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 7 ........................................................................................................ :املروز ذىصياخ

 8 ................. ٌثعضهُ وصىر املذٔيني ِٓ اٌمرٍى اٌضحايا وتيأاخ أمساء( 1) رلُ ٍِحك
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 ملخص:

بؼسىطبضبً جلطبئه بحلطت وجلطبئه ضس بإلٌؽةٌُد بليت زطزكحهة بلؽعؼىزَد واةلههعة ضعس بلفعؼث     

طععةئطخ بطجُععد  ذععسوة ة بلسؼمُىُععد لمؽععكةي بدلععسٌُ   ـععٍر بلععُىو وزععسواِة بلحٍُععد بدلسٌُععد بلععيت ز ععسن 

ً لُالً  03:8زةجؼد لمسحةلف بلؽؼىزٌ غةضخ جىَد يف بلؽةػد  ػمعً   8810بجطَع    11َعىن برضجؼعةا بدلىب ع      وع

وحىن كمُد بجملسىغ بلكةئً مبٍط د قحععخ اعةم وسٍَعد ةعؼسخ  تؼعهطذ بلععةضخ ػعً زعسوا وعحىن بلكمُعد           

ِعةزٌ وهعسٌ بلؼ عل بلحعةل  وعً بلؼىعط        زسوابً كمُةً بلصٌ كةي بعسَص بلحٍعةا وتوزذ اُعةخ بدلعىبطً جعالم     

 قسُالً وجطح طه  وبوطتخ جبطوح جةلعد بؼؼهة ػمً إضطِة بىل بدلؽسفهً. ( ػةوة88ً)

 

 الىالعت:تفاصيل 

ـععٍر طععةئطخ بطجُععد لسحععةلف بلؼععسوبي  8810إجطَعع   11ػٍععس بلؽععةػد بلطةوٍععد وبلٍلععف وععً لُعع  برضجؼععةا 

اةم وسٍَعد ةعؼسخ ػةةعىد     –لكمُد بجملسىغ مبٍط د قحعخ زٌ غةضخ جىَد بؼسهس ر وحىن جسَس بلؽؼى

 بحملة ظد   

      ً بعةضغ بلكمُعد    تؼهطذ بلعةضخ بلىبفُد ػً زسوا وحىن كمُد بجملسىعغ جةلكةوع  وؼع ىد وعسٌُةً قسعُالً  بجع

( تذطًَ طه  وبوطتخ  بل  بدلطكع بل ةٌىين لمح ىق وبلسٍىُد ػمً تمسةاِه وِه جالم ِةزٌ 8وجطح )

َفد ػحةز ؼعة   ( ؼٍىبذ  ض4( ػةوةً  ػحسبلؼمُه ػحسبلطمحً ؼطَغ )88وهسٌ بلؼ ل َحم  وً بلؼىط )

 ( ػةوةً.44زحم  وً بلؼىط )

 

 شهىد عيان ومىكىبيه وبياواتهم:إفاداث 

( عاِ  اً ح ح  اري وٍي  ح اجملرّ  ع املس  رهذفح وأب 45يثٍ  م ِ  ٓ اٌعّ  ر ) –ادي ِه  ذي لا   ُ اٌعم    ٘  

اٌغ  ارج اٌىحش  يح عٍ  ى وٍي  ح اجملرّ  ع اٍّ  اً وع  ذوأاً   حياذ  ٗاٌض  حيح ت  اي ٘  ادي اٌ   ي ا ٘م  د  

 لاتٍٕاٖ ولاي ٌٕا:

بؼعسسػةين بدل عةوم    ن وتٌة تقىن اطبؼد وحىن كمُعد بجملسىعغ مبسٍَعد ةعؼسخ جؼعس تي     8814وٍص جسبَد ػةن "

بلؼىَطٌ حلطبؼعسُ بعي َ عىن جسؽعمُىُ لماهعد بلطمسُعد        ـةئغبلصٌ قةن جسفُُسَ وجٍةئُ وِى برخ / ػةزم 

بليت ػهسذ بلُُ جحٍةئُ وشلك و ةج  ضبزث ـهطٌ كٍعر ببلع  ػمُعُ ٌظعا ػىمعٍ جةحلطبؼعد وحمع  وقعسضَ         
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تطهععةم وٌؽععةا وزععى ا    تغمحععهه ـرلععةً( 18تػُعع  جععُ تؼععطن بدلكىٌععد وععً )   كٍععر ( بلععف ضَععةم  888.:)

وسطمحععة ه بلوععطوضَد وععً بلعععصبا وبلععسوبا وٌظععطبً لؼععسن بوسالكععٍ دلععام قىععر جٍ عع  بؼععطن جةلكةوعع  إىل   

تضعةضٍ وعً بلهعطبؾ جعسبذ  بدلعحىن لؼعسن وجعىز         ووضعؼر  بدلحىنوحىن كمُد بجملسىغ ومت جٍةا غط س  جبىبض 

د وبلٍلف وً لُ  برضجؼعةا     اأخ يف بلؽةػد بلطةوٍجةدلحىن و بزؽةع يف بلعط س   وكةي ولسٌ جالم ٍَةن

تـؼط إال جةلعةضخ بجلىَعد زعسوٌ مبعحىن بلكمُعد زوطزعُ جةلكةوع  وقسمعر ولعسٌ جعالم ِعةزٌ بلحعةل  وعً بلؼىعط              

ووبلععس ه  بلععععةضخ   تطهععةم  وؼظىهععة ( ػةوععةً وزؽععححر يف تضععةضخ بخلععىيف وبذلمععغ يف توؼععةد تؼععطن        88)

  غةزضٌعة  بلكمُعد ؼس تي وعقر ضتؼُ ببسي ـظةَةِة بىل ذعةضظ وعحىن   بلىبفُد قص ر جبؽس ولسٌ جالم ج

ػ ث بلعةضخ بلىبفُد جسقةئ  بدلكةي وغ ج ُد ت طبز بالؼطخ بلٍعةج  جعةبط  ػعً بروعةي ووكعةي ٌعأوٌ  ُعُ        

ال َىجعس لعسٌ وعةم       عا  بلعف ضَعةم وتٌعة بٌؽعةي     (14888)ذله وام جإجيةض ـهطٌ قسضَ  بؼسأجطذوقس 

  وجؼععس وقععىع بلعععةضخ ػمُععُ وزععسواَ بدلؽععسهس د وععحىن بلكمُععد مُععُ و ةجعع  بطبؼععيتر تبلعع  ػؼععىي وععة كٍعع

تةححر جال ػى  تو ولسض زذ  لمؼُؿ وبحلُةخ  بدلحىن بدلؽسهسيف ِى وحىن زؼمُىٍ ال َىجس  ُُ و طبذ 

 ."ؼمحد  طحُؼسُ بدلسٌُد اةِطخ لم ةةٍ وبلسبينػؽكطَد و  َكً وؽسىزػةً لأل

ِ  ثك وٍي  ح اجملرّ  ع  وذش  ييذ ىر  ة ٌٍّم  اوالخ اٌ   ي ل  اَ تثٕ  اء ِاٌ  ه ِ –اٌع  ىيري  ش  ائعع  ادي 

 :املسرهذف تاٌغارج اٌىحشيح ٌطرياْ حتاٌف اٌسعىديح لاي ٌٕا

ن  كٍعر قعس بٌسعهُر وعً     8814قح  تي زفطع بلؽؼىزَد واةلههة يف بلؼسوبي ػمعً بلعُىً يف ـعهط وعةضغ     "

    ٍ لؽعمطد بحملمُعد   بوبدلهعو و  بلهعو  لسؼمعُه بكسعث  ممطمعد مب  جٍةا وحىن جسَس ذللعسُ بجلهعد بلطمسُعد وِع

جةحملة ظد جكمُد بجملسىغ وػٍسوة جسبا بلؼسوبي لمسحةلف بلؽؼىزٌ ػمً بلُىً وٌظطبً لمظطويف بروٍُد غعا  

بدلؽس طخ بليت ٌسار ػً بلؼسوبي قىر جةؼسسػةا تبس بدلسٌُ  وِى برخ / ِعةزٌ بلؼ عل حلطبؼعد بدلعحىن     

تقىن جسؽمُىُ لماهعد بلطمسُعد وبلؽعمطد بحملمُعد   ويف بلؽعةػد       بيوتػطُُ ضبزحةً ـهطَةً و ةج  بطبؼسُ 

ـعٍر طعةئطخ بطجُعد لسحعةلف بلؼعسوبي       8810بجطَع    11بلطةوٍد وبلٍلف ز طَحةً وً َعىن برضجؼعةا بدلىب ع     

جىَععد بؼععسهس ر بدلععحىن وزععسواَ كمُععةً وقسمععر تبععس توالز بععةضغ وععحىن بلكمُععد  وبدلكععةي        غععةضخ بلؽععؼىزٌ

 ."ؼمُىُد كةٌر جلسز ز سمي ذسوة ة لمطالت وً تجٍةا بحملة ظدبدلؽسهسيف وٍفأخ ز

ِ ذير ِىر ة اٌرعٍ يُ اٌف مل وامله مل ةحافد ح ص عذجح لاتٍٕ اٖ وحت ذز           –طا٘ر شريف أتىطاٌة 

 إٌيٕا لائاً: 

  تي حع زؼةين زلة ظد ةؼسخ وً زىب ط بلحٍُد بلسؼمُىُد بلوطوضَد بلعيت تسعةظ بلُهعة ؼعكةي بحملة ظعد وق     "

ن  كععةي وكسععث بلسؼمععُه بلهععو    8814وععةضغ  82واةلههععة يف بلؼععسوبي  ػمععً بلععُىً يف    زفععطع بلؽععؼىزَد  

وبدلهو جةحملة ظد وبلؽمطد بحملمُد  وٌظطبً لمحةجد بدلمحد لىجىز كمُد رلسىغ َسه بؼسُؼةت  ُهة بلطعالت  

 ـععةئغذ َععسَطَ ػععةزم يف بلسرللععةذ بدلسطمععث وجىزِععة يف بحملة ظععد  قىٍععة جةلسؼةقععس وععغ وكسععث و ععةوال   

اةم وسٍَد ةؼسخ وقس مت زفُُسَ وكةي   ٌ ىن جةؼعسالن   َبلؼىَطٌ يف جٍةا كمُد رلسىغ يف وٍط د قحع

  ـعً  8810تجطَ   11َىن برضجؼةا بدلىب     وًبدلحىن وً بدل ةوم ويف متةن بلؽةػد بلطةوٍد وبلٍلف لُالً 
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هس ر وععحىن كمُععد بجملسىععغ بجلسَععس زوطزععُ بلطععابي بحلععطح لسحععةلف بلؼععسوبي بلؽععؼىزٌ غععةضخ جىَععد بؼععس

جع    بلسؼمُىُعد  جةلكةو  وبةحح تضطبً جؼس ػ   وِصَ لُؽر بلىبقؼد بروىل بليت َعسه  ُهعة بؼعسهسبيف بدل عةض     

قعس ؼععح هة بلؼسَععس وععً بلسعسوا بدلٍععهاٍ جةلعععةضبذ بجلىَععد لمىؼةِعس وبلكمُععةذ بلسؼمُىُععد جةحملة ظععد جععسوي    

ن  قعةن بلطعابي بحلعطح لسحعةلف     88/4/8814ي بلسويل بإلٌؽةين   هعٍ  ةزئ بل ةٌىوطبػةخ تو بلسعبن دلح

بلؼسوبي بلؽؼىزٌ  جفً غةضز  جىَس  ػمً وكسث بلسؼمُه بلهو وبدلهو بلصٌ تزَطَ وَ غ جبعىبض بجملىعغ   

( وىاهععةً ػععً وعبولععد 88بحلكععىوٍ لمىحة ظععد مبسٍَععد ةععؼسخ زوطزععُ بلعععةضبذ كمُععةً وزؽععححر يف زؼطُعع  ) 

ن مت قلعف بدلؼهعس بلعس و بلساعةضٌ جعطالش غعةضبذ جىَعد        81/2/8814ف بلؼى  ويف زةضَد تػىةذله وزىقُ

( طةلث وطةلحعُ وعً ب هعه يف بلسؼمعُه يف بلسرللعةذ بلعيت كعةي َ عسوهة         188زوطزُ جةلكةو  وبطوةي )

ن ـعٍر  88/4/8814( وىاهعةً ووسضؼعةً ػعً ممةضؼعد واعةئههه ويف زعةضَد       ::بدلؼهس إضة د بىل زؼطُ  )

بحلطجُد مخػ غةضبذ جىَد ػمعً بدلؼهعس بدلهعو بللعٍةػٍ ووضـعد بلسعسضَث بدلهعو بإلةعالبُد         بلطةئطبذ 

مجُؼهععة ز ععغ يف وٍط ععد قحعععَ اععةم وسٍَععد ةععؼسخ زوععطذ بلعععةضبذ بدلٍفععأز  بلسؼمُىُععس   جةلكةوعع           

 ."وبطوةي ب  ؼكةي زلة ظد ةؼسخ وً ب هه يف بلسؼمُه

 

 

 وتائج الىالعت:

 اٌضحايا املذٔيني:

 
   

 اإلمجايل

 1 1   اٌمرٍى

 8  1 1 اجلرحى

 املٕشآخ املذٔيح:

 
  

  1 ذذِري

 1  ذضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بدلٍط عد بلعيت مت بؼعسهسب هة ووجعسٌة     ا ُ عةذ وُسبٌُعد دلؼط عد     بدلطكع بل ةٌىين بطمغ ػمً بلىبقؼد وتجطي

مبٍط ععد قحعععخ اععةم  دكمُععد بجملسىععغ بلكةئٍععلوععحىن وسٌُععد وتي بدلكععةي بدلؽععسهسيف ػحععةضخ ػععً  ي بدلٍط ععد ت

وال زىجععس تٌ تِععسبيف ػؽععكطَد يف زمععك بدلٍط ععد بروععط بلععصٌ َ كععس تي وععة قةوععر جععُ قععىبذ     وسٍَععد ةععؼسخ

ويل  َؼةقععث ػمُهععة بل ععةٌىي بلععسبلسحععةلف ِععى بؼععسهسبيف وسؼىععس لمىععسٌُ  وبدلٍفععيذ بدلسٌُععد وِععٍ جععطبئه  

بؼسىطبض بلؽعؼىزَد واةلههعة يف    ورلطزوذطقةً لمىحةزئ وبل ُه بليت تمجؼر ػمُهة بجملسىؼةذ بدلسحوطخ. 

قسع  وبؼععسهسبيف برطهعةم وبلٍؽععةا وبدلعسٌُ  وععة ِعى إال جطاععد جفعؼد زوععةيف إىل بجلعطبئه بلععيت  وععة ظبم       

ةعةوسةً إظبا ِعصَ بجلعطبئه    ووؽعىغ بجملسىعغ بلعسويل بلعصٌ وعة ظبم      تي طزكحهة توةن وعط َ بلسحةلف بلؽؼىزٌ

بلعيت ٍَععسي ذلععة جعح  بإلٌؽععةٌُد وبلععيت ؼسفععك  يف بدلؽعس ح  بل طَععث ػ حععد توعةن زكععةزف بجملسىععغ بلععسويل     

 وز ةػُ ػً بحل ىق وبحلطَةذ ج  ؼسكىي ِصَ بجلطبئه ؼىبج  زولُد يف بلؼسوبي ػمً بجملسىؼةذ وبلسوم.

 

 تىصياث المركز:

    بدلطكعععع بل عععةٌىين لمح عععىق وبلسٍىُعععد َعععسػى مجُعععغ وٍظىعععةذ بجملسىعععغ بدلعععسين وبدلٍظىعععةذ بلسولُعععد

وذلىةًة وٍظىةذ بروعه بدلسحعسخ إىل اىع  وؽعاىلُة ة برذالقُعد وبإلٌؽعةٌُد  عةَ وعة َطزكحعُ          

 بلؽؼىزٌ وً جطبئه ا  بلحفطَد و بإلٌؽةٌُد مجؼة. بلسحةلفطابي 

 بروً إىل بحلهةظ ػمً وة زح ً وً مسؼسهة وؼطػد بلؼى  ػمعً   كىة َسػى بروه بدلسحسخ ورلمػ

 وقف بحلطت ووقف ٌعَف بلسن بلُىو وبحلس وً بضزكةت بجلطبئه ا  تطهةم وٌؽةا بلُىً.

      وَسػى إىل ؼطػد إضؼةم جلةي ا ُ  زولُد لمسح ُ  يف ِصَ بجلطاعد وغاِعة وز عسمي وطزكحُهعة

 لم وةا بلسويل.
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 (1ٍِحك رلُ )

 وتيأاخ اٌضحايا اٌمرٍى ِٓ املذٔيني وصىر ٌثعضهُ أمساء

 اٌعّر إٌىع اال          ُ َ
ٔىع 

 االٔرهان

املٕطمح/ 

 املذيريح

ِىاْ 

 اٌىالعح
 ذاريخ اٌىالعح

 8810تجطَ   11 كمُد بجملسغ قحعخ  قسُ  88 شكط جالم ِةزٌ وهسٌ قةؼه بلؼ ل   1

 

 

 

 (2ٍِحك رلُ )

 أمساء وتيأاخ اٌضحايا اجلرحى ِٓ املذٔيني وصىر ٌثعضهُ

 اٌعّر إٌىع اال          ُ َ
ٔىع 

 االٔرهان

املٕطمح/ 

 املذيريح

ِىاْ 

 اٌىالعح

ذاريخ 

 اٌىالعح

 8810تجطَ   11 كمُد بجملسىغ قحعخ  جطَح 4 طه  ػحسبلؼمُه ػحسبلطمحً ؼطَغ   1

 8810تجطَ   11 كمُد بجملسىغ قحعَ جطتُ 44 بوطتخ  ضَفد ػحةز ؼة     2
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 (3املٍحك رلُ )

 املٕشآخ املذٔيح املذِرج واملرضررجأمساء وتيأاخ 

 ٔىع املٕشؤج ا ُ صاحة املٕشؤج َ
ٔىع 

 اٌضرر

املٕطمح/ 

 املذيريح

ِىاْ 

 اٌىالعح
 ذاريخ اٌىالعح

 8810تجطَ   11 كمُد بجملسىغ قحعخ  زسوا جةوؼُدوٍفأخ  بجملسىغكمُد    1

 8810تجطَ   11 كمُد بجملسىغ قحعخ  زوطض وام وسينوام    2

 صىر ٌثعض املٕشآخ املذٔيح املذِرج واملرضررج جراء اٌمصف 

  
  

 

 
 صٕع    اء –اٌيّ    ٓ  - املروز اٌمأىين ٌٍحمىق واٌرّٕيح صادر عٓ/

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/

