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 ملخص:

عاعة يف حمافظة حجة، َفصً بني  68ثالث جشائُ وحشُة استىبها طرياْ اٌتحاٌف اٌغعىدٌ خالي 

جشمية وؤخشي َوىَ ؤو ؤلوً ِوٓ َوىَ ااوت اعوتهذا  حفوً صفوا  ويّوحي ِوذُٔني رتفٍوىْ بعوشط ابوٓ جعفوش              

هذ  ؤعوش   وحتىي اٌعشط بت ُِتُ عمط فُها عشوشا  ادوذُٔني ويف اٌغواعا  ااوت لبوً ٘وزٖ ااشميوة اعوت       

 اٌووىاسلٍِووذُٔني اووىاس حمىيووة روو  ِىىٔووة ِووٓ ااأل وااَ وؤسبعووة ؤطفوواي ويف اٌُووىَ اٌ ووا  اعووتهذ  يّووحي 

يف جشميوة تاوا  بت عٍغوٍة ااوشائُ      ِذ  بني لتُوً وجوشَ    (84مبذَشَة عبظ عمط فُها ِا َضَذ عًٍ) 

 .حبك اإلٔغأُة وحبك ؤبٕاء حجة

 

 تفاصيل الىالعة:

وادوىاد   د ؤ٘ايل ادٕىيمة بواٌىلىد وٍِحماهتا اٌتجاسَة، ِٕها َتضو  اٌىاسلٍحمىية ر   تمحي مشاي ِذَٕة عبظ

ٌىٓ طرياْ حٍف احلموذ اٌغوعىدٌ وواْ َشموذُ٘      ُٔني اىاس احملىية وً َىَ،تجّحي عششا  ادذوَ  اٌغزائُة 

ٓ     ِغاء االثوٕني  اٌغاعة اٌعاشش  يف بغاس  وحشُة  وباغتهُ  يواس فاوهوة ادٕجوا     ِغوتهذفا  عشوشا  ادوذُٔني ِو

 اٌغواس   ٍَتمىْ بادضاسعني وراعبىُ٘ عٕذ احملىية اداوُةة ؤٔىاس٘وا،  اىاس احملىية اٌبعض ِهُ  وياس اٌما 

بت سووواَ عٍووً سئوط ادووذُٔني اٌووزَٓ تىصعووا ؤشووالئهُ يف فٕوواء احملىيووة   ؤحاٌووا احملىيووة وٍِحماهتووا اٌتجاسَووة  

  ً جوشَ  وحصوٍُة غوري يائُوة اوحاَا       (59)لتُوً و  (68) واىاس٘ا اٌبعض تفحّا ؤجغادُ٘، ِا َضَوذ عٍو

 اٌغاس  اٌىحشُة.

 

 إفادات الشهىد

 عاهاً، أفادًا تقىلَ: 88، يثلغ هي العور الىارقيعصام حيىي حضني علي 

وٕا باٌمشأل ِٓ احملىية وأا اٌغاعة اٌعاشش  وإٌصوف تمشَبوا  حُٕوها فاجإٔوا اٌىيورياْ احلوشا باٌغواس  اعوتهذفا         

ؤخىا ، ؤخٍ عٍٍ َعىي عشش  ؤطفاي وؤخٍ فهٍّ ثالثة ؤطفواي،   6ماهتا اٌتجاسَة )اٌبماٌة( لتً حمٕا احملىية وٍِح

عّواي فُهوا ولتوً ووً ِوٓ وواْ فُهوا او اوىاس احملىيوة           8لتٍهُ اٌىيرياْ بغاس  وحشُة، اٌبماٌوة دِوش  باٌىاِوً ولتوً     

  اٌوبعض ال ٔعوشفهُ، اٌغواس  حىٌوا     ِوذ  بوني لتُوً وجوشَ     94واثٕني عّاي ِصٕحي اٌبٍه اجملاوس ٌٕا، ِا َضَوذ عٍوً   

ادٕىيمة بت سواَ اخوتٍط بإشوالء ادوذُٔني، واسثوة ِوٓ موٕحي اٌىيورياْ حٍوا بٕوا، و دِوش  احملىيوة وٍِحماهتوا واٌو               

ؤخوىا  وبمُوا ؤٔوا، اعوتهذفٕا      6منٍىها شوشاوة ِوحي ؤعّواٍِ فااوً وعٍوٍ، واٌوذٌ  ِتوىيف و وٓ ثالثوة بخوى ، لتوً            

ُني ومجُوحي ِوٓ وواْ اوىاس احملىيوة ِوذُٔني فوُهٓ ويواس ادوا ى وبوائعني اٌموا              اٌىيرياْ بذوْ ؤٌ عبب فوٕحٓ ِوذٔ  
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وأىا َتحاعبىا ِحي ادضاسعني  وِتجّعىْ باٌمشأل ِٓ اإلٔاس  اٌتابعة ٌٍّحىية. واْ ٕ٘ان اَاا  عوُاس  حتّوً ِوذُٔني    

 يف اٌىشف ادشفك.ِٓ حجىس ووشش  وأىا ميىٔىا بتشوي لتٍىا مجُعا ، وروش ٌٕا بعض اامساء ٌٍاحاَا وّا 

 

 عاهاً، أحد أقارب الضحايا أفادًا تقىلَ: 88، يثلغ هي العور الىارقيجرباى علي حضني 

اعووتهذفٕا طوورياْ حتوواٌف اٌعووذواْ بغوواس  اعووتهذفا حمىيووة  ؤبٕوواء عّووٍ )فااووً وبخىأووٗ اٌ الثووة( وأووا اٌغوواعة         

ؤبٕواء عّوٍ و٘وُ     6آخوشَٓ، لتوً    59جوش   لتُوً و  66اٌعاشش  ِغاء االثٕني اٌغاس  لاا عًٍ وً شٍء ِا َضَذ عٍوً  

عّاي وعذد ِوٓ ادوذُٔني عوُاس  وأوا حتّوً ِوذُٔني  يواس ادوا ى  وبوائعٍ لوا             8ولتً  اٌىاسلٍعٍٍ وفهٍّ ر  

وأىا اىاس احملىية، واْ ٕ٘ان عُاس  حتًّ اشخاص ِٓ بين جمبٍُحي وِٓ وشش، وعُاس   ٍُ٘ىوظ حتًّ عذد ِٓ 

آخووشَٓ ِووٓ ابشاَووب وووأىا عٍووً ِتووشا  أتووهىا ِووحي ادتووشا ، تىفُووك اٌىيووىا  ووواْ   8 اٌشجوواي خوواسجني ِووٓ ادمووىا ،

بغووُاس  ٍُ٘ووىوظ غّوواس  واووىاسٖ عووُاس  ؤخووشي ِووٓ مجاعتووٗ ٔووىا ووواِشٌ وعٍووً وووً عووُاس  ِووذُٔني، ااُّووحي لتٍووهُ    

 اٌىيرياْ بذوْ عبب.

 

 ادًا تقىلَ:عاهاً، شاُد عياى هي أتٌاء املٌطقح أف 85الثالغ هي العور  يىصف حمود راجح 

مما ؤدي بت ِمتً وبمابة عششا   اٌىاسلٍ"شٓ طرياْ حتاٌف اٌعذواْ غاس  اعتهذفا يّحي ِذُٔني اىاس حمىية 

ٕاء ادٕىيمة فموذ وواْ   ادذُٔني اٌزَٓ واْ اٌبعض ِٕهُ ياس وبائعٍ اٌما  واٌبعض اِخش ِضاسعني وِغافشَٓ ِٓ ؤب

اٌتجاس جيٍغىْ مبحارا  احملىية ٌالعتفاد  بٕىس وبااء  احملىية إلجشاء بعض احلغوابا  بُٕوهُ ووواْ     ادضاسعني ِحي

 اٌبعض ِٓ ادغافشَٓ اٌعائذَٓ بت ِٕاصهلُ ولفىا ٌٍتضود باٌىلىد بادىاد اٌغزائُة ِٓ احملىية وٍِحماهتا اٌتجاسَة".

 

اه الا  أد  ااا أهاىٍ فيواا     ىقا عاهاً أفادًاا تاٌ ش ا    83العور  علي حمود راجح صىاد الثالغ هي

 صثق وأضاف قائالً: 

موواحب احملىيووة  آخووشَٓ  59ِووذُٔا  وجووش    68"بْ اٌىيوورياْ احلووشا ٌووذوي اٌعووذواْ تغووبب يف ِمتووً ِووا َضَووذ عٍووً       

ٗ  مل َىٓ ِىجىد ولا اٌىالعة، وحمٍماهتا  ٌىشوف مبوا فوُهُ    اامسواء حغوب ا   ورووش  اٌشوا٘ذ بعوض    واْ فُها  ؤخىأو

ي يف اٌبماٌة اٌ  تمحي ؤطشا  ِذَٕة عبظ بااهة اٌشّاٌُة ولاي ؤيا ِٕىيمة ِذُٔة وال َىجذ ؤٌ ِربس ٌٍمصف اّاٌع

 عٍُها".

  

 إفادات رسمية:

 الشيخ/ هالل عثاس صىاد ، هدير هديريح عثش، أفادًا تقىلَ:

وحمٍماهتووا وتغووبب اٌمصووف بت  اٌووىاسلٍ"شووٓ طوورياْ حتوواٌف اٌعووذواْ غوواس  وحشووُة اعووتهذفا حمىيووة  

 59ِوذُٔا  وجووش    66بتوال  وتوذِري احملىيووة وٍِحماهتوا واٌغووُاسا  اٌو  اووىاسٖ وعومىل ِووا َضَوذ عٍووً       
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آخووشَٓ ِووٓ ادووذُٔني اووىاس احملىيووة وادغووافشَٓ ويوواس اٌمووا  وادٕىيمووة وبعووض ادووضاسعني اهلوواسبني ِووٓ    

بٕىس٘وا اٌغواطحي يف ادٕىيموة وَشتاد٘وا عشوشا       اٌظالَ وخىفا  ِٓ اٌىيرياْ بت جىاس احملىية اٌو  تعوش    

لتوً  غواس  غوري ِوربس  وال َىجوذ ؤٌ عوبب َربس     ؤْ اٌ لوائال   ا ضود باٌىلىد وادىاد اٌغزائُة وؤاادذُٔني ٌٍت

 ادذُٔني".

 

 وتائج الىالعة:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 68 68   القتلى

 59 59   اجلرحى

 املٌشآخ املدًيح:

 
   

 8 8 8 تدهري

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ادٕىيموة اٌو  ا اعوتهذافها ووجوذٔا     حتمُموا  ُِذأُوة دعشفوة     ادشوض اٌمأى  اطٍحي عًٍ اٌىالعة وؤجشي

ِذُٔة وؤْ ادىواْ ادغوتهذ  عبواس  عوٓ حمىيوة ولوىد  وال تىجوذ ؤٌ ؤ٘وذا  عغوىشَة يف تٍوه           ْ ادٕىيمة ؤ

ادٕىيمة ااِش اٌزٌ َاوذ ؤْ ِا لاِا بٗ لىا  اٌتحاٌف ٘ى اعوتهذا  ِتعّوذ ٌٍّوذُٔني وادٕشوأ  ادذُٔوة      

ا  َعالووب عٍُهووا اٌمووأىْ اٌووذويل، وخشلووا  ٌٍّبوواد  واٌمووُُ اٌوو  ؤمجعووا عٍُهووا اجملتّعوو        و٘ووٍ جووشائُ  

اعتّشاس اٌغعىدَة وحتاٌفها يف لتً واعتهذا  ااطفواي وإٌغواء وادوذُٔني ِوا ٘وى بال       وجمشدادتحاش . 

ٌ  جشمية بشعة تاا  بت ااشائُ اٌ   ِا صاي  وِغوّحي اجملتّوحي   ؤي شتىبوها ؤِواَ ِوش   َ اٌتحواٌف اٌغوعىد

ة واٌ  عتشىً يف ادغوتمبً  اٌذويل اٌزٌ ِا صاي ماِتا  بصاء ٘زٖ ااشائُ اٌ  َٕذي هلا جبني اإلٔغأُ

اٌمشَب عمبة ؤِاَ تىاتف اجملتّحي اٌذويل ودفاعٗ عٓ احلمىق واحلشَا  بً عتىىْ ٘زٖ ااشائُ عوىابك  

 دوٌُة يف اٌعذواْ عًٍ اجملتّعا  واٌذوي.
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 تىصيات المركز:

    ادشووووض اٌموووأى  ٌٍحموووىق واٌتُّٕوووة َوووذعى مجُوووحي ِٕظّوووا  اجملتّوووحي ادوووذ  وادٕظّوووا  اٌذوٌُوووة

وخصىما  ِٕظّا  ااِوُ ادتحوذ  بت حتّوً ِغوةىٌُاهتا ااخاللُوة واإلٔغوأُة يواٖ ِوا َشتىبوٗ          

 اٌغعىدٌ ِٓ جشائُ حبك اٌبششَة و اإلٔغأُة مجعا. اٌتحاٌفطرياْ 

 اآِ بت احلفاظ عًٍ ِا تبمً ِٓ مسعتها وعشعة اٌعًّ عٍوً   وّا َذعى ااُِ ادتحذ  وجمٍظ

 ولف احلشأل وولف ٔضَف اٌذَ اٌُّين واحلذ ِٓ استىاأل ااشائُ حبك ؤطفاي ؤغاء آٌُّ.

      وَذعى بت عشعة بسعاي ااْ حتمُك دوٌُة ٌٍتحمُك يف ٘زٖ ااشميوة وغري٘وا وتموذر ِشتىبُهوا

 ٌٍمااء اٌذويل.
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 (8هلحق رقن )

 هي املدًيني وصىر لثعضهن وتياًاخ الضحايا القتلى أمساء

 العور الٌىع االصن م
ًىع 

 االًتهاك
 املديريح

هناى 

 الىاقعح

تاريخ 

 اصتهدافهن

 67/8/6452 احلاثش  عبظ لتًُ 69 روش اٌىاسلٍفهٍّ ر  حغني  8

 67/8/6452 احلاثش  عبظ لتًُ 79 روش اٌىاسلٍعٍٍ ر  حغني  2

 67/8/6452 احلاثش  عبظ لتًُ 4: روش عبذاهلل شاٍِ 8

 67/8/6452 احلاثش  عبظ لتًُ 79 روش تىيف عٍٍ حمّذ لاعُ 4

 

 صىر تعض الضحايا هي القتلى املدًيني
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 (8امللحق رقن )

 أمساء وتياًاخ املٌشآخ املدًيح املدهرج واملتضررج

 العدد ًىع املٌشؤج اصن صاحة املٌشؤج م
ًىع 

 الضرر
 املديريح

هناى 

 الىاقعح

تاريخ 

 اصتهدافهن

 67/8/6452 احلاثش  عبظ تذِري 5 حمىية ولىد ر  حغني اٌىاسلٍ 8

 67/8/6452 احلاثش  عبظ تذِري 5 بماٌة فااً حغني اٌىاسلٍ 2

 67/8/6452 احلاثش  عبظ تذِري 5 بماٌة عٍٍ حمغٓ اٌىاسلٍ 8

 67/8/6452 احلاثش  عبظ تذِري 5 عُاس  ٍُ٘ىوظ تىفُك عٍٍ لاعُ 4

 67/8/6452 احلاثش  عبظ تذِري 5 عُاس  لشَب تىفُك 5

 67/8/6452 احلاثش  عبظ تذِري 5 عُاس  واِشٌ جمهىي اهلىَة 6

 67/8/6452 احلاثش  عبظ تذِري 8 دساجا  ٔاسَة جمهىي اهلىَة 7

 67/8/6452 احلاثش  عبظ تذِري 5 عُاس  ٍُ٘ىوظ عبذاهلل شاٍِ   8

 

 

 

 صٌعاااااء –اليوااااي  -القاًىين للحقىق والتٌويح  صادر عي/ املرمز
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