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 ملخص:

بنسحةنف بنغؼىدٌ خالل ػذوبَّ بنؼغكشٌ وحصةسِ بخلاةَ  ػهاً بنباؼث بناًُى ػهاً ياذبس       دأت 

أكثش يٍ ثالثد أػىبو فةئسد ػهً بعسهذبف وقصف بملخةصٌ وبألعىبق بنبؼحُد يف خمسهف بملُةط  بملأْىناد  

عاُهد ياٍ   جةنغكةٌ بملذَُني يف بنًٍُ جطشَقد يسؼًذخ وجُُد بنسجىَاغ وبنؼقاةت باًاةػٍ ػهاً بملاذَُني وكى     

بنغااةػد ػُااذ أعااةنُث حشجااّ ػهااً بنااًٍُ وبعااسًشبسبت ناازنت قةياار طااةئشبذ بنسحااةنف بنغااؼىدٌ ب شجُااد     

و جبٍ أسجغ غةسبذ جىَاد بعاسهذف  اة عاىق  ًُاد      8102َىَُى  7َىو بخلًُظ بملىبف  قحم فجش بنثةَُد 

 ذَاذخ أعاتشذ بنراةسبذ    وبنيت زسحغ يذَشَد جشع باحهُد مبحةفظد بجشع بنبؼيب بنكةئٍ يف أػهً بحملًُد 

غااىق كةَاار وبنغااُةسبذ بنسةجؼااد نهًااذَُني جةن  ػااٍ ديااةس ْةئاام وحشبئاا  كااحاخ مبحااالذ وخمااةصٌ بألغزَااد   

(  الذ جتةسَد يُهة  م جُغ بعطىبَةذ 4ب صُهد بنيت وثقهة بملشكض بنقةَىين زذيا خمضٌ غزبء و)

بناايت طااُ  هىكااد ألْااةد بملُطقااد  ( عااُةسخ يذَُااد وزسااشس عااُةسخ أخااشي    08بنرااةص بملااتد وزااذيا ) 

 .يُةصهلى ويُةطقهى بنغكُُد جةحملًُد

 الىالعت:تفاصيل 

يف عااُةق بنسجىَااغ وبنؼقااةت باًااةػٍ بناازٌ  ةسعااّ طااةنف  

بنؼااذوبٌ بنغااؼىدٌ ملاا  بملااذَُني يف بنااًٍُ قةياار طااةئشزني    

أو أكثااش زةجؼااد نااّ يف بنغااةػد بنثةَُااد قحاام فجااش َااىو حااشجُسني 

و جبٍ أسجغ غةسبذ جىَد ػهاً  8102َىَُى  7بخلًُظ بملىبف  

عاااىق  ًُاااد جاااشع بنباااؼحُد بنااازٌ َقاااغ يف أػهاااً بحملًُاااد       

بنطحُؼُااااد مبحةفظااااد ب ذَااااذخو بنرااااةسزني بألو  وبنثةَُااااد    

بعااااسهذفسة يىقتااااةت نهغااااُةسبذ يف يااااذخم بنغااااىق وبنرااااةسزني  

بعااسهذفسة خمااضٌ غاازبء و ااالذ جتةسَااد زةجؼااد       بألخازااني

نهًىبطٍ/ صَذ أمحذ حغاٍ  ًاذ  اة أعاتشذ ػاٍ زاذيا       

و ااالذ جتةسَااد وعااُةسبذ  ْةئاام طااةل بنغااىق وعُااغ بألػُااةٌ بملذَُااد بناايت جذبخهااّ يااٍ خمااةصٌ غاازبء     

صااُهد بناايت أجااشي بملشكاض بنقااةَىين نهحقااىق وبنسًُُاد ملثااةت يُاذبَُةت وزىثُاا  بنىبقؼااد وكةَار ب     بملاذَُنيو  

( عُةسخ يذَُد وزساشس  08(  الذ جتةسَد وزذيا )3َسجر ػٍ بنرةسبذ باىَد زذيا خمضٌ غزبء و)

عُةسخ أخشي كًة أضشذ جةنطشَ  بنؼةو وزغححر يف حشيةٌ يُاةط  هْهاد جةنغاكةٌ بملاذَُني بنىبقؼاد ػهاً       

بنالصيد ملؼُباسهىو كاىٌ    يقشجد يٍ بنغىق يٍ حقهى يف بنسغىق وب صىل ػهً بنرزبء وبملىبد بنسشوسَد

 جاوب مه الذمار الذي لحك بالسىق
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بناازْةت    أعااىبق جؼُااذخ فقااشْى ةئغااد وحبنظااشوف وبألوضااةع بند َصااؼث ػهااُهى يف  اام ُاايُااةطقهى َةئ

 نبشبء حةجةهتى يٍ بنرزبء وبنكغةء وبنذوبء.

 شهىد عيان ومىكىبيه

عايدا،  اداْد عيداٌ جَدان  يدٍ رن داورة رلويدة رند  ادُ ا           55زيد ؤمحدد سندٍ يغهدن يدٍ رن ًدر      

رحلددرل نهالددانف رنندد و ا عهددك رننددوق  دداٌ ساًددرر، ياورندددر،   ر دد ة رنا اويددة      رنطددنرٌ

 جخمسٌ رألغذية رناابع نّ لابهُاِ جلال نُا:

"      ٍ بنسجااةس  خمااةصٌ أحااذ  كُاار قااذ رْحاار    يذَُااد جةجاام بنقشَحااد يااٍ جااشع نبااشبء بنقًاا  وبألغزَااد ياا

وطًُههة ػهً ينت عُةسيت يٍ أجم  فشبغهة يف خمضٌ بنرزبء وبحملالذ بنسجةسَاد بنسةجؼاد د وبنكةئُاد يف    

عااىق بحملًُااد وجؼااذ وفااىد وزتشَاال ب ًىنااد جهغاار جااةحملالذ أصبول ػًهااٍ جااةنحُغ نهًااذَُني وكُااة َغااًغ  

ُر أول بنغااةػد بنثةَُاد  اا ػُاذ  خ نهسحااةنف بنغاؼىدٌ يف بألجاىبء وفجااأ  بنسةجؼاد  طهُقاةت نهطاةئشبذ ب شجُااد   

نازَة جاةنتشبس نهُجاةخ وجؼاذ     هغاُةسبذ بنسةجؼاد نُاة    ػهاً بملىقاف باًاةػٍ ن   غةسخ جىَاد سأَساهة ػُاذية وقؼار     

فااشبسٌ يااٍ  اااليت بنسجةسَااد ػااةودذ بنطااةئشبذ ب شجُااد قصااتهة جااثالش غااةسبذ جىَااد غااةسزني يُااهة         

بحملالذ زغححر يف  حاذبش دياةس ْةئام    أيةو وعُةسيت بنىبقتد  دبعسهذفر خمضٌ غزبء و اليت بنسجةسَ

وْاٍ ياىبد غزبئُاد وقًا       بملًهىكاد د جاةحملالذ  خمضوٌ وبَذنؼر حشبئ  كحاخ بزهتر كم  ٍء يىجىد أو 

جةْظد ورْاةت  وبعطىبَةذ غةص يتد  ضةفد    بحسشبق وبزالف عُةسيت جةنكةيم يسكحذبت خغةئش يةنُد 

بشخ يهُاىٌ سَاةل كام  اٍء أفاح  أثاشبت جؼاذ ػاني كًاة بحسشقار           سأط يةد يف بنسجةسخ وبنزٌ َتىق يحهل ػ

وزذيشذ أكثش يٍ ػباش عاُةسبذ يذَُاد  هىكاد ن ْاةد فةملُطقاد ْاٍ َةئُاد وطاُ   اة قاشي ويُاةط              

 ".يأْىند جةنغكةٌ بملذَُني

 

تضدرو يدٍ رن داورة رلويدة     عايا،  ااْد عياٌ آخر  56رن ًر  ؤيني عغدِ ؤمحد رنربع   رنغانن يٍ

ننوق سيث ؤ ة إىل رت ف جتدين سدياوتّ رنوسيددا رند   داٌ ي يدم يدٍ خ لدا عا هادّ         عهك ر

 فر  ؤغهغ ى ؤطفال جَناء لابهُاِ جؤفا َا لا  ،: 55رملكوَة يٍ 

هطابٌ ب شيب بنسةجغ نهسحاةنف بنغاؼىدٌ يف أجاىبء يُطقاد جاشع بنايت زقاغ فُهاة بحملًُاد          ن ةتمسؼُة طهُق"

و 8112بنطحُؼُد بنىحُذخ ػهً يغاسىي باضَاشخ بنؼشجُاد وكُار قاذ أوقتار عاُةسيت َاىع ُْهاىكظ يىدَام           

مبىقف بنغُةسبذ جأعتم عىق بحملًُاد ويف طشَا  ػاىديت    بملاتل فجاأخ مسؼار فاتا بنراةسخ باىَاد          

و بسجتار بملُطقادو َحؼاذ ياتد     ر ػُُتاد فشأَر ملؼةٌ أمحش ودوٌ بنرةسخ كةَا َظشذ جبهد بنُغةس و  بأل

حنى مخغًةئد يسش ػٍ بنغىق ػُذية  ةْذذ بنرةسخ بعسهذفر يىقف بنغُةسبذ قهقر ػهً عُةسيت فهٍ 

نستقاذ   حقُقد يصذس دخهٍ بنىحُذ إلػةند أعاشيت ياٍ خالهلاة وجؼاذ وقاىع بنراةسخ بألو  حةونار بنازْةت        

عاُةسيت و رب يب بمسااغ فاىذ بنرااةسخ بنثةَُاد ت بعااسًشذ بنراةسبذ بعااسهذفر كام  ااٍء يف بنغاىق وأَسااةت       
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بعااسهذفر كةفااد بنغااُةسبذ بملذَُااد بملىجااىدخ وبَااذنؼر حشبئاا  كااحاخ بزهتاار كاام  ااٍء يااال  بحملااالذ           

و ةملاد جكام ياة     وبنغُةسبذ بملغسهذفد جؼسةت يُهى أفُث جةهنُةسبذ ػصحُد وَتغُد كةَار بنراةسخ وحباُد   

 ."زؼُُّ بنكهًد

 

 وتائج الىالعت:

 

 رملُشأة رملدَية:

 
    

 5 51 5 5 تدين

  5   تضرو

 

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بملُطقاد بنايت ا بعاسهذبفهة ووجاذَة     طقُقاةذ يُذبَُاد ملؼشفاد     بملشكض بنقةَىين بطهغ ػهً بنىبقؼد وأجشي

وال زىجااذ أٌ أْااذبف ػغااكشَد يف زهاات  عااىق  ااؼيبيذَُااد وأٌ بملكااةٌ بملغااسهذف ػحااةسخ ػااٍ ٌ بملُطقااد أ

بملُطقد بأليش بنزٌ َؤكذ أٌ ية قةير جّ قىبذ بنسحةنف ْى بعاسهذبف يسؼًاذ نهًاذَُني وبملُباملذ بملذَُاد      

 َؼةقااث ػهُهااة بنقااةَىٌ بنااذودو وخشقااةت نهًحااةد  وبنقااُى بناايت أعؼاار ػهُهااة ب سًؼااةذ        وْااٍ جااشبئى  

بعسًشبس بنغؼىدَد وطةنتهة يف قسم وبعسهذبف بألطتاةل وبنُغاةء وبملاذَُني ياة ْاى  ال       وجمشدبملسحسشخ. 

ٌ  جش د جبؼد زسةف    باشبئى بنيت  ية صبل  ويغاًغ ب سًاغ   أي شزكحاهة أياةو ياش   َ بنسحاةنف بنغاؼىد

وبنيت عسبكم يف بملغاسقحم  بنذود بنزٌ ية صبل فةيسةت  صبء ْزِ باشبئى بنيت َُذي هلة جحني بإلَغةَُد 

بنقشَث ػقحد أيةو زكةزف ب سًغ بنذود ودفةػّ ػٍ ب قىق وب شَةذ جم عسكىٌ ْزِ باشبئى عاىبج   

 دونُد يف بنؼذوبٌ ػهً ب سًؼةذ وبنذول.

 

 تىصياث المزكز:
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    بملشكاااض بنقاااةَىين نهحقاااىق وبنسًُُاااد َاااذػى عُاااغ يُظًاااةذ ب سًاااغ بملاااذين وبملُظًاااةذ بنذونُاااد

وخصىفةت يُظًةذ بألياى بملسحاذخ    طًام يغااىنُةهتة بألخالقُاد وبإلَغاةَُد جتاةِ ياة َشزكحاّ          

 بنغؼىدٌ يٍ جشبئى مل  بنحبشَد و بإلَغةَُد عؼة. بنسحةنفطابٌ 

 بأليٍ    ب تةظ ػهً ية زحقً يٍ مسؼسهة وعشػد بنؼًم ػهاً   كًة َذػى بأليى بملسحذخ وجمهظ

 وقف ب شت ووقف َضَف بنذو بنًُى وب ذ يٍ بسزكةت باشبئى مل  أطتةل وَغةء بنًٍُ.

      وَذػى    عشػد  سعةل اةٌ طقُ  دونُد نهسحقُ  يف ْزِ باش اد وغاْاة وزقاذر يشزكحُهاة

 نهقسةء بنذود.

 

 

  

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/


 

 

 الحذيذة -بزع  –سىق محميت بزع  لصف تمزيز حمىلي يىثك

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 8 

 (5يهلك ولى )

 رملُشأة رملدَية رملديرا جرملاضرواؤمساء جبياَاة 

 رن د  َوع رملُشإا رسى صاسب رملُشإا و
َوع 

 رنضرو
 رملديرية

يكاٌ 

 رنورل ة

تاويخ 

 رسا درف ى

 عىق  ًُد جشع 5
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عىق

 صَذ أمحذ حغٍ  ًذ 1
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 8  م جتةسٌ

 صَذ أمحذ حغٍ  ًذ 5
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 خمضٌ أغزَد

 م جُغ بعطىبَةذ  صَذ أمحذ حغٍ  ًذ 4

 غةص يتد
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0

 صَذ أمحذ حغٍ  ًذ 5
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 8 عُةسخ

 أيني ػحذِ أمحذ بنربػٍ 6
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

  ًذ ػهٍ بملحؼىسخ 7
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

  ًذ ػهٍ حغٍ 8
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

  ًذ فرا بنتقُّ 9
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

 ػحذب كُى  ًذ بألْذل 51
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

 ػحذبهلل حغٍ بنُبتّ 55
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

 َىسٌ  ًذ ػحذِ بألْذل 51
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زسشس 0 عُةسخ

 َةعش ػهٍ بألْذل 55
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

 ػطةء حغٍ 54
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

 ػحذِ ػهٍ بملشخةص 55
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0 عُةسخ

  ًذ بملقصش 56
 8102َىَُى  7 عىق جشع جشع زذيا 0  م جتةسٌ
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 الحذيذة -بزع  –سىق محميت بزع  لصف تمزيز حمىلي يىثك
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 صوو نغ ض رملُشأة رملدَية رملديرا جرملاضروا نررء رنمصف 

  
  

  
  

    
  

 

 صُ دددداء –رنيًددددٍ  - رملر س رنماَوين نهلموق جرناًُية صا و عٍ/
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