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• ه��ذا التقري��ر يوثق اإحدى النتهاكات على يد القوات ال�صعودية وحتالفها با�صتخدام مروحيات الأبات�صي 	
احلربي��ة وا�صتخ��دام اأ�صلحة حمرمة دوليا يف هجوم مبا�صر على مدني��ني يف خميم للنازحني الذين نزحوا 

من ق�صف قوات ال�صعودية ملناطقهم وقراهم يف مناطق قريبة من احلدود.

قتل يف هذه الواقعة )13( مدنيًا واأ�صيب اأكرث من )60( اآخرين بينهم العديد من الأطفال 
والن�صاء وا�صتخدمت قنابل عنقودية حمرمة دوليا لزال العديد منها يف املكان مل تنفجر

ونتيج��ة ل�صتخ��دام ذخائ��ر عنقودي��ة فاإن البع�ض منه��ا ما زال ملق��ى يف الطرقات ومزارع �ص��كان اأهايل 
القرية املجاورة للمخيم وهذه الذخائر قد انفجر البع�ض منها عند قيام بع�ض الأهايل باإم�صاكها اأو القرتاب 

منها والبع�ض ما زال يف مكانه، وخا�صة يف املزارع مما يجعل هذه املزارع خطرة على كل من مير بها.

• م��ن ظه��رية ي��وم ال�صبت ما ب��ني ال�صاع��ة 12:15 واإىل 2 م�صاء  بتاري��خ : 2015/6/6م. قام��ت مروحيات 	
الأبات�ص��ي التابعة لل�صعودية وحتالفها بالهجوم والق�ص��ف ال�صاروخي املتعمد على خميم حريان للنازحني 
من مديرية حر�ض احلدودية مع ال�صعودية والذي يقيم فيه اأكرث من مائتي عائلة نزحوا من ديارهم هربا 
من املوت الذي يالحقهم بالق�صف اليومي املدفعي وال�صاروخي واجلوي الذي دمر بيوتهم وقراهم ب�صكل كلي.

مروحي��ات الأبات�ص��ي كما ذك��ر الناجون لأكرث من �صاعت��ني تذهب وتعود اإىل امل��كان وت�صتهدف وتالحق 
كل م��ن يح��اول الفرار من �صكان املخيم، حت��ى اأنها ا�صتهدفت احليوانات، ويف الأخري األق��ت مروحيات الأبات�صي 

اأك��رث من ع�صرين قنبلة عنقودية وجدن��ا منها 8 قنابل مل 
تنفجر، وهي م��ن القنابل املحرمة دوليا. كما قامت باإلقاء 
قذائ��ف مدفعية ما زال بع�صه��ا قابل لالنفجار حتى حلظة 
كتاب��ة هذا التقرير. اإ�صافة اإىل ذلك فقد قامت مروحيات 
 HYDRA-70/2.75  ( �صواري��خ  باإلق��اء  الأبات�ص��ي 

Inch Rocke( ثالثة منها مل تنفجر.

جميعه��ا ا�صتهدف��ت مدنيني ع��زل نازحني م��ن اأماكن 
الق�صف مبا ميث��ل خرقًا ج�صيمًا للقان��ون الدويل الإن�صاين 
انته��اكات  يرتكب��ون  الذي��ن  فالأف��راد  احل��رب،  وقوان��ني 

ج�صيمة لقوانني احلرب عن ق�صد يعتربون م�صوؤولون عن جرائم حرب وترقى مل�صتوى اجلرائم �صد الإن�صانية، 
م��كان النته��اك مل ي�صهد اأي قتال على الأر�ض وقت الغارات كما ل توجد اأي مواقع ع�صكرية بجواره، وقد نتج 
ع��ن الق�ص��ف �صقوط م��ا ل يقل عن )13( مدني��ًا  وجرح اأكرث م��ن )60( �صخ�صًا جميعهم مدني��ون عزل ومعظم 

هوؤلء ال�صحايا من الن�صاء والأطفال، كما ُدمرت ماكينة املاء الوحيدة التي ُتغذي املخيم.

انتق��ل اإىل مكان الق�ص��ف وا�صتمع اإىل روايات الناجني  ووث��ق اإفادات لأقارب املركز القانوين 
ع��دد من ال�صحايا وال�صهود وم�ص��ادر طبية مع قيامه بتوثيق الواقعة مبقاطع 
الفيدي��و وال�ص��ور الفوتوغرافي��ة لل�صحايا وللمكان واآثار الدم��ار والأ�صلحة التي ا�صتخدم��ت يف الق�صف والتي 
البع���ض منه��ا مل ينفج��ر، ومنها قناب��ل عنقودية وقذائ��ف، وكل الأدلة الت��ي مت توثيقها توؤك��د انتهاك قوات 

التحالف العربي بقيادة ال�صعودية للقانون الإن�صاين الدويل وهو انتهاك ميثل جرمية حرب.

�صورة لقنبلة عنقودية يف املخيم مل تنفجر. 
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مكان االستهداف : 

• خميم للنازحني - يف منطقة ت�صمى )دغيج( تقع يف مديرية حريان التابعة ملحافظة حجة، ويبعد املخيم 	
عن مركز املحافظة حوايل )250( كم تقريبا وعن احلدود ال�صعودية حوايل )65( كم ويقع املخيم غرب 
املديرية من اخلط الرئي�صي الوا�صل بني مديريتي عب�ض وحر�ض، وهو يحتوي على خيام وع�ص�ض ب�صيطة 
اأقامه��ا نازح��ون، يقيم فيها حوايل )210( اأ�صرة بعد اأن ترك��وا م�صاكنهم يف مديرية حر�ض احلدودية مع 

ال�صعودية هربًا من الق�صف امل�صتمر واملتوا�صل الذي دمر قراهم ومنازلهم.

• يف ه��ذا املخي��م مت حف��ر بئر مي��اه من قبل اإح��دى املنظمات الدولي��ة لتزويد النازحني باملي��اه ومت تزويد 	
هذه البئر مبولد ل�صخ املياه بوا�صطة حمرك يعمل بالوقود )الديزل( وهذا كان ال�صبب الرئي�صي لختيار 
النازح��ني له��ذا امل��كان واقامة خيامه��م فيه، بالقرب م��ن املخيم توجد اأرا�ص��ي زراعية وم��زارع فيها اأبقار 

واأغنام.

• مل جند يف املكان اأو بالقرب منه ما ميثل اهدافًا ع�صكرية .	

املركز القانوني سرد تفاصيل القصف بروايات الناجني والشهود من اقارب الضحايا.   

• نا�ص��ر ه��ادي راجح خمي�ض - 60 - عاما: اأفادنا بقوله: "عند خروجن��ا من اأداء �صالة الظهر يف امل�صجد 	
الذي يبعد عن املخيم حوايل )500( مرت �صمعنا �صوت انفجار �صاروخ �صقط بالقرب من املخيم ومل حتدث 
اإ�صابات، وبعد حلظات �صمعنا مروحيات الأبات�صي حتلق يف الأجواء وتق�صف املخيم مبن فيه من النازحني، 
الذع��ر ع��م املكان و�صاهدنا النازحني يهرب��ون من املخيمات ومروحيات الأبات�ص��ي تالحقهم، كانت تق�صف 
بال�صواريخ املحملة بالذخائر العنقودية، كنت اأ�صاهد النا�ض ي�صقطون، حدثت جمزرة ب�صعة قتل واأ�صيب 
عل��ى اإثره��ا الع�صرات، ووجدنا بع�صهم قد تفحمت اأج�صادهم ومنهم من ب��رتت اأع�صاوؤه، كان امل�صهد ف�صيعًا 

�صورة من موقع قوقل اإرث تو�صح موقع خميم النازحني الذي مت ا�صتهدافه وق�صفه من قبل ال�صعودية وحتالفها 
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ل يو�صف، ثالثة من اأقاربي كانوا من �صمن القتلى وهم من اأ�صرة واحدة  )علي ها�صم خمي�ض -60 عام- ، 
وزوجته نعمة يحيى خمي�ض - 55 عامًا ، وعلي دحان خمي�ض -65 عامًا( » بالإ�صافة اإىل تدمري واإحراق 
املخي��م ، اأم��ا جميع من جن��وا من املجزرة من النازح��ني واأبناء املنطقة املحيط��ة باملخيم فقد نزحوا اإىل 
اأماك��ن بعيدة خوفًا من ا�صتهدافهم مرة اأخرى، ول اأدري ملاذا ق�صفوا املخيم بهذه الوح�صية؟! لقد اأ�صيب 

اجلميع بذهول". 

• ع��ادل ح�ص��ن اأحمد عبده - 20  عام��ًا : التقينا به يف مكان الق�صف وقام باأخذن��ا يف جولة ليطلعنا على 	
اآثار الق�صف ويروي لنا بع�ض التفا�صيل، قال: "�صاهدت مروحيات الأبات�صي تق�صف املخيم حينما كنت يف 
مزرع��ة  تبع��د عن املخيم مب�صافة كيلومرت تقريبا، ا�صتم��رت تق�صف النازحني يف املخيم وتالحقهم لبع�ض 
الوق��ت، وبع��د اأن غ��ادرت هرعنا اإىل امل��كان لننقذ ال�صحاي��ا، كان هناك ع�ص��رات امل�صابني، قمن��ا باإ�صعاف 
الكث��ري منه��م ، كان الق�ص��ف باأ�صلحة متعددة وجدنا منه��ا �صواريخ وقنابل وقذائ��ف عنقودية مل تنفجر، 
بع�صه��ا كانت منت�صرة يف امل��زارع القريبة من املخيم يف اليوم التايل من الق�صف كان هناك طفلني يتجولن 
يف امل��زارع  م��ع اغنامه��م فوجدا اإح��دى القنابل العنقودي��ة ملقاة على الأر���ض، فقام اأحدهم��ا بالتقاطها 
فانفج��رت بهم��ا، وهما الطفل حممد - 12 عامًا - اأ�صيب بجروح يف يده، وقريبته عائ�صة عبداهلل اأحمد 
جلح��وف البالغ��ة م��ن العمر - 16 عامًا - اأ�صيبت يف قدمها ومت اإ�صعافه��ا اإىل م�صت�صفى يف مركز املحافظة 
مبدين��ة حج��ة وق��د ُب��رتت اأ�صابع قدميه��ا". ق��ال م�صتغرب��ا "ل يوجد يف املنطق��ة اأي مواق��ع ع�صكرية 
اإطالق��ا!! ول نعل��م مل��اذا مت ا�صتهدف وقت��ل من يف املخيم من املدني��ني والنازحني؟! حت��ى الأغنام والأبقار 

واحلمري مل ت�صلم من الق�صف املبا�صر!".

عن��د  ا�صتط��الع املركز القانوين للمكان وجدنا )8( ذخائر عنقودي��ة و ثالثة �صواريخ وقذائف مدفعية 
جميعه��ا مل تنفجر، وكانت منت�صرة عل��ى م�صاحة املخيم الذي تبلغ م�صاحته )2( كم مربع تقريبا مت توثيقها، 

وقد اأبدى اأهايل املنطقة الأ�صليني ذعرهم وخوفهم من بقائها وخطرها عليهم وعلى اأطفالهم وموا�صيهم.

زار ثالث��ة مواق��ع ق�صفت يف حر���ض وح��ريان ووجدنا ذخائر �صغ��رية وبقايا املركز القانوين 
ذخائ��ر عنقودية مل تنفجر، كما حتدث املرك��ز القانوين مع �صكان يف املنطقة 
مم��ن �صه��دوا وقوع الهجمات، ومت اطالعنا على �ص��ور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لبقاي��ا ذخائر عنقودية مبا 
فيه��ا ذخائ��ر مل تنفجر قدمها هوؤلء ال�صكان، وهذه الهجمات وقعت يف مناطق متركز املدنيني، مما ي�صري اإىل اأن 

هذه الهجمات ال�صاروخية �ُصنت بطريقة ع�صوائية وغري م�صبوقة يف انتهاك �صارخ لقوانني احلرب.

اأوقعت الذخائر العنقودية خ�صائر يف �صفوف املدنيني �صواء اأثناء �صن الهجمات، اأو حتى بعد ذلك  حني 
قام املدنيون بالتقاط الذخائر التي مل تنفجر مما اأدى اإىل انفجارها فيهم، ت�صتمر القنابل العنقودية ال�صغرية 
الت��ي مل تنفج��ر يف القت��ل بع��د مرور وقت طوي��ل من وقوع الهج��وم، وهذا م��ا يف�صر ال�صبب ال��ذي حدا مبعظم 
دول الع��امل اإىل اللت��زام بعدم ا�صتخدام الذخائر العنقودية والتوقيع على اتفاقية تن�ض على حظرها، وهي 
التفاقي��ة الت��ي مل تنظم ال�صعودي��ة اإليها ول بقية ال��دول املتحالفة، الأمر الذي دف��ع بالعديد من املنظمات 

احلقوقية الدولية وعلى راأ�صها منظمة هيومان رايت�ض ووت�ض ل�صن حملة حلظر ا�صتخدام هذه الأ�صلحة.

• حمم��د حمم��د مك��ني جلحوف - 40 عام��ا -  حاول اأن يكلمن��ا ب�صعوبة ع��ن ماأ�صاته قائ��اًل:  "مروحيات 	
الأبات�ص��ي ق�صف��ت امل��كان بال�صواري��خ والقنابل وال�ص��رب كان مبا�صرة نح��و املواطنني املدني��ني النازحني، 
وجمي��ع عائل��ة اأخ��ي اأ�صيبوا وه��م: اأخي علي حممد -60  عام��ًا، وزوجته - 55 عام��ًا،  وبناته �صفاء - 10 
�صن��وات، وفاطم��ة - 12 �صنة-،  و�صاحلة - 14 �صنة-، و�صوعي��ة - 19�صنة" مل ي�صتطع اإكمال احلديث معنا 
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ب�صب��ب حالت��ه النف�صية فقد انهمر الدمع من عينيه . كان بجواره اخ��وه علي حممد مكني البالغ عمره 60 
عام��ًا، قال لن��ا: "كنت خارج املخيم يف ال�صوق اأبح��ث عن القوت ال�صروري )طع��ام( لأ�صرتي وفجاأة �صمعنا 
انفج��ار �ص��اروخ من طائرات الع��دوان ال�صعودي على خمي��م النازحني واأ�صرعنا اإىل املخي��م واإذ بنا ن�صاهد 
العديد من ال�صحايا قتلى وجرحى، ومنهم زوجتي اإ�صافة اإىل ابنتي رباب  عمرها 10 �صنوات، وابني �صالح  
عم��ره 12 �صن��ة، اأ�صيب��وا بعدة ك�صور و�صظايا يف اأرجله��م وروؤو�صهم ومعظم ال�صحايا م��ن الن�صاء والأطفال 

وكبار ال�صن ول يوجد بجوارنا اأي مع�صكرات اأو مناطق ع�صكرية، فلماذا مت ا�صتهدافنا؟!"

• عل��ي اأحم��د اأحمد طرا�ض )عمره 17 عامًا( قال لنا: "عندما كن��ت خارج املخيم على بعد كيلو مرت تقريبا 	
تفاج��اأت ب�صق��وط �صواريخ على خميم النازح��ني وانفجارها فيه من قبل مروحي��ات الأبات�صي ال�صعودية، 
وهو املخيم املكتظ باملئات من النازحني ، اأ�صرعت اإىل املخيم و�صاهدت الكثري من اجلثث املتفحمة والعديد 
م��ن اجلرح��ى وقمن��ا باإ�صعاف م��ن ا�صتطعن��ا اإ�صعافه واإنق��اذه، ومن �صم��ن اجلرحى وجدت وال��دي/ اأحمد 
طرا���ض البال��غ من العمر 70 عامًا، اأ�صيب بحروق يف وجه��ه وك�صور و�صظايا يف يده ورجله اليمنى، ول نعلم 

ملاذا مت ا�صتهدافنا.؟!. 

• حممد عبده هندي - 50 عامًا - قال لنا: "ابنتي الوحيدة »جربة« البالغة من العمر 15 �صنة، اأثناء قيامها 	
برعي الغنم حول املخيم اأ�صيبت ب�صظايا ال�صاروخ يف جمجمتها ووجهها" ) 1(.

نتائج القصف: 
◙ ا�صت�صهاد ما ل يقل عن )13( مدنيًا من النازحني بينهم: 

◄)3( ن�صاء. 
◄)2( م�صنني.

◙ اإ�صابة ما ل يقل عن )60( مدنيًا معظمهم اإ�صابتهم خطرية بينهم ما ل يقل عن : 
◄)18( طفال.

◄)9( ن�صاء.
◄)12( رجاًل من كبار  ال�صن. 

◙ تدمري  م�صخة املياه الوحيدة التي كانت تغذي املخيم مبياه ال�صرب وي�صتفيد منها مئات النازحني وال�صاكنني 
يف القرية، اإ�صافة اإىل نفوق املوا�صي التي كانت قريبة من موقع الق�صف.

◙ ن��زوح جماع��ي لالأ�صر النازحة وكذلك �صكان قري��ة دغيج مبديرية حريان خوفًا من تك��رار الق�صف عليهم 
وكذل��ك خوف��ًا من انفجار القنابل وال�صواريخ  والذخائر العنقودي��ة التي انت�صرت يف املخيم وحول املخيم 

)يف املزارع(. 

وصف االنتهاك وفقا للقانون الدويل االنساني:

• م��ن املب��ادئ  الأ�صا�صية للقانون الإن�صاين الدويل »ح�صانة املدني��ني والتمييز« بن�صو�ض املواد )48، 51/2، 	
52/2(  م��ن الربوتوك��ول الإ�ص��ايف الأول، وبناء على هذه املرتكزات فاإنه يج��ب حماية املدنيني والتمييز 

بني املحاربني واملدنيني يف جميع الأوقات.

• كم��ا يحظر يف جميع الأحوال �صن هجمات مبا�صرة �صد املدنيني، وا�صتخدام الذخائر العنقودية املحظورة 	
)1( المركز وثق المكان و�صهادات ناجين و�صحايا بالفيديو وال�صور.
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دولي��ا واملح��رم ا�صتخدامها يف مناطق ماأهولة بال�ص��كان اأو بالقرب منها، وعلى اأط��راف النزاع المتناع عن 
الأفعال العنيفة والتهديدات التي تكون غايتها الأوىل اإرهاب وتعمد قتل ال�صكان املدنيني. 

• كم��ا يحظ��ر هجم��ات ال��ردع �ص��د ال�ص��كان املدني��ني اأو الأ�صخا�ض املدني��ني وفقا لن���ض امل��ادة )51/6( من 	
الربوتوك��ول الأول الإ�صايف من اتفاقية جنيف وُيعد ا�صتهداف املدنيني املتعمد جرمية من جرائم احلرب 

وفقا لنظام روما الأ�صا�صي وعلى نحو خا�ض الأفعال التالية التي متثل جرائم حرب:

جعل ال�صكان املدنيني اأو الأ�صخا�ض املدنيني هدفًا للهجوم.. 1
جعل الأهداف املدنية هدفًا للهجوم.. 2
اإحلاق خ�صائر يف اأرواح املدنيني اأو اإ�صابة املدنيني اأو الإ�صرار بالأهداف املدنية .. 3
ا�صتخدام ا�صلحة وقنابل حمرمة دوليا. 4

اأن ي�صاعد هذا التقرير على ح�صد املجتمع الدويل من اأجل اإنهاء عمليات القتل غري امل�صروعة التي ناأمل 
متار�صه��ا القوات امل�صلحة التابعة لل�صعودية وحتالفها بح��ق املدنيني، ومن اأجل م�صاعدة من ي�صعون 
لتقدمي اجلناة الذين ارتكبوا هذه اجلرائم اإىل العدالة كما ناأمل اأن ي�صاعد هذا التقرير اإىل حما�صبة الدول 
الت��ي �صاهمت و�صاركت يف ا�صتخ��دام اأو بيع الأ�صلحة املحرمة دوليا ومنها الذخائ��ر العنقودية، املحظورة وفقا 
لتفاقية عامًا 2008م، حتى لو كانت الدول التي ا�صتخدمت تلك الأ�صلحة اأو باعتها مل توقع على التفاقية، 
ومنه��ا اململك��ة العربية ال�صعودية والولي��ات املتحدة الأمريكية الت��ي باعت الذخائر العنقودي��ة لل�صعودية، 

وهذه الأخرية ا�صتخدمتها مرارًا وتكرارًا يف هجومها على املدنيني يف اليمن.

مالحق التقرير ...



مالحق التقرير

ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات بع�ض ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور للقنابل العنقودية.

الق�صف و�صور  واملت�صررة جراء  املدمرة  املدنية  املن�صاآت  وبيانات  اأ�صماء  ملحق رقم )2( 
لبع�صها.
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�ص�������مم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/6/6خميم حريانحريانقتيلة65اأنثىنعمة يحيى خمي�ض1
2015/6/6خميم حريانحريانقتيل60ذكرعلي ها�صم هادي خمي�ض2
2015/6/6خميم حريانحريانقتيلة47اأنثىفاطمة حممد مقويل3
2015/6/6خميم حريانحريانقتيلة35اأنثىميمونة قايد ح�صن اخلمي�صي4
2015/6/6خميم حريانحريانقتيل54ذكرعلي دحان خمي�ض5

امللحق رقم )1(
 أمساء وبيانات بعض الضحايا القتلى من املدنيني 

صور للقنابل العنقودية BLU-108 يف املخيم مل تنفجر 

مل  مدفعية  قذائف 
تنفجر

نوع  عنقودية  ذخائر 
مل   )BLU-108(
من  وقريبة  تنفجر 

خميمات النازحني

عنقودي��ة  ذخ��رية 
منت�ص��رة يف اأماكن عدة 

من خميمات النازحني
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�ص�������مم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/6/6خميم حريانحريانجريح  45ذكر�صبتان اأحمد حممد خمي�ض1
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  28ذكرعلي حممد حممد حدادي2
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  65ذكرعلي حممد خمي�ض3
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  18ذكرعزيز حممد اأحمد خمي�ض4
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  10طفلخليل ح�صني اأحمد خمي�ض5
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة  25اأنثىعزيزة ح�صن بحري 6
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  11طفلنبيل ح�صني اأحمد خمي�ض7
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  30ذكرعلي جابر علي خمي�ض8
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة35اأنثىزهرة اأحمد اأحمد خمي�ض9

2015/6/6خميم حريانحريانجريحة6طفلةهند اأحمد اأحمد خمي�ض10
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة70اأنثىزينب اأحمد طرا�ض خمي�ض11
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  16طفلعي�صى مكني حممد جلحوف12
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة10طفلة�صفاء علي حممد مكني جلحوف13
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة12طفلةفاطمة علي حممد مكني جلحوف14
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  25ذكرعلي فريد حدادي15
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  10طفلحممود يحيى ح�صني رداع16
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة14طفلة�صاحلة علي حممد مكني جلحوف17
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة19اأنثى�صوعية علي حممد مكني جلحوف18
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة40اأنثىمرمي حممد زيد جلحوف19
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة10طفلةرحمة عبيد هادي عي�صى جلحوف20
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة55اأنثىحممدية حممد مكني جلحوف21
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  60ذكرعلي حممد مكني جلحوف22
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة  10طفلةرباب علي حممد مكني جلحوف23
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة18اأنثىهاربة عبيد هادي جلحوف24
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  55ذكرمكني حممد مكني جلحوف25
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة24اأنثى�صاري اإبراهيم حممد مكني جلحوف26
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  16طفلفوؤاد مكني حممد جلحوف27
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة16طفلةعائ�صة عبداهلل اأحمد جلحوف28
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  45ذكرجابر علي خمي�صي29
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  70ذكراأحمد اأحمد طرا�ض30
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة12طفلةنورة اإبراهيم حممد جلحوف31
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة15طفلةجمعة علي حممد مكني جلحوف32
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  21ذكرقري�ض اإبراهيم حممد جلحوف33
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة16طفلةجربة اإبراهيم حممد جلحوف34
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  55ذكراإبراهيم حممد مكني جلحوف35
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  55ذكراأحمد اأحمد خمي�ض36
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة37اأنثىليلى ح�صني زيلع37
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  12طفل�صالح علي حممد مكني 38
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  12طفلحممد مكني جلحوف39
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة75اأنثى�صوعية مكني جلحوف40
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة17طفلةعائ�صة عبداهلل اأحمد 41
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  23ذكرحممد علي هادي هدي�ض42

امللحق رقم )2(
أمساء وبيانات بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني )أطفال ونساء وشيوخ( وصور لبعضهم.
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صور بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني يف املستشفى اجلمهوري مبدينة حجة.

الطفل امل�صاب
خليل ح�صني حممد خمي�ض 10 

�صنوات 

احلاج امل�صاب
 اأحمد اأحمد طرا�ض

 65 عامًا

الطفل امل�صاب 
�صالح علي حممد مكني 

 11 �صنة 


