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 ملخص:

 52اَساعت اَسادست ْٕ ٌوِ األربعاا  اوواقام   عٗد ناِ طريأ األباحشً اَخابع َُخحاَف اَسعودي 

ِ باَهصااف ايااوي باألسااُحت اَوااااات  اَهٗابااٍ اوواًاات ْسااخًدقال راراات نااوار  َُصااٍادٌٕ  5102ٌوٍَااو 

ْاٍال ْإ ٍْٗاا      01عُى بعاد  يزٌوة اَسوابع  نباَتأرٗا  نٍاًّْ بصٍد األمساو يف ٍْا٘ اَبحو األمحو 

 2 ااو   عاْاال  ٚاو أ اد اَصاٍادٌٕ      01هخٍ طكٍ ٌبُغ ْإ اَعٓاو   ْاحلدٌدة احلٍوي، أسكو اَهصف عٕ 

 صٍادٌٕ آخوٌٕ بًٍّٗ طكُني  حدْري اَهوار  اَزارت.

 

 

 الىالعت:فاصيل ت

ٕ  عٗد اَساعت اَسادست ِ نااِ اَرياريأ األباحشاً َخحااَف     5102ٌوٍَاو   52ْساا  ٌاوِ األربعاا  اوواقام      ْا

ات  اَهٗاباٍ ايوٌات اوواًات عُاى رارات ناوار  حهاٍ        اَعد أ اَسعودي بشٕ ٚجوِ اوي باألسُحت اَواا

صٍادٌٕ خاٌ ر ُت اصريٍادّٚ َألمساو مبٍا٘ إٍَٓ اإلنٍٍُٓت باَبحو األمحاو ْهاباٍ    7يٍ نار  حنو 

اَصاٍادٌٕ ٚاو   أ اد  ازٌوة اَسوابع اَخابعات ودٌوٌات اوٍٗاا  مبحاقاات احلدٌادة أساكو انجاوِ عإ ْهخاٍ          

أطكااٌ   5صٍادٌٕ آخوٌٕ بٍٗاًّ   2عاْال،  او   01َباَغ ْٕ اَعٓو اَريكٍ/ ْكٍد ناسّ حمٓد  ٍُسً ا

 صااٍ اوويااز اَهاااٖوأ عُااى أمسااا ّٚ  أ ردٖاٚااا يف ْا اام ٚاااا اَخهوٌااو أ ُاا  اَ ااحاٌا ايو ااى           

إصاباهتّ باَغت خُف انجوِ حدْري احملوياث اًًَوبائٍات َهاوار  اَصاٍد اَزارات اوساخًدقت ااا أعاال        

إىل ٍْٗا  االصريٍاد  إسعاف زْائًّ اَ حاٌا،  ٍذ اسخٓوث عودهتّ حنو  صوٌ اَصٍادٌٕ اَٗااني 

صابا  ٌاوِ ايٓاٍمت  س إساعاف     ْإ   00:11اَسااعت  عٗاد  ساعت  ىت  صونّ إىل ٍْٗا  االصريٍاد  02

 ايو ى اَزٓاٍٖت إىل ْسخشكى اَزورة مبدٌٗت احلدٌدة.
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 وواجىن مه المصفإفاداث شهىد عيان 

ػاهاا،  َؼوال ااُا ا، لك اان ضااى لاوي ال اُا َي         88َثلغ هي الؼوز  –فاَز حمود حسي شثُل 

الذَي استهدفهن الطرياى األتاتشٍ وهن ػلً القىارب الثالثح جنً هاي الق او وقاتلٌااٍ فقاا      

 لٌا:

"ْٗا ٌوِ األ د حهوٌبال أْ ٍٗا رارات أٌااِ  حنإ يف ٍْاا٘ اَبحاو األمحاو اإلنٍٍُٓات اَخابعات َُإٍٓ ْهاباٍ           

ْاٍال، يٗاا عُاى ْا       01وابع اَخابعات ودٌوٌات اوٍٗاا  اَاع حبعاد عإ ٍْٗاا  احلدٌادة  اوا           ازٌوة اَس

ٖوقو ْخريُباث احلٍاة ألسوٖا اَاع  عُٓٗا اَو ٍد اَاي ْٕ خاَٙ بصٍد األمساو  ٚو رارت نوار  ٖهوِ 

بادا  يداساً   عت صٍادٌٕ عُى ْ  نار  صٍد حابع ٍَاسو عًُ عبد٘  وار ٌهود٘ عبٖعًٍُا، يٗج أٖا  س

ْساا  ٌاوِ األربعاا   بعاد  اً       ْإ  اَسااعت اَسادسات     عٗد يٗا عُى  اى االٖخًا  ْٕ صٍد األمساو 

ُخحاااَف اَسااعودي  ناااِ ْبااااوة َناااربني َزْائٗااا اَصااٍادٌٕ حكاادٗااا بهااد ِ اَريااريأ األباحشااً اَخااابع 

ٍ  األسُحت اَوااات  ياَى نصكٗاب د ٔ سابم إٖاار بئطال ٖرياٖٙ عٍُٗا   يٗاا  وقعٗاا أٌادٌٗا   ق ،باَهٗابا

ٙ      ُٖو   حادْري  أدا إىل  إىل اَريٍارٌٕ بأٖٗا صٍادٌٕ  ًَإ د ٔ ااد ا اساخٓو اَرياريأ األباحشاً يف نصاك

احملااوو اًًَوبااائً َُهااار  اَاااي يٗااا عُااى ْخٗااٙ اوٖااا دٍعااال، أْااا اَصااٍادٌٕ اَااإٌ ياااٖوا عُااى ْاا      

خُااى  او ااى  حاادْوث حموياااث اَهاااربني  يااأ  اَهاااربني اَخااوٌٕ قهااد ٖاَخااًّ اَااٗريأ قسااه  ْٗااًّ ن  

هااوِ بئٖهالٖااا أ  إسااعاف ٌاَوضااع ياررٍااال ال ٖاادري ْااالا ٖصااٗع َُ ااحاٌا اَااإٌ سااهريوا، قااا ٌواااد ْاإ  

ْااا  ونااال اااوا   ااد د إأٖٗااا سااٗكارل احلٍاااة بايو اى اَااإٌ يٗااا ٖساآع أٍٖٗااًّ  صااواخًّ يٗااا ٖعخهاد   

اجملااادٌف  قًوٖااا أٔ ٖهااوِ باسااخ داِ   ال باألباحشااً رهااو  باااَهوار   دخااوٌ ٍْااا٘ اَبحااو إًٍَااا أ  نصااك    

إىل ٍْٗا  االصريٍاد اَاي مل ٖصُٙ إال اٍَوِ اَخا  عٗد اَسااعت   اَعودة َُهار  اَاي يٗا عٍُٙ ايشبٍت 

 ٌوِ ايٍٓمت". ةريظًْٕ احلادٌت عشو 

 

ػاها،  اُا  أ ان وًااجٍ هاي الق او ا اىٌ      55َثلغ هي الؼوز  –ػثدالىيل حمود خالد شثُل 

لكتاتشٍ التاتغ لتحالو الؼدواى السؼى ٌ ضاى َقى  إحدي القىارب الثالثاح املساتهدفح قاتلٌااٍ    

 وحتدث إلٌُا قائال،:

ر   يٗااج أٖااا أنااود ناااياَعااادة "لٚبٗااا ْٗااا راراات أٌاااِ َُصااٍد يف اوٍااا٘ اإلنٍٍُٓاات َُاإٍٓ باااَبحو األمحااو 

اَصٍد اَخابع َعبدا  حمٓاد اابٍٍ  عُاى ْخٗاٙ ساخت أاا ال ْإ اَصاٍادٌٕ  اَهااربني اَخاوٌٕ ياٖاج            

ْعٗا أٌ ال  لٚبٗا سوٌال الصريٍاد األمساو  خاٌ  عُٓٗا يٗا ٖشارف عُاى االٖخاًا  ْإ اَصاٍد  اَعاودة      

بشٕ ٚجوْاٙ اَو شاً    إىل ٍْٗا  االصريٍاد  قجأة ناِ طريأ األباحشً اَخابع َخحاَف اَعد أ اَسعودي

باألسااُحت اَوااااات  اَهٗابااٍ عٍُٗااا ْبااااوة  يااأ ةُاام عُااى ْساااقت نوٌباات ااادال قونٗااا يٗااا ٖشااري إٍَااٙ   

بأٌدٌٗا  رقعٗاٚا َُخُاوٌ  بأٖٗاا صاٍادٌٕ  ًَإ ياأ اَرياريأ األباحشاً ْساخٓوال يف اَهصاف، أرٗاا  لَاى            
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اًًَوبائٍت باًَاٍْ  حونكٗا حموياهتا  اَهوار  اَزارت دْوثنصف اَريريأ رارت صوارٌخ  وارٌت عُى 

عُااى نااار   ٚبااأ أمحااد  ٚبااأ اٖكجااوث بااني  حشاابٙ اَهٗبُاات اَعٗهودٌاات عاإ احلوياات  ناااِ بئَهااا  نٗبُاات  

ٙ صاٍادٌٕ   7عاْاال  او اج    01 ُاٍمت عٓاو٘    ْكٍاد اَزٓاٍٖت اَصٍادٌٕ قهخُج أ دّٚ  ٚو اَريكاٍ   ، رقانا

ساامل اااري،  نااِ طاريأ األباحشاً باَهصاف       اد اَصاٍ يٓا أصٍ  صٍاد آخو يأ عُى ْ  ناربٗا  ٚاو  

عٍُٗااا د ٔ رمحاات أ   اااٍ أ  ْواعاااة ألبساا  ْبااادا اإلٖساااٍٖت قااٗحٕ صااٍادٌٕ  ٚااو ٌعااوف  اْااال بأٖٗااا     

بعاد  صٍادٌٕ ال منخُى سوا ابًاث َصٍد األمسااو  اَاع ٖهااقًا إىل ٍْاا٘ اَبحاو  زاال عإ أمسااو،         

ني  اَات ْإ اإلعٍاا  ااوا  ْشااٚدحٗا  مساعٗاا َصاوا         ارحًابٙ يوميخٙ اَو شاٍت أصابٗا حنإ اَٗااا    

زْائٗا اَصاٍادٌٕ ايو اى ٌريُباؤ اَٗجادة يٗاا ال منخُاى ناّ ااً   ال أ اد سٍسآع ٖادا  اساخغارخًّ             

 إسعاقًّ، لٚ  ْٗا أربعت أا ال إىل اَهار  اَاي سه  قٍٙ ضحاٌا  ناْوا بوب  أْايٕ إصااباهتّ  

   ٙ ث باجملاادٌف اٍَد ٌات  اَعاودة إاّ إىل ٍْٗاا  االصاريٍاد  اساخٓو         حتوٌى اَهار  اَاي يااٖوا عُاى ْخٗا

عودحٗا باَهوار  حمكوقت باو اطو اوا  حادْري طاريأ األباحشاً َُٓحويااث     ر ُت ساعاث طوٌُت ياٖج َ

 ".َُهوار  اًًَوبائٍت 

 

 

 وتائج الىالعت:

 الضحاَا املدًُني:

 
   

 اإلمجايل

 0   0 القتلً

 2 0  5 ا زحً

 املٌشآخ املدًُح:

 
 

 5 تدهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

اوٗريهات اَاع س اساخًداقًا   اادٖا     حتهٍهااث ٍْداٍٖات وعوقات     اوويز اَهاٖوأ اطُع عُى اَوانعت  أاوا

 ال حوااد أي أٚاداف عساًوٌت يف حُاى      نوار  صاٍد،  ْدٍٖت  أٔ اوًأ اوسخًدف عبارة عٕ ٔ اوٗريهت أ
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اوٗريهت األْو اَاي ٌؤيد أٔ ْا ناْج بٙ نواث اَخحاَف ٚو اساخًداف ْخعٓاد َُٓادٍٖني  اوٗشاملث اودٍٖات      

ٌعاناا  عًٍُااا اَهاااٖؤ اَااد  ،  خونااال َُٓبااادا  اَهااٍّ اَااع أدعااج عًٍُااا اجملخٓعاااث          ٚااً اااوائّ  

اسخٓوار اَسعودٌت  حتاَكًا يف نخٍ  اسخًداف األطكااٌ  اَٗساا   اوادٍٖني ْاا ٚاو إال         وداوخح وة. 

 ْسآع اجملخٓاع   أا وحًباًا أْااِ ْاو   ٌ اَخحااَف اَساعودي  اوميت بشعت ح اف إىل ايوائّ اَع  ْا زاٌ 

وساخهبٍ  اَد   اَاي ْا زاٌ صاْخال إزا  ٚا٘ ايوائّ اَع ٌٗدا نا ابني اإلٖساٍٖت  اَع سخشًٍ يف ا

اَهوٌ  عهبت أْاِ حًاحف اجملخٓع اَد    دقاعٙ عٕ احلهول  احلوٌاث بٍ سخًؤ ٚا٘ ايوائّ ساوابم  

 د ٍَت يف اَعد أ عُى اجملخٓعاث  اَد ٌ.

 

 تىصياث المركز:

    اووياااز اَهااااٖوأ َُحهاااول  اَخٍٗٓااات ٌااادعو دٍاااع ْٗآااااث اجملخٓاااع اوااادأ  اوٗآااااث اَد ٍَااات

 ّ اوخحادة إىل حتٓاٍ ْسادوٍَاهتا األخانٍات  اإلٖسااٍٖت ااا٘ ْاا ٌوحًباٙ           خصوصال ْٗآاث األْا

 اَسعودي ْٕ اوائّ  م اَبشوٌت   اإلٖساٍٖت دعا. اَخحاَفطريأ 

   يٓا ٌدعو األّْ اوخحدة   ُمت األْٕ إىل احلكاظ عُى ْا حبهى ْٕ مسعخًا  سوعت اَعٍٓ عُاى

 ارحًا  ايوائّ  م أطكاٌ  ٖسا  إٍَٓ. نف احلو    نف ٖزٌف اَدِ آٍَين  احلد ْٕ 

      ٌدعو إىل سوعت إرساٌ يأ حتهٍم د ٍَت َُخحهٍم يف ٚا٘ ايوميات   ريٚاا  حهادر ْوحًبًٍاا 

 َُه ا  اَد  .

 

 

  

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/


 

 

 محافظت الحذيذة –مذيريت الميىاء  –ممابل جزيرة السىابع  - لىارب الصياديه لصف تمرير حمىلي يىثك 

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

 
 

د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 الؼوز الٌىع االسااااااااان م
ًىع 

 االًتهان

املٌطقح/ 

 املدَزَح
 هكاى الىاقؼح

تارَخ 

 الىاقؼح

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  نخٍٍ 01 طكٍ ْكٍد ناسّ حمٓد عًُ  ٍُسً 1 

 

 

 

 

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د  احىدمهد جلذو نيد

 الؼوز الٌىع االسااااااااان م
ًىع 

 االًتهان

املٌطقح/ 

 املدَزَح
 هكاى الىاقؼح

تارَخ 

 الىاقؼح

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  اوٌ  07 طكٍ عدي ْٗصور عًُ  ٍُسً  1

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  اوٌ  07 طكٍ عًُ حمٓد سعٍد حمٓد سُٓأ   8

 5102ٌوٍَو  52 اَسوابعازٌوة  اوٍٗا  اوٌ  01 ليو أمحد ًٍْو  ٖااً عبدا   ٍُسً   5

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  اوٌ  51 ليو حمٓد عبد٘ حمٓد  ٍُسً   4

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  اوٌ  50 ليو صادل عًُ سامل أمحد  ٍُسً   5

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  اوٌ  55 ليو طارل  سٕ حمٓد عبدا   ٍُسً   6

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  اوٌ  51 ليو زيوٌا ْٗصور عًُ  ٍُسً   7

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  اوٌ  11 ليو سامل حمٓد ةىي سامل ااري   8
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د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 اسن ااحة املٌشؤج م
 ًىع

 املٌشؤج

ًىع 

 الضزر

املٌطقح/ 

 املدَزَح

هكاى 

 الىاقؼح

تارَخ 

 الىاقؼح

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  حدْري نار  صٍد عبدا  حمٓد ابٍٍ   1

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  حدْري نار  صٍد أساْت  ٚبأ أمحد  ٚبأ   8

 5102ٌوٍَو  52 ازٌوة اَسوابع اوٍٗا  حدْري نار  صٍد ٌاسو عًُ عبد٘  وار   5

 

 
 

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
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