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 مهخص:

اجلماعيح اليت  دبتيتد الويتيةدوح وفال عيتا عريتك اسذحبا يتا  يت          اسرمشاساً جلشائم احلشب واإلتادج

املذويني يف اليمه وتاألخص األسش املذويح ال  ميظم بفشادٌا بط ال ووويتا  وييتيةر خيتتل ذةاميتذٌم يف     

مىاصهلم مبخررف مىاط  اليمه، يىد طائشج دشتيح بو بكصش غاسذان مةوران يف الواعح اليايشج مه لييت   

م اسيترعذفد ميت/ل/ حليتام  ميتذ الىيتعاسا الحبيتائه مبىاريتح غميتاس يف         7108اتشو   77 وةم اجلميح املةاف 

مذوشوح ساصح  افظح حليذج، بس شخ عيته مرريت  د ييتذي الا يت / سائيتذ  ميتذ حليتام الىيتعاسا وثريت  ميته           

بط ال وبستع ووا  مشاح الثيض مىيتعم   4بيخاص تيىعم  9سىةاخ ومشح تريح األسشج وعذدٌم  5اليمش 

بششٌيتيتا  ا املورىيتيت ك اجلمعيتيتةسا مبذوىيتيتح حليتيتيذج، دميتيتشخ الغيتيتاسج الةدىيتيتيح م/هليتيتم      تالغيتيتح وبسيتيتيف عريتيتك  

 .تالحبام  وبحلثذد األسشج يشوذج تت مأوى بو موحبه وييىةن فيً

 

  

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/
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 انىالعت:تفاصٍم 

م بسرارا طائشذيتان دشتيريتان لررذيتالف    7108اتشو   77وةم اجلميح املةاف   مهعىذ الواعح اليايشج ليتً 

الويةدا غاسذني مةورني و زهتما قىثررني فراكح عرك م/ل ميتذ  ذيتاتع لرميتةاطه/ حليتام  ميتذ الىيتعاسا       

 افظيتح حليتيذج، وقييتد     -ورع م/هلميتا مبىاريتح غميتاس مذوشويتح ساصح     تذاخرً  ميظم بسشذًختل ذةامذ 

خشميتةا  والشعيتة مشا ٌيتا   ةاس م/هلما عرك تيذ حنة عىشج بمراس بحليثد األسيتشج تاليتزعش   الغاسج األوا م

مه م/هلم فاسوه وتادصني عه مرجأ حيميعم مه الرصف وختل خشومعم واتريادٌم عه م/هلم عيتذج  

بمراس اسرعذفد الغيتاسج الصاوييتح م/هلميتا دمشذيتً تالحباميت  وبسيت شخ عيته وقيتة  الا يت / سائيتذ  ميتذ حليتام             

اغراليتد ميعيتا تشا ذيتً،    ا  يظيح ميته الغيتاسج بحليتاتد تجمريتً     سىةاخ قريتً مش 5وثر  مه اليمش الىعاسا 

بستييتيتح بط يتيتال وبستيتيتع وويتيتا  وبديتيتذ بتىيتيتا  ماليتيتك امليتيت/ل دصيتيت  املشكيتيتض    ٌيتيتمبييتيتخاص ترييتيتح األسيتيتشج  9وميتيتشح 

 عرك بمسا ٌم وتياواهتم كامرح بوسدواٌا يف متد  ٌزا الررشوش. الراوة 

األسشج ويعةد عيان لرمشكيتض الريتاوة  خيتتل ذةشيرىيتا لرةاقييتح املشوعيتح بكيتذوا          وة  فاداخ اجلشدك مه

لىيتيتا تيتيتأن الايتيتران احليتيتشف تييتيتذ ذى ييتيتزي لرغيتيتاسذني اجليتيتةورني اسيتيترمش يف فريريتيتً يف بميتيتةا  املىاريتيتح ميتيتا بعيتيتا   

 يتيتاو خ معيتيتةد األٌيتيتاق يف  وريتيتار اجلشديتيتك وكيتيتزلك الا يتيت  سائيتيتذ  ميتيتذ قثيتيت  بن و يتيتاس  احلييتيتاج وٌيتيتة ميتيتا    

وريجح اسرمشاس الرذري  وخةف األٌاق مه الةحليتةل  ا املحبيتان و سيتياف اجلشديتك واورظيتشوا مليتا       دص  لً 

إسيتيافعم  ا  قامةا ت ٌشعةا  ا الحذاوا ومثوراسب ساعران دىت رٌاب الاائشاخ احلشتيح مه األمةا  

 املورى ك.

 

 إفاداث شهىد عٍان وجرحى مه األسرة انمىكىبت

عم ددم  اأ ددصا   ددراي،لددم ةاي،ا لدده  ا م   ددم ااا02ناي،علدد اأمحددصاحلددمداالددصاي، ددلم م ا   دد ا دد

اوحتصثا، ما مئال :

يض بسيتش  وتيتاألخص اليتزوه يف عميتش الا ةليتح كيتاوةا ويتائمني وتييتض         ختل ذةامذوا يف م/لىا كاليادج وت

مىا كان   صال موريرظاً ورأٌة لرىةم وفجأج عىذ الويتاعح الياييتشج ليتيتً ذرشوثيتاً ع وىيتيش    تيتذوا غيتاسج        

قيد جبةاس م/لىا واهنمشخ األذشتح وتيض مه بخىاب سرف امل/ل فةقىيتا قيتامةا األط يتال ميته مىيتامعم      و

مزعةسوه خشمىا تييًا مه امل/ل تادصني عه مرجأ ويتأمه فييتً ووحيتع فييتً األط يتال والىويتا  وبويتا  ريتد         

ميتذ وتيىميتا   سيتىةاخ، وٌيتم بتىيتا  بخيت        6بعيتةام، وبتيتشاس  ميتذ     5تيذا ا شىرني األط يتال سائيتذ  ميتذ    

مريتيتش ذرشوثيتيتاً وقييتيتد الغيتيتاسج اجلةويتيتح الصاوييتيتح اسيتيترعذفد م/لىيتيتا  71وحنيتيته فيتيتاسوه واتريادويتيتا عيتيته م/لىيتيتا حنيتيتة 

احنيتا    تىيتظاواٌا، بويتا ويتالرل الىيتظاوا يف    مشديتك   تيياً وقيىادمشذً تالحبام  وذااوشخ الىظاوا حنةوا 

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/
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مويتذا كاميت  وبو د بخيت   ميتذ اليتزوه كىيتد ب ريتعم بحليتيثةا تىيتظاوا يف ساوسيتعم وبحنيتا              مر شقح ميته 

مر شقيتيتح ميتيته بمويتيتادٌم عىيتيتذما سبويتيتد اتيتيته بخيتيت  سائيتيتذ  ميتيتذ ويتيتاششخ الىيتيتظيح دماغيتيتً  ا فيتيتةق  بحليتيتثد        

تاألعيا    بدسا مارا بعم  الةضع كاسش  الحب  سراةا مصاتني تالغاسج الصاويح والذما  ذ/ف مه بميتاكه  

ىا املىاريتيتح وائييتيتح وكرميتيتا ديتيتاول األٌيتيتاق  يتيتذذىا مسييتيتةا فرييتيت  الايتيتران احليتيتشف يف الويتيتما  كىيتيتا       حليتيتاتاذ

مثيصيتيتشوه تيتيتالاشو  تييتيتض مىيتيتا بحليتيتية تاإلغميتيتا  ميتيتشا  اإلحليتيتاتاخ اليتيت  والريتيتعم وتيحيتيتاً مىيتيتا كيتيتان وويتيترغيس     

رني لىجذذيتيتً واورظشويتيتا طيتيتةوتً ديتيتىت ميتيتا  األٌيتيتاق وقيتيتامةا تإسيتيتيافىا  ا املىيتيت ك خر يتيتد الغيتيتاسذني الةدىيتيتي      

 بييتخاص ميته األسيتشج بستييتح بط يتال      9وميتشح   مشميح مشوعح بصٌرد ختهلا دياج اته بخيت   ميتذ قريتيتً   

وبستع ووا  وبوا املصاب الراسع مىعم م/لىا دمش تالحبام  و  وذسا بوه سىجذ لىا مأوى بو موحبه وييتي   

 فيً.

ا:عم م  ا م   م اوأفمدنما مئال ا08ص م اي، م، ا ناي،عل ا اسفاأمحصاع يان

ما تني الويتاعح الراسيتيح  ا الويتاعح الراسيتيح وبستييتني دقيريتح ييتاٌذخ شيتتز طيتائشاخ دشتييتح كاويتد ذيتأ              

ذيتأ  ميته معيتح بخيتشى     كاويتد  ويتذ و ذفر  يف مسا  املىارح ملذج ستع ساعح مث ذغادس مث ذيةد لررذري  ميته م 

م اجلمييتح ييتاٌذخ هليتة    غر اجلعح ال  بذد فيعا تالرذري  األول ويف متام الواعح اليايشج ليتيتً ميته ويتة   

الرىثريتيتح اجلةويتيتح هتيتيتةا وكرميتيتا اصداد قش يتيتا ميتيته األسا مسييتيتد حليتيت رٌا الريتيتةا ييتيتيشخ بهنيتيتا مىارريتيتح  ا     

غميتاس كيتان الرييت  ميويويتاً واليرميتح      مىاررىا وياٌذهتا عىذما وقيد يف مىاريتح مأٌةليتح تاملىيتاصل مبىاريتح     

املىارح ٌشعد بويتا  ته بدذ املىاصل الغاسج مسيد حلشار األط ال والىوا  م عرة وقة ختيم عرك األمةا  

وقةععيتا عريتك    ييتاٌذخ ويخص مه مرا  حنةٌم وتيىما حنه يف الاشو  مسيىيتا حليت ر الغيتاسج الصاوييتح     

بحلاتد اليذوذ مىعم وقرريتد ط يت  خيتتل فيتشاسٌم و يتصعم       ذوحبه فيً بسشذًم/ل حلام  مذ الىعاسا 

ريريتً يف األميتةا  معةدويتا يف الةحليتةل     بعيتا  الايتران احليتشف عريتة رليتك ترذ     عه محبان آمه حيرمةن فييتً  

عريىيتيتا اذ ريتيتد بويتيتا   مساعىيتيتا اٌيتيتاخ اجلشديتيتك واسيتيترغاشرعم كيتيتان وقيعيتيتا م مليتيتاً   عىيتيتذو إلوريتيتار األسيتيتشج املىحبةتيتيتح 

وماسا الزا كان وشافرل تأن وزٌة ك  مىا مب شدي وبخز يخص مه اجلشدك و تيادي مه محبان الغيتاسج  

وٌة ما مت تال ي  فحبىد ذاسج برٌة بوا وبخز مي  مشحياً الصاويح ك    ورم الرحا  عريعم تغاساخ بخشى 

ووأخز ميً مشحياً آخش وبورزوا تييتع اجلشديتك ميته األسيتشج املىحبةتيتح ومت اسيترعذافعم        ماساوذاسج وزٌة 

ظرميتيتاً وعيتيتذواواً وذيتيتذمر م/هليتيتم الةدييتيتذ اليتيتزا وويتيتحبىةن فييتيتً، و  وةميتيتذ ٌىيتيتا تاملىاريتيتح با ميويتيتحبشاخ بو       

 مورةدعاخ لألسرذح.

يفاإنقددم ااشددم  عم ددم  ا   ددسا، سدد ةاي   ا دد ااا99جمددصماع دديا لددصماي، ددلم م ا   دد ا ددناي،علدد اا

اي صم ني ا م   م او ملا، م:

ختل ما كىد محاجياً عرك فشاي  مرأٌة لرىةم مسيد دوا الغاسج األوا خشمد مه م/ق ومسييتد  

ان املويترعذف وذ ريتذ ميتا دصيت      ر بط ال سميد بلثس شياف وآخز مصثاد  اليذوا لرزٌاب  ا املحبشاحل

ويف ذرك الرذظاخ دوخ الغاسج الصاويح  ةاق عىيتش دقيتائ  ميته الغيتاسج األوا مسييتد حليتشار بط يتال ميتشج         

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
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بخيتيتشى ولحبيتيته ٌيتيتزي امليتيتشج كاويتيتد ا سيتيترغاشاخ ذيتيتةد  عريتيتك وقيتيتة  مشمييتيتح مشوعيتيتح ع بكيتيته بعريتيتم بن الغيتيتاسذني         

   تييتيتذ ميتيتا وحليتيترد  ليتيتيعم وفةم يتيتد   اجليتيتةورني اسيتيترعذفرا ميتيت/ل حليتيتام  ميتيتذ الىيتيتعاسا وٌيتيتة بديتيتذ بقيتيتاسف    

مبىيتيتاٌذهتم مثيصيتيتشوه مبذيتيتيا بديتيتذ الايتيتش  خيتيتتل فيتيتشاسٌم ميتيته امليتيت/ل املويتيترعذف، بسيتيت شخ الغيتيتاسذني          

بعيتةام وميتشح ترييتح األسيتشج بغرثيتعم وويتا  وبط يتال         5اجلةورني عه مرر  الا   سائيتذ  ميتذ حليتام عميتشي     

ى ك فاملىاريتح وائييتح والايتش  امل دويتح     الحبصر مىعم كاود  حلاتاهتم تالغح ودصرد حليةتح يف وررعم  ا امل

ديتيتىت الةحليتيتةل  ا الاشويتيت  امل ٌريتيتح مليتيتشوس   عريتيتك بكرافىيتيتا  ليعيتيتا وعيتيتشج وكىيتيتا حنميتيت  اجلشديتيتك مويتيتافح كيتيتثرج  

الويتيتياساخ اسيتيترمشخ معةدويتيتا يف  وريتيتار املصيتيتاتني ديتيتىت وقيتيتد ال جيتيتش ميتيته الييتيتةم الريتيتاق ومت  سيتيتيافعم عريتيتك     

 ملى ك.ووررعم  ا اسياسج ذاة   ا بدذ بتىا  املذوشوح 

 

 وتائج انىالعت:

اي،ضحم ماي صنهني:

 
   

 يإلمجميل

 0   0 ي،قت ر

 9 0 4 4 يجل  ر

اي  لآتاي صنه :

 
 

ا9اتص ري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا نهماوىن اإلوساوً انذونً:

املىاريتح اليت  مت اسيترعذافعا ووميتذوا     فريريتاخ ميذاوييتح مليشفيتح     املشكض الراوة  اطرع عرك الةاقيح وبمشى

ميت/ل ميتذ  كاويتد ذراىيتً بسيتشج بغريتة بفشادٌيتا وويتا          مذويح وبن املحبان املورعذف عثاسج عه ن املىارح ب

و  ذةمذ با بٌذاف عوحبشوح يف ذرك املىارح األميتش اليتزا و كيتذ بن ميتا قاميتد تيتً قيتةاخ الرذيتالف          وبط ال

وياقيتيتة عريعيتيتا الريتيتاوةن اليتيتذوق، وخشقيتيتاً    وٌيتيت  ميتيتشائم  ٌيتيتة اسيتيترعذاف مريميتيتذ لرميتيتذويني واملىىيتيت خ املذوييتيتح    

اسيترمشاس الويتيةدوح وفال عيتا يف قريت       وجميتشد لرمثادئ والريم ال  بتييتد عريعيتا امرمييتاخ املرذحيتشج.     

الرذالف واسرعذاف األط ال والىوا  واملذويني ما ٌة    مشميح تىيح ذحاف  ا اجلشائم ال   ما صال 

ومومع امرمع الذوق الزا ما صال حلامراً  صا  ٌيتزي اجليتشائم اليت  وىيتذى     بى شذحبثعا بمام مشو الويةدا
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هلا مثني اإلوويتاويح واليت  سرىيتحب  يف املويتررث  الرشويتة عرثيتح بميتام ذحبيتاذف امرميتع اليتذوق ودفاعيتً عيته             

 احلرة  واحلشواخ ت  سرحبةن ٌزي اجلشائم سةات  دوليح يف اليذوان عرك امرمياخ والذول.

 

 تىصٍاث انمركس:

    املشكيتيتيتض الريتيتيتاوة  لرذريتيتيتة  والرىمييتيتيتح ويتيتيتذعة تييتيتيتع مىظميتيتيتاخ امرميتيتيتع امليتيتيتذ  واملىظميتيتيتاخ الذولييتيتيتح

وخصةحلًا مىظماخ األميتم املرذيتذج  ا فميت  مويت ةلياهتا األختقييتح واإلوويتاويح  يتاي ميتا وشذحبثيتً          

 الويةدا مه مشائم    الثىشوح و اإلوواويح تيا. الرذالفطران 

 األمه  ا احل اظ عرك ما ذثرك مه مسيرعا وسشعح اليم  عريتك   كما وذعة األمم املرذذج وجمرس

 وقف احلشب ووقف وضوف الذم اليمل واحلذ مه اسذحباب اجلشائم    بط ال وووا  اليمه.

      ووذعة  ا سشعح  سسال جلان فري  دوليح لررذري  يف ٌزي اجلشمييتح وغرٌيتا وذريتذر مشذحبثيعيتا

 لررحا  الذوق.
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ا(9  حقا  ما)

او همنمتاي،ضحم ماي،قت را ناي صنهنيااأمسمء

ناعا ي،عل  ي، اع يالسدددددددددم م

 يالنتلم 
ي  طق /ا

  منا يحملمفظ  ي ص    

 ي،اي ع 
تم  خا

 ي،اي ع 
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح قري  5 ط   سائذ  مذ حلام  مذ الىعاسا 1

ا

ا(0  حقا  ما)

اي صنهنياأمسمءاو همنمتاي،ضحم مايجل  را نا

ناعا ي،عل  ي، اع يالسدددددددددم م

 يالنتلم 
ي  طق /ا

  منا يحملمفظ  ي ص    

 ي،اي ع 
تم  خا

 ي،اي ع 
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشحيح 46 بوصك صٌشا  عثذاهلل ب ذ الذسوف 1
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشحيح 75 بوصك دىان ب ذ  مذ الىعاسا 2
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشحيح 75 بوصك دريمح ب ذ عثذاهلل الذسوف 3
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشحيح 77 بوصك وسدج حلام  مذ الىعاسا 4
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشحيح 01 ط رح بدتم حلام  مذ الىعاسا 5
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشحيح 6 ط رح بتشاس  مذ حلام  مذ الىعاسا 6
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشحيح 07 ط رح وامسني  مذ ب ذ الىعاسا 7
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشوخ 01 ط   مةسك حلام  مذ الىعاسا 8
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح مشوخ 71 ركش ب ذ حلام  مذ الىعاسا 9

 

ا(3ي  حقا  ما)

اي  لآتاي صنه اي ص  ةاوي تض  ةأمسمءاو همنمتا

ناعا يسماحلم ساي  لؤة م

ناعا ي،عصد ي  لؤة

 ي،ض  
ي  طق /ا

  منا يحملمفظ  ي ص    

 ي،اي ع 
تم  خا

 ي،اي ع 
 7108بتشو   77 غماس حليذج ساصح ذذمر 0 م/ل حلام  مذ الىعاسا 1

ا

 حل عددددمءا–ي،هلددددناا-اي  كزاي،قمناينا، حقاقاوي،ت له احلمد اعن/
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