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 ملخص:

َ  املشوعة اعقطت طاائش  صشيٍاة    جلشائن التضالف الغعودي اعتوشاساً الغااعة التاعاعة   عٌاذ   تايعاة لا

م قٌبلة روٌة على صفل صفاف أقاٍن زنا/ أ أ اذ را اى     8108ٌولٍو  3صباصاً هي ٌوم الخالحاء املوافق 

املاا/  لالصتفاااء يضفاااف  ً زنٌطقااة فااافش  ي هذٌشٌااة الااااُش دافاااة صااعذ   أقاهااَ صاااص      طاااملل

واملٌااطق ااااوس  يصٍااء صفال     ايٌتَ  كاى ه/لَ هكتااً ياألطفاا  والٌغااء الاالو توافاذى هاي املٌطقاة       

الضفاااف  دهااشغ ال اااس  الوصلااٍة هاا/  العااشط علااى سإوط انااتفل  وأعاافشغ عااي  ااضس  سٍُبااة ساس  

( 5( ًغاااء و 5( هااذًٍاً ريااشٌي يٌٍاا ن   08 ( ًغاااء كوااا رااشس  3( أطفااا  و 8( قتااٍالً  00ضااضٍت ا  

دفٌت ن ال ااس  يا  أًقاازن ها/       أطفا  ويقٍة اجلشصى سرا  ُن أُل العشوعة  يعض الضضاٌا القتلى

العشط يعذ أى هضقتا ن ا  أوصاا  وأءاالء صا ا  والابعض عخاش علاى رخاخ ن هضاشرة يالاذهاء وسكاام            

امل/  وريشٌي قزفت ن ال اس  عاذ  أهتااس زنضاٍمل املا/   واجلشصاى يال أًٌٍا ن ٌاذوي ي أسرااء املكااى           

صاو  ا  املا/  املغات ذف واًقاار اجلشصاى      طالب  جنذهتن واًقاار صٍااهتن  صااو  اُاان املٌطقاة الو     

ويلااٍة األُااان علااى عااالهت ن هااي هعاااود    وصااو ن يتضلٍقااَ ي األرااواء أعااا لكااي الطااااى ا ااش  

القصااف اًتاااشوا عاااعة يفاااسىت الصاا  صااا رُايااَ هااي واااء املٌطقااة ون وصااو ن ا   املكاااى واًقااار  

 اجلشصى واععاف ن ا  املغتلفٍاغ.

 

 الىالعت:تفاصيل 

م ءاٌت طاائش  صشيٍاة للتضاالف     8108ٌولٍاو   3عٌذ الغاعة التاععة صباصاً هي ٌوم الخالحااء املوافاق   

الغااعودي فاااس  روٌااة اعاات ذفت صفاال صفاااف أقااٍن زناا/         

زنٌطقااااة فااااافش  هذٌشٌااااة الااااااُش   امللطااااًأ ااااذ راااا اى 

اء دافاااة صااعذ   ُااذهت ال اااس  املاا/  علااى سإوط الٌغاا  

( 00واألطفاااا  اناااتف  ويلفااات  اااضس  هشوعاااة يشصٍااال    

ال اااس  ( ًغاااء ًاااحشغ  3( أطفااا  و 8هااذًٍاً قتااٍالً يٌٍاا ن    

 ن ياا  أًقااازن وسكااام املاا/  ورااشس  يعضاا الوصلااٍة أرغاااد

( ًغااااء واجلاااش   5( أطفاااا  و 5( رياااشٌي يٌٍااا ن  08 

ا   ااأليااااااشٌي ُاااااان أم العشوعااااااة وعو ااااااا ن اعااااااعاف و   

حبٍااذاى هشكااض املذٌشٌااة والاابعض اَيااش    املغتوصااف الطااي

حالث رش ااغ ُاي العشوعاةأ فاائض       يهي اجلشصى أععفوا ا  املغتلفى اجلو وسي زنذٌٌة صعذ  وُ

 عاهاً والطفلة أهل دوذ علواى ي سيٍع ا اخلاهظ. 01ويالت ا مجٍلة علواى  امللطًأ ذ ر اى 

 مشهذ لضحايا الىالعت
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اُذ  األُااان لااذوٌ ا وقاازف ا للبلااش   ٌااة علااى هاا/  صفاال الضفاااف وهلاا    عٌااذها وقعاات ال اااس  اجلو 

ياالعشط   اًكااًوا ي صالاة هاي الذُلاة والصاذهة ألى يعضااً هٌا ن كااى هتواراذ         ي أسرااء املكااى   وا زش 

صورتااَ أو قشٌبتااَ أو أطفالااَ قلااق الكااخا علااى هصااا ًغااائ ن وأطفااا ن ُااشن هعااان األُااان ا  املكاااى  

للضقااو  والتٌوٍااة أكااذوا علااى أى الطااااى ا ااش  ياال  بعض هٌاا ن للوشكااض القاااًوى الااوحبغاا  افاااداغ 

دلقاً ي األرواء يعذ استكايَ للزشمية مما أعا  داوالهتن يبًقار عاذد هاي الضاضاٌا يصوصااً وأ ان      

ُ     ه نيذهائ   ءاُذوا عذد هٌ ن هضشر  نواعاعاف   ناصا  على قٍاذ ا ٍاا  ياعاتطاعة املغاعف  اًقاار

تعشضا ن لل/ٌاف   ا تفاقن أعذاد الضضاٌا الزٌي فاسقوا ا ٍا  احاش  ولكي التضلٍق أعا  ر ودُن تلك مم

بصٍااء العاشط ا  هاؤن      اعتوش التضلٍق حناو عااعة وصاو  فشصاة أُاان املٌطقاة ي      هي أهاكي اصاياهتن

 فو  وصف ا  أفل  الضضاٌا أطفا  وًغاء.ٌوأصضاى واستك  رشمية اياد  مجاعٍة ضذ ايًغاًٍة 

 

 مىمذونشهىد عيان و

 عبيبً، شبْد عٍبٌ يٍ أثُبء املُطمخ لبثهُبِ وأفبدَب لبئالً: 03جرباٌ غهٍص، ٌجهغ يٍ انعًر عهً 

هااضاسن الشعااً ياملٌطقااة فورلاات ي الغاااعة التاعااعة هااي صااباس      يبصااذ كٌاات ساعٍاااً لقطعاااى أفٌاااهً   "

لقاشم صاوغ   ورلاك   للخلاف الخالحاء يصوغ اًطال  ال اس  اجلوٌة ءٌ ا طااى التضالف الغعودي التفت 

على امل/  وُو هكتظ يعلاشاغ  ءاُذهتا عٌذها وقعت  امللطًصفاُا مث دوٌ ا على ه/  أ ذ ر اى 

الٌغاء ويصضبة أطفا ي الزٌي رُبوا  ضوس عشط أقاهَ أ ذ ر اى اليٌتَ ي ه/لَ  عٌذها سأٌت 

ُذغ الشكااام ال اااس  الوصلااٍة تااذوي ي هاا/  العااشط أصاابت حبالااة هااي الصااذهة كٌاات هٌذُلاااً ءااا         

عاااى أفٌاااهً وُشعاات ا   طواألصزاااس وهع ااا يعااض أرغاااد الضااضاٌا تقاازف ا ي دااٍمل املكاااى تشكاات ق  

يااشيمل هكاااى اصااايتَ عاااودغ الطااائشاغ   ورلااك يؤيااز رااشٌش واًقااار صٍاتااَ   عٌااذ وصااون ويااذأغ  اىكااامل

ا شيٍة حتلٍق ا ي أراواء املٌطقاة واملكااى املغات ذف يالازاغ كاًات طاائشت  صاشيٍت  ءااُذهتي وُاي           

 لقااي فااش العذٌااذ هااي املٌقاازوى عٌااذها عاااودغ الطااائشاغ التضلٍااق واًتاشًااا حنااو عاااعة تقشٌباااً صااا     

هلاُذ هشوعة أطفا  وًغاء هبعخاشٌي ٌُاا وٌُاا     ه ادستَ مث وصلٌا ا  ه/  العشط هش  أيش  سأٌٌا 

هٌ ن هي هضقتَ ا ل اس  وأصالت رغذٍ ا  أوصاا  صا ا  هبعخاش  وطفال ٌُاا  هضاشد يذهائاَ ٌطلا          

ؤيااز قواات ي  ياا  الشكاااميعااض رغااذُا ال اااس  الوصلااٍة جنذتااَ واهااشأ  عالقااة ياا  الشكااام قااذ دفٌاات  

األءاازاس يوفاااً علااى اصااذ  ا  حتاات ياال  اتاا وهااي ياا  الشكااام وًقلوأيشرتاا وا رااش   اهااشأ  وطفاال 

هااي هعاااود  القصااف واالًقضااازن علااى املصاااي  يلفاات ال اااس  رشميااة اياااد  مجاعٍااة ساس            اصٍاهتواا

( ًغاااء ورااشس العلااشاغ أفلباا ن أطفااا  وًغاااء ويلفاات  3( أطفااا  و 8( ءخصاااً يٌٍاا ن  00ضااضٍت ا  

 ."هآعً وهعاًا  ًالت هعان األعش ياملٌطقة تفو  وصف ا
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عبيددبً، شددبْد عٍددبٌ يددٍ أْددبض املُطمددخ ل ددذ ان ددب ح  12، انجددبنغ يددٍ انعًددر حشددهّط محددد جددبثرأ

يع انُطدبء ثصدحجخ عددد يدٍ أطفدبعٍ انعدرش       انعرش انوحشٍخ عهى حٍبح زوجزّ انيت ح رد 

 لبثهُبِ ولبل نُب:

هااً وهع اا   عا 31رُبت صوريت وا  علً ه اذي البال اة هاي العواش     "ي الصباس الباكش هي ٌوم الخالحاء 

 ضااوس عااشط  امللطااًعااٌواغ ا  هاا/  أ ااذ راا اى  0صورااة أيااً دوااذ رااايش وطفلاا ا سداد دوااذ 

يصاضبة أطفاا ي   ٌاؤت   هٌا ي   اًوكٌات أس  العذٌاذ هاي الٌغااء يعضا     املا/   أًاا رلغات راواس    أها ايٌتَ  

يالٌغاااء واألطفااا  ويااذء االيتغاااهة والفشصااة  املاا/   اااا   ويعااذ وصااو  اكتٌتوافااذى ا  هاا/  العااشط 

قٌايلاَ اجلوٌاة   يصاذ   قاذ سصاذ ها/  العاشط ُاذفاً      طاااى حتاالف العاذواى    يبصٍاء صفال الضفااف كااى    

ذهشغ املا/  علاى سإوط ا اضاشٌي وقتلات العلاشاغ      فا ؤعقط ا على امل/  قبل أى ٌاتن الفاشس   فالفتاكة 

ُشعاات ا  املكاااى عٌااذها ووطفلاا ا سداد دوااذ رااايش هاي الٌغاااء واألطفااا  يٌٍاا ن صوراايت وصورااة أياً   

 ."ريشٌي يٌٍ ن أطفا  وًغاء 08هذفوً  ي  الشكام قذ فاسقوا ا ٍا  كوا رشس حنو ورذهتن 

 

ً انطفم عبدل عهً حطدني صدب     حدد شد ود   ألعبيدبً، الدالل يمبثهزُدب     21، انجدبنغ يدٍ انعًدر    املهطد

أَدّ شدبْد عٍدبٌ أٌ دًب عهدى انوالعدخ دًدب أودد         فؤفبدَدب عٍبٌ يٍ أْبض املُطمخ وجددَبِ ودوا ِ   

ضُواد، وجرحدذ   0عبيبً، و محخ عهً حطني  24أالزٍّ  وضخ عهً حطني  اجلوٌخ حبٍبحان ب ح 

 عبيبً، لبثهُبِ وحتدس إنٍُب لبئالً: 03واندرّ مجٍهخ ضهًبٌ رجهغ يٍ انعًر 

ا  ه/  العاشط ي الصاباس البااكش وض مياض علاى وصاو ي       والذو سوضة وس ة هع ءقٍقاو  رُنب"

عو  عاعة ويذء األُاصٌذ زن/  العشط صا راء الطااى ا ش  للتضاالف الغاعودي وءاي فااس  علاى      

أهاً  وأصاٍبت  هي فٍَ وقتلت الكخا يٌٍ ن ءقٍقاو سوضة وس ة علً صغا   سإوط على  َذهشتف/  امل

زوى على الضضاٌا كاًت أييت س ة البال اة  قملغتلفى  عٌذها عخش املٌيال ة ن اععاف ا ا  ايبصاياغ 

 ."ال اس  هئيش  مجزوت ا ودفٌت ا يؤًقازن ه/  العشط ًخشغعٌواغ قذ  3هي العوش 

 

ً حمًدد ضددهًبٌ صددب    عبيدبً، يددٍ ألددب ة أْدم انعددرش املطددز دف ث ددب ح    05، ٌجهددغ يددٍ انعًددر املهطد

  ٍ يدٍ ان دحبٌب لزهدى وجرحدى لبثهُدبِ       اًعبئهزدّ عددد   طرياٌ حتبنف انعدواٌ انطعودي أولعدذ يد

 ولبل نُب: ثبملطزشفى اجلً و ييُ ٍ انعروضخ ثرفمخ ثالس يصبثبد 

التاعااعة هااي صااباس ٌااوم الخالحاااء كاااى هاا/  صاا شي أ ااذ راا اى قااذ اكااتظ يعلااشاغ الٌغاااء          "عٌااذ 

ى ا اش  للتضاالف   واألطفا  ويذأغ الفشصة يبصٍاء صفال صفااف ايٌتاَ فاائض  أ اذ را اى رااء الطااا        

الغعودي واعت ذف ي ي اس  روٌاة قبال أى ٌاتن صفال الضفااف دهاشغ املا/  علاى سإوعا ي وقتلات العذٌاذ            

فقاذ تعشضات العشوعاة    عاهااً وُاً أم العشوعاة     01ي  الضضاٌا القتلى أييت فاطوة علواى    كاىهٌ ي
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أيايت األياش  مجٍلاة عالواى     ي عاق ا ورغذُا وا  راًب ا أصٍبت عذٌذ  حبشو  واصاياغ لإلصاية 

عاٌواغ أصاٍبت ي فخازُا وعااق ا األمياي وراذغ اياٌيت         8البال اة هاي العواش     وايٌيت أهل دوذ علواى

اصالات تٌابض   هعٌذها ورذغ أوسدهتا وأهل هذفوًة ي  أًقازن امل/  كٌت أعتقذ أ ا قذ فاسقت ا ٍا  

اًتاشغ صا  ًء عٍاس  املغعف  ءزاس اصذ  األوًقلت ا ا  حتت هي ي  الشكام ؤيشرت ا فيا ٍا  

وأعااعفت ا هااع املصاااياغ األيشٌاااغ ا  املغتلاافى  ااااضس  الاايت يلفتاا ا ال اااس  الوصلااٍة فاٍعااة تفااو    

 ."ُن أطفا  وًغاءووصف ا هعان الضضاٌا 

 

عبيبً، انعرٌص لبثهُبِ الالل رواجدِ ثبملطزشدفى اجلً دو ي    28البند عهً جرباٌ جريبٌ، عًرِ 

عدح ٌطًئٍ عهى حٍبح عروضزّ املصبثخ انيت اضز دف انطرياٌ احلريب حفم زفبف دب،  مبدٌُخ ص

 وأفبدَب لبئالً:

اعتقبل عشوعيت وكٌت هغتعذاً أٌضاً العاتقبا  امل ٌال    عوف وعاعاغ ها ًُ اال كٌت فشصاً لل اٌة 

ت فاشصيت ا   اللٍل وفزؤ  حتوليعذ الا ا  وصا ُزا الٍوم راغ صٍج أين كٌت عؤقٍن صفل صفاي ي 

هؤن وأصضاى رشاء فاس  روٌة ءٌ ا الطااى ا ش  للتضالف الغعودي على ه/  عشوعيت ي الصاباس  

ٌغاااء هااي ياا  الٌغاااء عواايت فاطوااة عاالواى أم    الطفااا  ومجااٍع ن هااي األ ( ءخصاااً 00وأودغ حبٍااا   

  وكٌات هصاذوهاً   العشوعة عٌذها ءاُذغ ال اس  اجلوٌة تذوي ي ه/  العشط أصبت حبالة هي الازُو 

قوٌاا يبعاعاف   ُشعت هع املٌقزٌي هي األُان وعااعذًا ي اًتلاا  الضاضاٌا القتلاى هاي يا  األًقاازن و       

 ."اجلشصى ا  امللفى

 

 وتائج الىالعت:

  ان حبٌب املدٍَني:

 
   

 اإلمجبض

 00  3 8 انمزهى

 08 8 5 5 اجلرحى

 املُشآد املدٍَخ:

 
 

 2 رديري
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 وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:وصف االوتهان 

ٌعتاا  االعاات ذاف املتكااشس هااي قباال قااواغ التضااالف علااى صفااالغ الضفاااف واملٌاعااباغ األيااش         

 اًت اكاً  قو  ايًغاى وكل القواً  وا قو  اليت كفل ا القاًوى الذون ايًغاين للوذًٍ .

 .لألطفا  والٌغاء يالذسرة األو كوا أى االعت ذاف املتكشس  زٍ املٌاعباغ ُو اعت ذاف 

وٌعتااا  اعااات ذاف املاااذًٍ  ي هٌااااص ن أو ي الطشقااااغ أو أي هكااااى رهاااي يعٍاااذاً عاااي الخكٌااااغ  

العغااكشٌة رشميااة صااشم ورشميااة اياااد  ااا  اناعاابة القاًوًٍااة والذولٍااة علٍ ااا واملخااو  أهااام اناااكن    

 اجلٌائٍة الذولٍة لكل  شهً ا شم.

 

 

 تىصياث المزكش:

     املشكض القاًوين للضقو  والتٌوٍة ٌذعو مجٍع املٌاواغ انلٍة والذولٍة يشفع تقاسٌش عاي كال ُازا

 .اجلشائن لألهن املتضذ 

  ا  اختار القشاساغ الصاسهة ضذ  شهً ا شوم.كوا ٌذعو  لظ األهي 

   ي الاٍوي   االُتوام يتلكٍل جلاى حتقٍق دولٍة لٍتن التضقٍق لكل اجلشائن واالًت اكاغوٌذعو ا

 .هي قبل قواغ التضالف الغعودي
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 (2يهحك  لى )

 أمسبء وثٍبَبد ان حبٌب انمزهى يٍ املدٍَني وصو  نجع  ى

 انعًر انُوع االضى و
َوع 

 االَز بن
 املدٌرٌخ

يكبٌ 

 انوالعخ

رب ٌخ 

 اضز داف ى

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍلة 3 طفلة س ة علً صغ  امللطً 2

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍلة 35 أًخى كفاٌة ر اى رايش طضللَ 1

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍلة 31 أًخى وا  علً ه ذي عقي 0

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍل 3 طفل وضاس أ ذ ر اى امللطً 4

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍل 7 طفل علطاى أ ذ رايش امللطً 5

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍلة 00 طفلة سوضة علً صغ  امللطً 6

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍلة 6 طفلة هىن علواى صاحل امللطً 7

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍلة 01 أًخى فاطوة علواى صاحل امللطً 8

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍل 0 طفل سداد دوذ رايش طضللَ 9

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍل 8 طفل مجٍل علً ر اى امللطً 23

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش قتٍلة 0 طفلة أها  ُذاد رايش صٍاى 22

 

 صو  ثعض ان حبٌب يٍ انمزهى املدٍَني
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 (1يهحك  لى )

 أمسبء وثٍبَبد ان حبٌب اجلرحى يٍ املدٍَني وصو  نجع  ى

 انعًر انُوع االضى و
َوع 

 االَز بن
 املدٌرٌخ

يكبٌ 

 انوالعخ

رب ٌخ 

 اضز داف ى

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 01 أًخى مجٍلة علواى صاحل امللطً 2

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 08 أًخى فائض  أ ذ ر اى امللطً 1

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 01 أًخى فاطوة أ ذ ا وضي 0

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رشٌش 35 ركش أ ذ ر اى امللطً 4

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 5 طفلة أهل دوذ علواى امللطً 5

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 51 أًخى فٍخة رايش ر اى امللطً 6

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 0 طفلة سوعٍا علً ر اى امللطً 7

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رشٌش 6 طفل وا علً ر اى ا مللفً 8

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 01 أًخى هتعبة علً صٌش 9

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رشٌش 61 ركش ر اى علً أ ذ امللطً 23

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 5 طفلة صا ة ُذاد رايش صٍاى 22

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش رش ة 07 طفلة علً صغ  ر اىٍُلَ  21

 صو  ثعض ان حبٌب يٍ اجلرحى املدٍَني
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 (0املهحك  لى )

 املُشآد املدٍَخ املديرح واملز ر حأمسبء وثٍبَبد 

 َوع املُشؤح اضى صبحت املُشؤح و
َوع 

 ان ر 
 املدٌرٌخ

يكبٌ 

 انوالعخ
 رب ٌخ اضز داف ى

 8108ٌولٍو  3 فافش  الااُش تذها ه/  أ ذ ر اى امللطً 2

 

 صو  نجعض املُشآد املدٍَخ املديرح واملز ر ح جراء انمصف 
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http://www.facebook.com/lcrdyemen
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/

