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 ملخص:

طريرين ال حالريرياحسل حطريريرتكبلجرميةريريبلدر ريريرلة ريرياكهل فريريرجرل اضريرياد  سلرضريريرهل ا ريري لدمريري لدطريريا لللل

اكهليفل حطريرياقرل رير   لاريريا  ولدتجريرلعريريا لقتريدالطفاريريول نطاريرياجلح حتطرياسلحدريريرنل مل نضريرهلح  ريريت لطري لر اريريلللللل

 م.3/23/3128 حطاكضرلططاسلجتمل حطبتل ملت فقل

 

 الىالعت:حفاصيل 

 الثلطتازجلط عيريرلجطريةتدال ملريت ط ل ا ري لدطريا لحقت  ريولللللللل

ر تا ري لعارريرلحقبري  حراسل ضريرياد فدالطرين اللرياحسل حرريري ح الللللل

ططريرياسل حطريريبتلل حطريريرتكبل ريرير   لاريريا  وليفل حطريرياقرل حطاكضريريرللل

ر تاسلميت د ل نطااجلح حتطرياسليفل ملتريازجل يرينلاري ل ح رين الللللل

اريريريريا مي ل ضريريريرياد فتلطريريريري جلعارريريريريرل ا ريريريري لدطريريريريا لحاريريريريا هلللل

 ضاد فتلط جلح حري هل ارياح لحري لح حةريا هل حر  رريرل ضرياد  سللللللل

لط جلقب  حراس.

عريريريا لقريريري ل حةريريريا مي ل نحعلطفاريريريولئيريريري لرفريريرير كلقا  ريريريرلعارريريريرلل

 نطااجل ن  ررل ملاتيفلح ح  ملقبولضترل طببلقصسل ح رين ا ل حةريا هللل ا  ل ينلقا تل نملحر تا دال

 حثاحثريريرل ضريرياد فتل ملريري جل اريرياح ل حطريرياا لفيريري ل مل نضريريرهل ا ريري لحعريريا لقتريريدالميريري طنل ملريري جلحطفاريريولميفريري لل

حزحدا لحرطااح لحرخت مي لحدرنل مل نضرهل ملط ل حةريا هل حر  رريرل ضرياد فتلطري جلقبري  حراسلحعريا لقتريدالللللللل

لح لحدرنل ال رلآخرج لط لرفر كل حرا  رلحعاتقل ملت ا لحمي طنل حطيا  و.طفاولرطاا

ل

 إفاداث الضحايا والشهىد

 انضحيت عبذانعامل جماهذ جسار يصف نُا بعض تفاصيم انىالعت بمىنه:

ااال حتقتل ر ل ملةرملحقبولرالهل حرفرياسلحرعريالاتريتلخريا زنل ملري جليفل ملس قريرلحارياالرطاريايفلحزحدري ليفلللللللللل

 مل جلحااالح حري بلحرخريت ولحرخريت ألحر ترياسلرخريت ألك خريولطتازحتريال يتريدالئرريتل ح ريا رهلح حري لاريتتللللللللللللل

لعارريرلحميفري لكطريرللللر   لاا  ول ضاد فتلطتازحتريال حثال ريرل حري لعطرية لفيدريالرعريالحح حري بلحقريا الولرخريت أللللللللل

 اوخشال ضحايا الىالعت مه ححج األوماض
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ط يفلحقاولطا  لفي لحقا تلزحد لحةخت ألميف لحعارريرلحقاريولئيري لر ترياسلرخري لعارريرلطا ريا ل ترياوللللللللل

در ري لرا بريدملرطارياجلحعطرياسلحرييصل ريملللللللل4قايريولحلل25حرخريت ولقاريي  ل طريببل حفصريسلةئريايفل ح ريلاجاللللللل

عريالربلطت قري لقطريةرجرلرحللللذعبلحاللجتد لربلضببلحفصسلطتازحتالفتل لط عي لطس  ق لحاللجتدري لوت  ل

خمريريازالضريريالن لحرقريرياسلقريريا المليفل حيريريتمل حاريريايفلقريرياحكل ح ريرين ال حفصريريسل ةريريا هل ضريرياد فتلحضريري لطتازحتريريالل

 رشلاريريتملح ميريريالسل ريريالثلضريرييا  ولضريرييا مي لاريريا لحضريرييا هلل51 ملريري طره ل مي اريريتل حةريريا  ولاريريولاريري سلحقاريريول

لح جلر  ل طبل حةفسل ملرفق. ي تاصلااعتلوت  ل مل ج.لحذارلحتالرئاسل نطااجلح حتطاسل حفا  ل

ل

 ياجذ جماهذ حمًذ جسار، يٍ ؤفراد انعائهت املُكىبت ؤفادَا بمىنه:

اتتلخريا زنل ملري جل رري ل ملةريرملحفادرعريال ح رين القبريولرريالهل حرفرياسلللللللللل

 فري لر  ريري لاريريا  ول ضريرياد فتلطتازحتريالحكطريريرولطريري جلح حريري بلحط حريري للل

االقولقاولقبولضريترلحرددريسول حةريا مي للللنخت ألرخ ل حفدي لعاررلا

ق ريري لئيريري لرضريريرمي  لزحداريري لحر  رريريرلرطااحريري  لكطريريرول حةريريا  ول ملريري جللل

له. ق  ل ؤحضدملحر احادملةعلراالسلطاتا ر

 حةا هل حثاحثرل ضاد فتلط جلح ح بل ااح لحكطريرولق ري ل ؤحشلطري لللل

ج  لعريا لقري ل حفصريسلطفاريولللللفي لحقاولرخ لميف لحزحدا لحطا ي لحقا  لرخت ولحدرنلح ح بلحطا ري لآخريرلل

اريري ألرا بريريدملرطاريرياجلحدريريرنل ال ريريرلآخريريرج لارريريالكطريريرول حةريريا هل حر  رريريرلطريري جلرخريري لقبريري  حراسلق ريري لللل25

 ؤحشلطريري لفيريري لحقا ريريتلطا ريري لر تريرياسلرخريري لحزحداريري  لررريرييبلرفلوريريرحنلخ ريريرهلح مي اريريتلاريريولاريري سلك خريريوللللل

من ريريشلاريري سل طريريببلللل ملتريريازجل ملطريرياد فرل ريريال ناتريرياملقا ريريدال ح ريرين ا ل ريريالثلضريرييا  ولر رقريريتلسلعرريري لللللللل

ل حر ح ا لاللرق ملضببلجرب لقصسلطتازجل مل عي لحقاول نطااجلح حتطاسلفيدا.

ل

 شاهذ آخر، فيصم جسار حمًذ جسار، ؤفادَا بمىنه:

اتتلر تاسل حفصسلق ري ل رري لطري ل ملتريازجلئرريتل ح رين الع ريقلحئرريتل عارريا ل حةريا  ولرضريرقتلق ري للللللللللللل

 حات لقفبل حفصسلطباارهلححر تلقبولربلا ألحااعتل حةا  ولقري لكطريرول ال ريرلطتريازجلميا رريرلحررري للللللل

 ا  لحر تا ري لقبري  حراسلحعارريرلق ري لطري لفيدريالطري ل نطارياجلح حتطرياسلحميطريببل حفصريسليفلة رياكهلرضريرهلللللللللللللل

عاررل ا  لحة اكهلرضرهلميف ل ا  ل ينلقاولميف لحزحدا لحرطااح لحقاولئي لرطااجلعاررلحزحداري لل

 نملحرطاا القا ت لئيراملحكطريرول حةريا  ولطتريازجلقبري  حراسلحق ريتلق ري لطا ري لر تا ري لقرريتل  ضريراسللللللللللل

 ت لحدريرنلقرري لللطاولح طررهلقال25 جلر  لحااال حتق لضيئاملح ةاجرلااعتلراالسل نطااجللتل نعفاضل

حطا  لط لرفر كل حرا  رلئي ل ح لاجالط لقا  رلقر ل  ت لر تا  لقاولئي لرفر ك ال  ميةريبل ح رين اللل

 أحذ الجرحى يخلمى العالج
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در رلة اكهل فرجرلحكطرل ال رلطتازجلح مي سلاولطالفيدال ال ناترياملقا ريتلح حطرييا  ول حريثالثل مي اريت لللللل

طريرياس لاريرياال حفصريريسل فريريةولطبااريريرلللللاللجتدريري لربلضريريببلجريريرب لقصريريسلطتريريازجل ملريري عي لحقاريريول نطاريرياجلح حتلللللل

ل ضاد سل ملتازجل  حالربلذعب.

 وخائح الىالعت:

 انضحايا املذَيني:

 
   

 اإلمجايل

 25 0 3 01 انمتهى

 3ل3  0 اجلرحى

 املُشأث املذَيت:

ل
للل

 3 1 3 تذيري

ل

ل

ل
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 وصف االوخهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

حردرىلططلاملطي  عياملق  ل ملت فرل ح لمتل ضرياد  فدالحخارريرل ملري جللللل ملراسل حفاعتأل ط  لق  ل حت قرر

 حذبلمتلقصا للححد عال ال ملت فرلح مل جل  لرقياالط عيرلضةتير.لحرال ضرياد  سل ملري عي لجدرري لدر ريرللللل

جراقريريبلق يدريريال حفريرياعتال حريري حيف لحخرقريرياملح ربريرياك لح حفريرييمل حريري لرئرريريتلق يدريريال ااررريرياول ملال ريريره.لح الللل

 ل حطرتكجرلحلاحاداليفلقاولح ضاد  سل نطااجلح حتطاسلح مل عي لطال تلةاللدر رل فررلمي اسل ضارر 

ةعل جلر  مل ح للطالز حتل حطريرتكجرلميرميةبريدالرطرياملطرير لحططرير ل اارري ل حري حيفل حريذبلطريالز جلررياطاامللللللللللل

قفبريرلرطرياملميةرياميسلللللةز سل ذهل جلر  مل ح لجت ىل الدب ل إلعطاعيرلح ح لضافريةوليفل ملطريافبول حفرجريبللل

 اار ل ح حيفلحكفاق لقري ل قفريتقلح قرجرياول ريولضرياةتال ريذهل جلرير  ملضريت  قلكححيريرليفل حرري ح الق ري لللللللللللل

ل اارراولح ح حج.

 

 حىصياث المركس:

 ملراريريريسل حفريريرياعتألح لفريريريتقلح حاتريريريريرلجريريري قتلئيريريري لطتملرريريرياول اارريريري ل ملريريري ألح ملتملرريريرياول ح ححيريريريرللل 

لرريولططريئتحيا ال نخالقيريرلح إلعطرياعيرلمرياهلطريالجرميةبري للللللللحخصتراملطتملراول نطريمل ملالري هلةعللل

لطن ال حتملامل حطرتكبلحلاحا لط لدر  ملحبقل حبفرجرلحل إلعطاعيرلئرا.

 ارالج قتل نطمل ملال هلح  صل نط لةعل قااظلق  لطالميبف لط لئرادالحضرقرل حررولق ري لل

ل جلر  ملحبقلرطااجلحعطاسل حير .حقسل قرملححقسلعسجسل ح مل حيرينلح ق لط ل  ميةامل

 حج قتلةعلضرقرلة ضاجلجلااللفيقلكححيرلح الفيقليفل ذهل جلر ريرلحان ريالحميفري رلطرميةبيدرياللللل

 ح ف اسل ح حيف.

ل

ل

 ل
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 (1يهحك رلى )

 ؤمساء وبياَاث انضحايا انمتهى يٍ املذَيني وصىر نبعضهى

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 املذيريت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهذافهى

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقاي رل32لرعث لطاحةرلرمح ل خلتالأل2

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول8لطاولقب  حااانلعاررل ا  لدطا ل3

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقاي رل7لطا رل تاسلعاررل ا  لدطا ل4

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقاي رل6لطا رلضباسلعاررل ا  لدطا ل5

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول5لطا رلع  سلعاررل ا  لدطا ل6

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقاي رل33ل دولميف ل ا  لحمر لط  قلدطا ل7

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول31لرعث لاي رلعاق ل حارحبل8

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول2.6لطا رلررتكلميف ل ا  لدطا ل9

ل:
خ جيرل ا  لحمر لط  قل

لدطا 
ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول23لطا ر

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول33لرعث لاركهل ا  لحمر لط  قلدطا ل21

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول2لطا رل ادرل ط لدبا ل ملدذ بل22

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول25 طا رل عاصا لقب  حراسل ا  لدطا ل23

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقايول6 طا رل طس القب  حراسل ا  لدطا ل24

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لقاي رل26 طاول فا لقب  هلللعاررلدطا ل25

 صىر بعض انضحايا يٍ انمتهى املذَيني
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 (2يهحك رلى )

 ؤمساء وبياَاث انضحايا اجلرحى يٍ املذَيني وصىر نبعضهى

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 املذيريت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهذافهى

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لدرجحل25لطاولمحسهلقب  حراسل ا  لدطا   1

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لدرجحل27لطاول ط ل ا  لحمر لدطا   2

ل3/23/3128ل ملتقرلآجلدطا ل ملداذ لدرجحل77لذارل ا  لحمر لط  قلدطا   3

 صىر بعض انضحايا يٍ اجلرحى املذَيني
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 (3املهحك رلى )

 واملتضررةاملُشأث املذَيت املذيرة ؤمساء وبياَاث 

 انعذد َىع املُشإة اسى صاحب املُشإة و
َىع 

 انضرر
 املذيريت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهذافهى

ل3/23/3128ل ملتقرل ملداذ لا  ل2لط جل ا  لحمر لط  قلدطا ل2

ل3/23/3128ل ملتقرل ملداذ لا  ل2لط جلقب  حراسل ا  لحمر لدطا ل3

ل3/23/3128ل ملتقرل ملداذ لا  ل2لط جلعاررل ا  لحمر لدطا ل4

ل3/23/3128ل ملتقرل ملداذ ل ميالسل2لضيا هل ي تاصل ا  لحمر لط  قلدطا ل5

ل3/23/3128ل ملتقرل ملداذ ل ميالسل2لضيا هلاا ل ا  لحمر لط  قلدطا ل6

ل3/23/3128ل ملتقرل ملداذ ل ميالسل2لضيا هلاا ل ا  لحمر لط  قلدطا ل7

ل3/23/3128ل ملتقرل ملداذ لقاول51لاتمل رشل ا  لحمر لط  قلدطا ل8

 

  

 صُعــــاء –انيًــــٍ  - املركس انماَىين نهحمىق وانتًُيت صادر عٍ/


