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 1 تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف المذوييه في  

 ملخص:

جرميةةخباثةةبشحبث ةةركخبا رريجةةحتببفةةلادباةةبلسبالؼةةق ادبالاةةؼطش بيةةاب  ةةرحبا ةةطاف ب ةة سبا بب

ألبنةز بػهةحتببسلزة بببب7132شكاةرب ببب31جبثربثغب ادبا زحتقفذبا زنلب حم طةىبساةبيبكةطألباع ثؼةبيبا طافةابببببب

خبآوةةرك بسةة با اةةؼر بملةةطا با ةةزنلب  هةةبيبب ةباع ةةرحب ج جزةةىب أ ةةغب ثهبلةةىبشاوةة با ةةزنلب سلزةة ب   ةةب

ب.حمب لزحتمبانز بلبالضحبكببس باذباعنلبضبثلركخبال طس خبمبقكركخبغربربحمبفظخبصؼقحباحلق شكخ

ب

 الىالعت:تفاصيل 

يفبالابػخبالثبسهخبسابيبكطألباع ثؼبيبشهذبفةبلرحبررث ةخبربثؼةخبلةق لباةبلسبالؼةق ادبالاةؼطش بغةب ادببببببببب

اف ب  سبا بجبثرب حم طىب  ربلزةىبا ب اةبألبػ ةؤب   ألباعفرةبلب الهاةبيببببببجطكخبا زحتقفذبسزنلبا ط

يجةطابننلةب ببببممبب شىبا بسلز ب ةباع رحب ج جزىب اثهبلىباعفربلب سلزة ب   ةخبآوةرك بملةطا با ةزنلبببببب

 حبكببالغب حباع  ب  ش احتمباللصسب ربلبش دبانلب ب رقبسهحتمبممبب بػسبيفبا رربعبػةقشباللز ةؤببب

سقن  بس ب  رحب ارقحبسررريجخبجرميخباثبشحبث ركخبكهقىبهلبباجلج ب رل ؼربهلبباعنرسبب8بل ص با 

 رأيتبيذوباجلرميخب رب ب  ا خباجلرالمبالة با رريجةحتببفةلادبالؼةق ادبيةاب ثهةبيبحمبفظةخبصةؼقحببببببببب

ب  ثهبيبال ؼتبال ربينبث ري بػبألبيفبا بكطألبسهذبثقاكخبش بػرب  خبػبصرخباحلزألب احلرةبػ ةؤبالة رب .بب

ب

 إفاداث شهىد الىالعت:

 عاياً، ؤحد ؤبُاء املُطقت ؤفادَا بقىنه: 33عبدانرمحٍ عهي جابر سهًاٌ يبهغ يٍ انعًر 

"يفبالابػخبالثبسهخبسابيبكطألباع ثؼبيبفبجئهببالطةلادباحلةرلبلةق لباةبلسبالؼةق ادبالاةؼطش بث ة بببببببب

 ناةبيوب قزة باة بسة بف ةىببببببغب ادبا زحتقفذبسزنلبقركيبب  سبا بجةبثرب شسررةىبػ ةؤب   ألب فربلةىببببب

سةقن  بقز ةطابش دب  بببب8ي ثبقزة ب ة سبا ب ج جزةىب  وزةىب  فربلةىب    ةخبآوةرك بسة با اةؼر  بببببببببب

 نت باةبدبسة ب ةرب باللز ةؤبالةذك بوةب  با ةزنلباةلب ة سبا بجةبثر بيةرعبسةغبا ةه بسة ب ثهةبيبببببببببببببببب

ا قن  ب قز حتمبش دب  ب نتببا هطلخبننلب ب ثطكىب اوطانىب  ش احتمباللصس بالبكطجقب  بس  بللصس

باقزرفطو".

ب



 

 

 2 تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف المذوييه في  

 حافظ ؤبى جربيم، شاهد آخر يٍ ؤبُاء املُطقت ؤفادَا بقىنه:

"غةةب ادبجطكةةخبلزحةةبلسبالؼةةق ادبا ةةزحتقفذبسةةزنلبا ةةطاف بػ ةةمب ةة سبا بجةةبثرب شسررةةىبػ ةةؤب   ألببببب

حيةب لطدبانلةب ببباعفربلب الهابيب قز ب ةباع رحب ج جزىب  وزىب اثهبلىباعفربلب ا ةه بآوةرك باةبنطابببب

 يبل حتمب  هبيباللصس ب جقنبب ش يب   خب شخبصبملطا با زنلب الجل ةخباةبنطاباةذب اةبألب  نلةبضبببببب

با زنلب ملبنزربري بس بانز بلب جابشيمبثاجتباثبفخبالزح  ابا ازربربل طلادباحلرل".

ب

 وتائج الىالعت:

 انضحايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

ب8ب4ب1ب3 انقتهى

 املدَيت:املُشأث 

ب
ب

 1 تديري

ب

ب

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ا رازباللبنطينباف غبػ ؤبالطاقؼخب  جرىبساحبًبس قان بًبػ ؤبا هطلخبال بمتبا ةزحتقافحتبب وبصةخبا ةزنلبببب

جرميةخببالذ بمتبقصرىبب  جقنببادبا هطلخب ا زنلبيمب ػ بدبسقن خب ريه خ.ب  دبا ةزحتقا با ةقن  بكدؼةقبببب

كؼبقةةتبػ  حتةةبباللةةبنطدبالةةق ً ب ورقةةبًبل ربجةةبش ب اللةة مبالةة ب أؼةةذبػ  حتةةببا زربؼةةبدبا زحضةةرح.ب ادبببب

ا زربرا بالاؼطشكخب ابلرحتببيفبقز ب ا زحتقا باعفربلب الهابيب ا قن  بسببيطباالبجرميخبث ؼخبرضب ب

الةق ًبالةذ بسةببجالبصةبسزبًببببببا باجلرالمبال ببسببجالذبالاةؼطشكخبرررريجةحتبب سةبألبسةر ب ساةربغبا زربةغبببببب

اجايبيذوباجلرالمبال بكهقىبهلببجج باننابن خب ال ب ز ةري بيفبا اةزلج باللركةتبػلجةخب سةبألبرريةبرسببببببب

ا زربغبالق ًب شفبػىبػة باحللةطوب احلركةبدبثة ب ةزريطدبيةذوباجلةرالمب ةطاثابش ل ةخبيفبالؼةق ادبػ ةؤبببببببببببب

با زربؼبدب الق ل.

 



 

 

 3 تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف المذوييه في  

 تىصياث المركز:

 ينبل حلةةةطوب الزهرب ةةةخبكةةةقػطبأ ةةةغبسهظربةةةبدبا زربةةةغبا ةةةقينب ا هظربةةةبدبالق ل ةةةخببا راةةةزباللةةةبنط

 وصطصًببسهظرببدباعسةمبا زحةقحبا باربة بساةئطل بألبباعو ق ةخب انناةبن خب ةبوبسةببكررريجةىبببببببببب

بفلادبالهظبألبالاؼطش ب ابلرىبس بجرالمبيابالج ركخب باننابن خبأؼب.

  ا باحلربظبػ ؤبسببرجلؤبس باؼزحتبب  رػخبالؼرب بػ ةؤببباربببكقػطباعسمبا زحقحب جم سباعس

ب قسباحلرةب  قسبنزكسبالقألبال ربينب احلقبس با رريبةباجلرالمبياب فربلب نابيبال رب .

 كقػطبا ب رػخبا  بلبجلبدبال ابش ل خبل زحل ابيفبيذوباجلرميةخب غليةبب رلةقربسررريج حتةبببببب 

 ل لضبيبالق ً.

ب

ب

 ب



 

 

 4 تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف المذوييه في  

 (1يهحق رقى )

 وبياَاث انضحايا انقتهى يٍ املدَيني وصىر نبعضهىؤمساء 

َىع  انعًر انُىع االســـــــــى و

 االَتهاك
املُطقت/ 

 املديريت
يكاٌ 

 انىاقعت
تاريخ 

 انىاقعت

 34/37/7132 ال طس خ غربر قز   8 فر  شر ابػ مب  سبا بجبثر   .3
 34/37/7132 ال طس خ غربر قز   13  ار ػ مب  سبا بجبثر   .7
 34/37/7132 ال طس خ غربر قز   11 انثؤ فبفربخبصبحلبرا    .1
 34/37/7132 ال طس خ غربر قز   71 انثؤ ا خبحمربقب  سبػ ضخ   .4
 34/37/7132 ال طس خ غربر قز   71 انثؤ ي لخب  سبا بجبثر   .3
 34/37/7132 ال طس خ غربر قز   77  ار الب  سبا بجبثر   .6
 34/37/7132 ال طس خ غربر قز   78  ار وبلقبرا بصبحل   .2
 34/37/7132 ال طس خ غربر قز   ب   جمحتطلباهلطكخ   .8

 

 

 (2املهحق رقى )

 املُشأث املدَيت املديرة واملتضررةؤمساء وبياَاث 

َىع  اسى صاحب املُشإة و

 املُشإة
َىع 

 انضرر
املُطقت/ 

 املديريت
يكاٌ 

 انىاقعت
تاريخ 

 انىاقعت

 34/37/7132 ال طس خ غربر ا مرقسلب سزنل ػ مب  سبا بجبثربب .3

 
 

  

 صُعــــاء –انيًــــٍ  - املركز انقاَىين نهحقىق وانتًُيت صادر عٍ/


