �أد�ية �لو�زم طبية 

�م�ستلزمات �جلر�حة ��لتطبيب.
4- �حرت�ق بع�ض خيام �لنازحني �تدمري بع�ض �مللحقات �ل�سكنية �لتابعة الإد�رة �ملخيم 

5- تدمري بع�ض �ملمتلكات �خلا�سة, �هي عبارة عن �سيارة �ثالث در�جات نارية.

 �ملركز �لقانوين �ثق �سحايا �لق�سف �لذي ��ستهدف �لنازحني ��لذي ر�ح �سحيتها خم�سة �ع�سر�ن 
قتياًل بينهم )6( �أطفال, �)3( ن�ساء , �كان من �سمن �ل�سحايا من متزقت �أج�سادهم �تقطعت �إىل 

�أ�سالء, �منهم )8( جثث  متفحمة �جمهولة �لهوية.
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أمساء القتلى يف خميم املزرق للنازحني )حرض - حجة(
تاريخ االنتهاك اليوممكان الواقعة احلالةالنوعأمساء القتلىم

2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل طفلحممد عبد�هلل علي حيدر1. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيلة �أنثى��دية م�سعود علي نوري2. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكر�أحمد �سعيد حا�سر3. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكر�أحمد حممد �سعيد �الأكوع4. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكر�أحمد حممد عبده حد�دي5. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكر�أحمد م�سعد �إبر�هيم قائد �لزربقي6. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرح�سني علي جابر �أبو زيد7. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكر�سفري جرب�ن علي �ل�سعدي8. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرعادل حممد عبد�هلل �سطري9. 

2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرعبد�هلل يحيى ردمان م�سعود10. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرعبده �إبر�هيم حممد حد�دي11. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرعلي حممد زمام �لبكيلي12. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرعلي حممد عبد�هلل �لغر��سي13. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرحممد �أحمد علي �جلعدبي14. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرخمتار �ملر�دي15. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكرنا�سر حممد حد�دي16. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضقتيل ذكريحيى علي حممد �لن�سري17. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجة قتيل طفلجمهول �لهوية 18. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجة قتيل طفلجمهول �لهوية 19. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجة قتيل  ذكرجمهول �لهوية 20. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجة قتيل ذكر جمهول �لهوية 21. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجة قتيل  ذكرجمهول �لهوية 22. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجة قتيل  ذكرجمهول �لهوية 23. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجة قتيل  ذكرجمهول �لهوية 24. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجة قتيل ذكر جمهول �لهوية 25. 
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   �ملركز �لقانوين �ثق حاالت �مل�سابني جر�ء �لق�سف ��لذين بلغ عددهم بح�سب �إفادة مدير 
خطرة  �إ�سابته  منهم  �لبع�ض  �مر�أة,   )12(  � �أطفال   )7( بينهم  م�سابًا   )42( حر�ض  م�ست�سفى 
��آخرين  �ليمنى  �ساقه  برتت  �أحدهم  �الأ�لية,  �لطبية  للتقارير  ��فقًا  م�سابني,   )7( �عددهم 

فقد�� بع�سًا من �أع�سائهم.

�مو�قع  �لنازحني  خميم  �ساهد  �لقانوين  �ملركز   
�لق�سف يف هذ� �ملخيم ��جدنا �آثار للق�سف يف �لبو�بة 
�لعام  �لطريق  على  �ملطلة  �لنازحني  ملخيم  �ل�سمالية 
�لر�بط بني مديرية حر�ض ��ملالحيط )�سورة رقم3(

�آثار للدمار يف �خليام �يف �لوحدة �لطبية  �مت توثيق 
�قــــد  �ملتحــــدة  لالأمـــــم  ��لتابعـــة  باملخيــم  �مللحقــة 
�ت�سعــــت م�ساحـــة �لدمــــار حلو�لــــي كيلو متــر مربـــــع, 
�قــد قمنــــا بالدخول للوحـــدة �لطبية ��جدناها �سبه 

مدمــــرة )�سورة رقم4(.

كما �جدنا �سيارة مملوكة الأحد �ملو�طنني مت تدمريها 
كليًا �كذ� درجات نارية عدد)3( ��ساهدنا �آثار �لدمار 
يف �ملن�ساآت �مللحقة باملخيم �يف �أحد �جل�سور �ملمتدة يف 
�آخر يربط بني مديرية حر�ض  �لطريق �لعام, �ج�سر 

��ملخني )�سورة رقم6(

  )3( رقم صورة
 

)4 (رقم صورة   

)6 (رقم صورة   

 �ملركز �لقانوين ��ستمع �إىل �سهود عيان من �لنازحني يف �ملخيم �من خارج �ملخيم �من �الأطباء 
متعلقة  طبية  �تقارير  ر�سمية  �ثائق  على  �ح�سلنا  �جلرحى  بع�ض  ��إفاد�ت  �أقو�ل  بتوثيق  �قمنا 
بال�سحايا ��إ�ساباتهم, �قمنا بتوثيق �الأ�سر�ر يف �ملخيم ��مللحق �لطبي ��ل�سيار�ت ��لطرق كما قمنا 

بتوثيق �ت�سوير جثث �ل�سحايا �بياناتهم ��إفاد�ت �أ�سرهم ��أهاليهم.
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تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحلالةالنوعأمساء اجلرحىم
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكر��سماعيل عبد�هلل در�ي�ض �لطلحي1. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكر�أحمد �أمني غالب �سامل �لرجحي2. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  طفل�أحمد ربوعي3. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكر�أحمد مهدي فقيه4. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكر�أمني حممد ح�سني ر�جح5. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثى�أني�سة �سوعي خمذيل6. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرثابت �سامل ح�سن �الإبي7. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  طفلجابر علي �سالح �لعماري8. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثىجمعة علي عبد�هلل9. 

2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثىزهر�ء �إ�سماعيل هبة10. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكر�ساري حممد �سغري خف�سان11. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثى�سلوى علي حممد12. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكر�سد�م �سايع عطان13. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكر�سيف �هلل مهدي حممد خلوفة14. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرعادل علي حممد 15. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثىعاي�سة حممد �أحمد نا�سر16. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرعبا�ض كر�ع علي حمادي17. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرعبد�خلالق فر��ض �حلطامي18. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  �أنثىعالن ح�سن حممد ن�سري 19. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  طفلعلي �أحمد �إ�سماعيل طامي20. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرحممد حز�م علي21. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرحممد �سايع زعطان �لن�سريي22. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرحممد �سوعي جميل23. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرحممد �سوعي طيب هبة24. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرحممد علي مطر25. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثىمرمي ح�سن يحيى خربان26. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  طفلمو�سى �أحمد �سعيد حا�سر27. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  طفلةجنيبة عبد�هلل حممد علي 28. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثىن�سيم �سمري غباج29. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرهاين حيدر حممد عبده30. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكريا�سر �أحمد �سعيد31. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  طفليزيد �سالح �سامل �لعدين32. 
2015/3/30�الأربعاء�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثىن�سيم حممد علي 33. 
2015/3/30�خلمي�ض�ملزرقحجةحر�ضجريحة  طفلة�إنت�سار خالد حممد34. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرعلي �أحمد �سعيد �حلويتي35. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرعلي حممد من�سور36. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرعي�ض علي مهدي37. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة  �أنثىفاطمة حجاج قا�سم م�سا�ى38. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة �أنثىكاتبة �سايع عطان39. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريحة �أنثىحم�سنة علي عطان ن�سري40. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح   ذكرجمهول 41. 
2015/3/30�الثنني�ملزرقحجةحر�ضجريح  ذكرجمهول )قطعت يد�ه(42. 
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1- املصاب: حممد �سوعي جميل عمينة 
�حلادية  �ل�ساعة  حو�يل  يف  �أنه  بقوله  �أفاد 
2015/3/30م  �الثنني  يوم  من  �سباحًا  ع�سرة 
بقيادة  للتحالف  �لتابع  �حلربي  �لطري�ن  قام 

�ل�سعودية بالق�سف على خميم �لنازحني �لكائن 

2 -املصاب:�سيف �هلل مهدي مهدي خلوفة
�لعمـــر 16 �سنة )طفل( 
�لعمــــــــــــــــــــــــل: طالب 

�الأمعاء  �إىل  ب�سظية دخلت  �أ�سيب  �الإ�سابة:  نوع 
��ملثانة �مت �إ�سعافه �إىل م�ست�سفى حر�ض ��إ�سابته 

خطرية �قد �أُجريت له ثالث عمليات.
�لد�خلية  �الأح�ساء  خر�ج  مع  �نزيف  )5�سم(  بقطر  د�مي  قطعي  جرح  �لطبي:  �لتقرير  م�سمون 

حتت �لبطن من �جلانبني 
مكان �الإ�سابة: �أفادنا ��لد �لطفل باأن �بنه �أ�سيب �أثناء ق�سف طري�ن �لتحالف �ل�سعودي �هو عائد 

من �ملدر�سة �إىل �ملخيم �فور ��سوله �إىل �ملخيم �أ�سيب �مت �إ�سعافه �إىل م�ست�سفى حر�ض.

�إىل جو�ر  نازحني من �ملخيم  ,  ثم هرب حممد مع  �أ�ل ق�سف له يف بو�بة �ملخيم  �ملزرق �كان  يف 
�جل�سر �لر�بط يف �لطريق �لعام, ثم ح�سل ق�سف مرة ثاأنية �هرب مع �الآخرين �إىل جو�ر �لفندق, 
�هناك مت ق�سفهم, ��أ�سيب �برتت رجله �ليمنى من فوق �لركبة, �تعر�ض �إىل �إ�سابات يف �أنحاء 

متفرقة من ج�سمه)�سورة رقم 7(

 �ملركز �لقانوين �إنتقل �إىل م�ست�سفى حر�ض �لعام لتوثيق بع�ض �أقو�ل �جلرحى ��مل�سابني جر�ء 
ق�سف خميم �لنازحني يف �ملزرق �مت توثيق �حلاالت �ملوجودة فيه �بينهم هاتني �حلالتني:

 

)7رقم( صورة  

)8رقم( صورة  
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 �ملركز �لقانوين ��ستمع ��ثق �سهاد�ت �سهود عيان �منهم هوؤالء �ل�سهود �لذين �أفاد�� بقولهم  

ع�سرة  �حلادية  �ل�ساعة  2015/3/31م  �لثالثاء  يوم  يف  �أنه  �أفاد  )27عامًا(  �لنازح:)م.ع.م.ج( 
ظهرً� كان متو�جدً� يف �جلانب �الأمين من خميم �ملزرق فجاأة �ساهد �نفجارً� قويًا ناجتًا عن ق�سف 
من  �لكثري  تو�جد  �أثناء  �ملخيم  بو�بة  يف  �ذلك  �ملزرق  ملخيم  �ل�سعودي  �لطري�ن  قبل  من  مبا�سر 
�لنازحني بكثافة, �نتج عن �لق�سف مقتل �لعديد من �لنازحني ��إ�سابة �لعديد منهم �تناثر �أ�سالء 
�آخرين �تدمري �سامل لل�سيار�ت ��لدر�جات �لنارية �مبنى �الأمم �ملتحدة �لر�عية ملخيم �لنازحني 
يف حادثة موؤملة �ب�سعة �بد�ن �أي �سبب, مع �أن د�ل �خلليج ��ملنظمات �لد�لية يعلمون باأنه خميم 
للنازحني , �بعد �قوع �لق�سف مبا�سرة حتركت �إىل مكان �النفجار ملحا�لة �إنقاذ �أهلي ��الآخرين 
�حا�لنا بقدر �الإ�ستطاعة �إنقاذ ��إ�سعاف �مل�سابني ��ساهدت جمزرة ب�سعة ر�ح �سحيتها �لكثري من 

�لنازحني �مل يتم �لتعرف على �لبع�ض منهم نتيجة لتناثر �أ�سالء منهم.

�لنازح:)م.ع.ن.ق( )50عامًا( �أفاد �أنه �أثناء ما كان يف خيمته مع عائلته ��أ�الده �فجاأة �سمع �أ�ل 
ق�سف �قع يف �لطريق ثم بعدها بقليل �سمع �نفجارً� �سديدً� ��ستهدف بو�بة �ملخيم �ت�سبب �لق�سف 
يف �إفز�عه مع عائلته ��أ�الده ��إفز�ع كل من يف �ملخيم ��ساهد جمزرة مر�عة قتلى �جرحى �تطاير 

�أ�سالء �تدمري م�ست�سفى �ملخيم �لتابع لالأمم �ملتحدة 

�لطائر�ت  من  ب�سو�ريخ  ق�سف  �حلفا�ؤه  �ل�سعودي  �لطري�ن  �أن  �أفاد  )35عامًا(  �لنازح:)ح.ج.ق( 
�حلربية على خميم �لالجئني �لذين فر�� من �حلر�ب �ل�ست يف حمافظة �سعدة ��ساهد بعد �لق�سف 
�إىل  باالإ�سافة  متامًا  حمرتقة  �جثثًا  قتلى  ��ساهد  �ملخيمات  من  �هر�بهم  ��لن�ساء  �الأ�الد  �سياح 

م�ساهدته �الأ�سر�ر يف �خليام �يف �مل�ست�سفى �لوحيد يف خميم �لنازحني �لتابع لالأمم �ملتحدة.

�لنازح:)�أ.�أ. ( �أفاد بقوله �أنه من �لعجيب لد�ل �خلليج �خا�سة د�لة �الإمار�ت �لتي قامت ببناء 
باإ�سعاف �جلرحى  �الأحمر يقوم  �لهالل  �ساهد  �لنازحني فيه �قد  �أن تق�سف  لها  �ملخيم كيف  هذ� 

�رفع �جلثث �ملحرتقة مع �الأ�سالء من �الأر�ض.
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 �ملركز �لقانوين للحقوق ��لتنمية  من خالل �سماع �سهاد�ت �سهود عيان ��إفاد�ت �جلرحى ��أهايل 
�لقتلى ��إفاد�ت �الأطباء ��جلهات �لر�سمية �ما قام به �ملركز �لقانوين من توثيق بال�سور ��لفيديو 
, ��لتقارير �لطبية ��لوثائق �لر�سمية �معاينة �ملخيم ��جلرحى ��جلثث ��آثار �حلر�ق فيها, �عدم 
�جود �أي مو�قع ع�سكرية قريبة من �ملخيم, جند �أن �لطري�ن �حلربي �لتابع لل�سعودية �حلفائها 
��إخالاًل  �ملدنيني,  حلقوق  �نتهاكًا  �لد�يل  للقانون  �فقًا  يعد  �لذي  �الأمر  �هو  مدنيني,  ��ستهدف  قد 

بالقو�عد �لد�لية ��ملبادئ ��ملو�ثيق ��التفاقيات �ملتعلقة بحماية �ملدنيني ��لنازحني.
�لنازحني يف  �لهجوم على خميم  �أد�نت  �أطباء بال حد�د  �ليوني�سف �منظمة  منظمات د�لية منها 

�ملزرق �دعت �إىل �لتحقيق يف هذه �لوقائع �فق �لقانون �لد�يل.

�سادر عن �ملركز �لقانوين للحقوق ��لتنمية بتاريخ 1 �أبريل 2015م
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