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 هلخص:

ٍوََيو نٗلُيتج ييوٍتج     62أَهي اَطريأ احلسيب َتحاَف اَعدوأ اَسعودً ََُة اخلٓيَ  ادلواقيم   

 دٍسٍيية ش َييد زلاق يية    دٍييجحتٓيي ٔ نٗا ييٍ دٗهودٍيية ا ييتردقا ْييصازم ادلييدَٖج وْٗيياشذلّ  ٗطهيية       

ٌ أضسازاً يسَٓة  صازم ادلاجنو وييأ ْيٕ ضيٓٗرا ْصزدية      ااحلدٍدة اَساحَُة خُك دزٚيّ َُٓياجنو    دُي

ِ دثييس لكُييج ْييٕ أ ٗيياد دُييٌ دلييدال  ييا  دلَييد دُييي   6102ٍوََييو  62ويف صييلاي ٍييوِ ا ٓعيية ادلواقييم  

اَسيادة اَثاَٖية   ودٗيد   ادلٗطهية   اذلٓي ذخرية دٗهودٍة ْٕ سلُكيا  اَاياز ج ا يوٍتج وديادا ىليا    ْ      

ٍييوِ ا ٓعيية اٖكاييس  اَهٗلُيية اَعٗهودٍيية داخييٍ ْيي ٌ دُييٌ دلييدال  ييا  َتسييكس دييٕ    ةريظرييْييٕ دشييس 

 ييهوأ أحييد أ ٗيياد٘ نتييَ ً ويييسي زص اا ييسة   صييا ا   اَايية أ ييعف دُييي  رسٚييا    ادلستشييكي و  ييسز   

 ْ ذلّ.

 

 

 الىالعت:فاصيل ح

 62 ٓعية ادلواقيم   ٍوِ ا ةريظرْٕ دٗد اَسادة اَثاَٖة دشس 

س  نٗلُييية دٗهودٍييية داخيييٍ ْييي ٌ دُيييٌ   ايييكِ ا6102ٍٖوََيييو 

  دٍسٍيية ش َيييد  دٍيييجدلييدال  يييا  دلَييد اًَيييا ٕ  ٗطهيية    

 حاق يية احلدٍييدة خُكييا نتييَ ً ْييٕ أ ٗيياد صيياح  ادليي ٌ      

داْياً   61امسٙ/ دلدال دٌُ دلدال  يا  ٍلُيم ْيٕ اَعٓيس     

ويسي زص اا سة دٌُ دلدال  ا  دلَيد اَلياَم ْيٕ اَعٓيس     

داْييًاو ويييأ لكُييج ْييٕ أ ٗا ييٙ نييد دثييسا دُييي اَهٗلُيية         01

ؤخرٚا    قهاْا  ادلصازم اجملاوزة دل ذلّ   حدى اَعٗهودٍة 

 ٓ  حيدى اَهٗا يٍ اَيس أ يهطرا ليريأ نيوا        وٚيٌ   وَُعلؤ ىليا  ي ؤهنيا يتُية حدٍدٍية      اْ ذلّ ظٗاً ْٗير

 اَتحاَف دُي ْصازم وْٗاشٌ أٚايل ادلٗطهة.

 

 

 

 ضحايا المٌابل العٌمىديتعبذاهلل علي سالن أحذ 
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 الىالعتإفاداث شهىد عياى 

عامرا،  اراهد عيران مره  رملان ا ىطقرت هاب ىراي         55البالغ مه العمرر   دينيمخيسي حسني إبراهيم 

 لىا:وهال 

" عد أدا ٗا َكسٍ ة ا ٓعة يف ادلساد ديدٖا    ْٗاشَٗيا و كاياٗيا    

 سيييٓام دوً اٖكاييياز ع از كعيييا أصيييوا  و ًييياد االكييياٌ واَٗسييياد  

ولُلييرّ َُٗاييدة ق سيييا ْييٕ ْيي يل وأٖييا ْكيياص  اَييردس ويييأ       

ْكييدز ذَييى اَكييساا َولكيياٌ واَٗسيياد ْييٕ داخييٍ ْيي ٌ صييرسً    

      ٕ ييريا     ادلي ٌ    دٌُ دلدال  يا  دلَيد ٚسديا أٖيا وديدد ْي

ودٗيييد وصيييوَٗا وييييدٖا ال يييٕ ااييييع َكيييرسً ُْهَييياً دُيييي ااز    

واَدْاد  ٗرٓس ْٕ يسد٘و اًَف ااميٕ ْٕ ٍد٘ ْلتوزة يٓا شاٚدٖا ويرٙ ٌُْد  ياَثهوص اَيس أحدرتيرا    

ياٖيا  ْكياص  شي اٍا يف ألساقيٙ    وٚيو  اٖليٙ أ َيٙ   جباَش اٍا ودَٗا٘ يرَىو يأ ند قازل احلَاة وييدٖا  

و هاٍييا ًَتُيية  واَييس ييياٖوا ٍتوايييدؤ قَريياتٗييارس  دُييي يييدزأ اَاسقيية ق و اٍا ْلعثييسة ٚٗييا وٚٗيياوشيياَ

ياٖا نٗلُة دٗهودٍة حتههٗا ْٗرا وأخعٖا زص اا سة ا سٍح  ؤٔ ارٗج ْٕ ألكاَٙ دثيسا دَُريا    ٍةحدٍد

ودٗدْا وييدٚا   ولةؤهنا َع  اداخٍ ادل ٌ ظٗاً ْٗرٓ ٚا اووضع اٚا ْعرٓاؤخرقواز ْصزدة دٌُ دزّٚ جب

اايع دليدال ضيسىلا جبيداز اَاسقية قياٖكاس  يف ادلًيأ ٖاشيسة َشي اٍاٚا قَيٙ و يه  نتيَ ً             اأخومه

 ا شاٌ قَٙ خي ع َُعٗاٍة اَطلَة".ْومحُٗا زص اا سة    ادلستشكي و

 

هاب ىراي  أحرد أعيران ا ىطقرت    هرى  عاما،  ااهد عيان  77البالغ مه العمر  – دينيحممد عبيد عبدي 

 وحتدث إليىا هائال،:

غاز ج ييوٍتج دُيي ادلٗطهية     00:11اَسادة دٗد ََُة اخلَٓ  يف "شٕ لريأ حتاَف اَعدوأ اَسعودً 

أ يه  قَريا نٗا يٍ دٗهودٍيية يٗيا ٖسيٓع الٖكايازا   ييدوً  يج ْيصازم ادلياجنو وْٗييرا ْصزدية دُيٌ دزٚييّ            

 ًأ ادلٗطهة و ااخص االكاٌ واَٗساد يٗيا   و عض ْٗرا    ٗكاس شًُا أَااْاً ْونو ة  تس ص حبَاة

نُهج دُي حَاهتّ ويف ظررية اََوِ اَتايل مسعٗا اٖكااز نٗلُية دٗهودٍية ْيٕ داخيٍ ْي ٌ دُيٌ دليدال        

٘ ادليصازم وديادوا ىليا    ْ ذليّ أ يكس  ديٕ ونيوم أحيد أ ٗياد          حيدى   ا  دلَد دثيس دَُريا ألكاَيٙ يف    

اا ييسة   صييا ا  سلتُكيية وأ ييعكٗا٘    ادلستشييكي ول شاٌ ٚٗيياو  داْيياً ويييسي زص 61اَليياَم ْييٕ اَعٓييس 

اَعدٍد ْٕ اَهٗا ٍ اَعٗهودٍة ْٗتشسة  ج ادلصازم ويف اَطسنا  هتيدد حَياة االكياٌ واَٗسياد يف ادلٗطهية      

ٖتَايية اَعييدوأ واحلكيياز َتحيياَف اَعييدوأ  ٍعَشييؤ حتييا خيي  اَكهييساَييرٍٕ ادلؤٚوَيية  اَسييًأ ادلييدَٖج 

 ".٘ دل تُف ْكادز اَدخٍاَسعودً و دْري

 صىرة حظهر اإلصاباث الخي لحمج بالمخيل
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 ًخائج الىالعت:

 الضحايا ا دويني:

 
   

 اإلمجايل

 0 0   القت ى

 0 0   اجلرحى

 ا ىشآث ا دويت:

 
 

 1 تضرر

 

 

 وصف االًخهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

  ٍسَٗييدا ديياِ ْييع ادتٓيياد اجملتٓييع اَييدويل ل كانَيية ْٗييع ا ييت داِ اَييرخا س اَعٗهودٍيية يف ْيي  س د ُييٕ      

ِ أز ي اَهاٖؤ اَدويل اإلٖسا   لازاً شياْ ً دلٗيع   6101ِ ودخوذلا حَص اَٗكاذ يف أغسط / آص 6112

ْا ٍتعس  َٙ ادلدَٖج ْٕ ْعاٖاة يساد اا ُحة اَس ل ميًٗرا أٔ  تونف ديٕ اَهتيٍ وَوضيع هناٍية ذلير٘      

 َدٍة.ادلعاٖاة وْٕ ٚر٘ اا ُحة اَرخا س اَعٗهودٍة واا ُحة اَتهُ

ونيد دسقييا ال كانَيية اَييرخرية اَعٗهودٍية: ٚييٌ ذخييرية  هَُدٍيية  ٗثيس ذخييا س صييارية ْتكاييسة أو  طُهرييا    

يَُيوا ييساِ" ْكيٓٓة     61وٌٚ نٗا ٍ صارية أو ْتكاسا  صارية وغري ْويرية "ييٍ ْٗيرا وشٖيٙ أنيٍ ْيٕ       

ُيييي اَهتيييٍ َ ٖكاييياز نليييٍ الصيييطداِ أو دٗيييد٘ أو  عيييد٘و وحبسييي  ال كانَييية قييي ٔ خطسٚيييا ل ٍهتكيييس د

واإلصا ة قه   ٍ ٍتعدى خطسٚا دُي ادلصازم وااٖشيطة اَصزادَية والٖتايَية َُٓاتٓعيا  واا يس ادلدَٖية       

وغريٚييا ْييٕ اَعوانيي  اَوخَٓيية وادلعاٖيياة اَييس  ُحهرييا ٚيير٘ اَهٗا ييٍ اَعٗهودٍيية  اإلٖسيياَٖة و اَتييايل قيي ٔ      

تايريا أو زصٍٗيرا أو ٖهُيرا وحت يس دُيي      ا كانَة اَهٗا ٍ اَعٗهودٍة حت س ح ساً شياْ ً ا يت داْرا أو  ٖ  

اَدوٌ  هدمي أً ْساددة َدوٌ أخسى أو حًوْا   ؤً ٖشاأ حت س٘ أحًاِ ٚر٘ ال كانَيةو و شيًٍ ٚير٘    

ِ واَعو ويييوٌ ادلتعُييم  ادل ُكييا  ادلتكاييسة   0992ال كانَيية  اإلضيياقة    ا كانَيية ح ييس ااَايياِ اَعٍيية    

ة ْيٕ نواديد اَهياٖؤ اَيدويل اإلٖسيا  ٍشيًٍ اٖتيرايرا ييسا ّ         ِ نوادد ناٖوَٖة دوََي 6112َُحسص ادلعِ 

دوََة ياسا ّ احليسص وا يسا ّ ضيد اإلٖسياَٖة اَيس ز يع َُتحهَيم والايٓية اَدوََية وقهياً ل كانَية            

 اَٗ اِ اا ا ٌ َُٓحًٓة ا ٗا َة اَدوََة.
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اَونييا ع اَييس  ييه  قَرييا ادلسييص اَهيياٖو  َُحهييول واَتَٗٓيية وحبسيي  ْيا نٓٗييا  ييٙ ْييٕ  ورَييم َُعدٍيد ْييٕ    

أدواِ ْٕ ديدوأ اَسيعودٍة وحتاَكريا     2ادلدَٖج وحتدٍد االكاٌ  ج نتُي وْكا ج دُي ْداز أيثس ْٕ 

دُي إََٓ يأ ٖتَاة نككرا دُي اَسًأ واَتآعا  ادلدَٖة  ؤلٗأ ْٕ اَهٗا ٍ واَرخا س اَعٗهودٍية    

َُْييؤ ْييد  قهييد   0زٍخ واَييس ٍهطٗييرا  ييو   ٗاييوا ْٗييرا حيية داصييٓة اَييَٕٓ صييٗعاد احل ييازة واَتييا   

ٍٗيياٍس  2أ يهطا اَسيعودٍة دييع لا ساهتيا اَوحشييَة دُيي اَعدٍييد ْيٕ أحَادٚييا نٗا يٍ دٗهودٍيية يف  يازٍخ        

ِ خُكا نتٍ و صا ا  وْآ ٌ يا دٚا  ًاهنا اا سٍاد  كول وصكرا وند أصدزٖا  هسٍسٖا احلهونٌ 6102

ع اإليساَْة اَيس از ًليرا اَتحياَف اَسيعودً حبيم ادليدَٖج       حوٌ ٚر٘ اَوانعةو وٚٗاو اَعدٍد ْٕ اَونا 

 هٗا ُٙ اَعٗهودٍة وْٗرا ٚر٘ اَوانعة اَس ٍاطَريا ٚيرا اَتهسٍيس وادلسييص  كيدد  ديداد  هسٍيس شياٍْ ديٕ          

ضحاٍا اَهٗا ٍ اَعٗهودٍة اَس أَهترا اَسعودٍة وحتاَكرا خ ٌ ددواهنا دُي اَيَٕٓ ولشاَيا حية  يازٍخ     

 سٍس.يتا ة ٚرا اَته

 

 حىصياث الوركس:

    ادلسييييص اَهييياٖو  َُحهيييول واَتَٗٓييية ٍيييددو عَيييع ْٗ ٓيييا  اجملتٓيييع ادليييد  وادلٗ ٓيييا  اَدوََييية

وخكوصًا ْٗ ٓا  ااْيّ ادلتحيدة    حتٓيٍ ْسياوََاهتا ااخ نَية واإلٖسياَٖة  يا٘ ْيا ٍس ًليٙ          

 اَسعودً ْٕ يسا ّ حبم اَلشسٍة و اإلٖساَٖة ععا. اَتحاَفلريأ 

  ٍددو ااّْ ادلتحدة ورلُ  اإْ    احلكاظ دُي ْا  لهي ْٕ مسعترا و سدة اَعٍٓ دُيي  يٓا

 ونف احلسص وونف ٖصٍف اَدِ آََين واحلد ْٕ از ًاص ا سا ّ حبم ألكاٌ وٖساد إََٓ.

      وٍددو     سدة  ز اٌ  أ حتهَم دوََة َُتحهَم يف ٚر٘ ا سميية وغريٚيا و هيدمي ْس ًلَريا

 .َُه اد اَدويل
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 العمر الىىع اال رررررررررم م
وىع 

 االوتهاك

ا ىطقت/ 

 ا ديريت

مملان 

 الىاهعت

تاريخ 

 الىاهعت

 6102ٍوََو  62 دٍج َا اَ ش َد نتٍَ 61 ذيس دلدال دٌُ دلدال  ا  دلَد  1

 

الضحايا مه القت ى ا دوينيصىر بعض   

  

 

  

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د  احىدمهد جلذو نيد

 العمر الىىع اال رررررررررم م
وىع 

 االوتهاك

ا ىطقت/ 

 ا ديريت

مملان 

 الىاهعت

تاريخ 

 الىاهعت

 6102ٍوََو  62 دٍج َا اَ ش َد يسٍح 01 ذيس دٌُ دلدال  ا  دلَد 1 
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د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 ا م صاحب ا ىشؤة م
وىع 

 ا ىشؤة

وىع 

 الضرر

ا ىطقت/ 

 ا ديريت

مملان 

 الىاهعت

تاريخ 

 الىاهعت

 6102ٍوََو  62 دٍج َا اَ ش َد   سز ْ ٌ دٌُ دلدال  ا  دلَد 1 

 
 

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/

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/

