
 

 

 
 
 
 

 تمرٌر حمىلً ٌىثك

 صابة مدنٍٍن قتل وإ
 عبدالباري ٌحٍى فارعقصف دراجة ب

  فً الطرٌق العام 
 هديٌت احلديدة –هديريت احلايل  –هٌطمت  املٌظر 

م 2018ٌىوٍى  17بتارٌخ 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 تمرٌر حمىلً ٌىثك

 صابة مدنٍٍن قتل وإ
 قصف دراجة عبدالباري ٌحٍى فارعب

  فً الطرٌق العام 
 هديٌت احلديدة –هديريت احلايل  –هٌطمت  املٌظر 

م 2018ٌىوٍى  17بتارٌخ 

 
 

 إعذاد/ المركز الماوىوً للحمىق والتىمٍت

 عبر محامٍه وباحثٍه وراصذٌه حمىلٍٍه فً الىحذاث التالٍت:

 وحدة الرصد والتوثيـق -
 التقـــاريروحدة  -
 وحـــدة الترجمــة -

 وحدة المعالجة اإللكترونية -

  

 المركز الماوىوً للحمىق والتىمٍت



 

 

 فهرس التقرير:

 

 4 .................................................................................................... :ملخص

 4 ........................................................................................ :الىاقعة تفاصيل

 5 .............................................................................. وناجني عيان شهىد إفادات

 6 ............................................................................................ :الىاقعة نتائج

 7 .................................................... :الذويل اإلنساين للقانىن وفقًا االنتهاك وصف

 7 .......................................................................................... :املركز تىصيات

 8 ................................... املذنيني من القتلى الضحايا وبيانات أمساء( 1) رقم ملحق

 8 ................................ املذنيني من اجلرحى الضحايا وبيانات أمساء( 2) رقم ملحق

 8 ........................... واملتضررة املذمرة املذنية املنشآت وبيانات أمساء( 3) رقم امللحق

 

 
 
 

  



 

 

 الحذٌذة -الحالً  -المىظر –دراجت عبذالباري ٌحٍى فارع بالطرٌك العام  لصف تمرٌر حمىلً ٌىثك

u v l w x e Z j /info@lcrdye.org d LCRDye    : www.lcrdye.org 4 

 ملخص:

ضّٓ أػّبي اٌمزً واٌؼمبة اجلّبػٍ اٌيت دأثذ اٌطؼىدَخ وحتبٌفهب ػٍىً اترىباىب ضىمل ادلىملُٔ      

 ػطىرَبً غري ِطجىق ِىإخراً يف آٌُّ وثبألخض ضىبْ زلبفظخ احلملَملح اٌطبحٍُخ اٌيت شهملد رظؼُملاً 

ثشىٓ غىبتاد ٘طىزريَخ دلمبر رىٗ اجلىَىخ  أزٍىف أٔىاػهىب ئضىبفخ ئ           ِٓ لجً اٌزحبٌف اٌطؼىدٌ ولُبِٗ

احلرثُخ ادلزىاجملح ػًٍ ِمرثخ ِٓ ضىىاحً احلملَىملح خٍفىذ ِ ضىٍ وجىرا ُ ضىمل اةٔطىبُٔخ َٕىملي          ثىاتجٗ

د األضر ادلملُٔخ جىرا  رٍىه اٌرىبتاد واألػّىبي     ذلب جج  اةٔطبُٔخ ئضبفخ ئ  حبٌخ اٌزشرَمل اجلّبػٍ دلئب

ْ اٌؼطىرَخ اٌؼملا ُىخ اٌىيت ٔفى ٘ب اٌزحىبٌف اٌطىؼىدٌ دوْ حبُُىس  ىك         احلملَىملح ادلىملُٔ  وبٔىذ ِىٓ      ضىىب

لجىً   33:11اٌطىبػخ  ػٕىمل  أثرز جرا ُ اٌمزً واةثبدح اجلّبػُخ اٌيت اترىجهب لُبَ طب رح حرثُىخ ربثؼىخ ٌىٗ    

َ ثشٓ غبتح جىَخ ػًٍ دتاجخ ٔبتَخ ربثؼخ ٌٍّىاطٓ/ ػجىملاٌجبتٌ  8132ُى َىٔ 31َىَ األحمل ادلىافك  حريظه

حيىي فبتع خ ي ِروتٖ ثبٌطرَك اٌؼبَ ادلطًّ ثشبتع اخلّط  وِؼٗ أتثؼىخ ِىٓ أطفبٌىٗ ثبح ىبً ذلىُ ػىٓ       

ِأوي َطىٕهُ فُٗ ثؼمل أْ شردهتُ اٌربتاد اجلىَخ اٌىيت شىٕزهب اٌطىب راد احلرثُىخ ػٍىً حىُهُ اٌطىى         

( ِىىٓ 1( ِىملُٔ  األة ضىب ك اٌملتاجىخ و    4ِملَٕىخ احلملَىملح أضىىفرد ػىٓ تحُىً       جٕىىة ر  ٕطمىخ ادلٕظى  

ػبِىىبًك وّىىب دِىىرد اٌملتاجىىخ وأحلمىىذ   31رجٍىىم ِىىٓ اٌؼّىىر   أطفبٌىىٗ وجرحىىذ طفٍزىىٗ اٌراثؼىىخ رىىملػً تواْ  

 أضراتاً جطُّخ ثبٌطرَك اٌؼبَ.

 

 الىالعت:تفاصٍل 

َ ألىىملِذ طىىب رح حرثُىىخ ٌٍزحىىبٌف   8132َىُٔىىى  31َىىىَ األحىىمل ادلىافىىك   حريلجىىً ظهىى  33:11ػٕىىمل اٌطىىبػخ  

اٌطؼىدٌ ػًٍ شٓ غبتح جىَخ اضزهملفذ اب دتاجخ ٔبتَخ َمىد٘ىب ػجىملاٌجبتٌ حيىىي فىبتع وثرفمزىٗ أتثؼىخ       

ِٓ أثٕب ٗ مجىُؼهُ يف ػّىر اٌطفىٌىخ وىبٔىا يف تحٍىخ ٔىسوحهُ ِىٓ ِاذلىُ اٌىىب ٓ  ٕطمىخ ادلٕظىر جىىات             

ٌىىيت رؼرضىىذ ٌرىىبتاد ٘طىىزريَخ ِىىٓ لجىىً طىىب راد اٌزحىىبٌف اٌطىىؼىدٌ احلرثُىىخ وخىى ي  اذلُئىىخ اٌستاػُىىخ ا

ِروتُ٘ ثبٌطرَك اٌؼبَ ادلطًّ ثشبتع اخلّط  ولؼذ ػٍُهُ اٌربتح اٌىحشُخ ٌزطفر ػٓ جرميىخ وحشىُخ   

أحبٌزهُ اٌربتح ئ  أش   ثؼ رهتب  حُط اٌطرَك اٌؼىبَ   األة وث ثخ ِٓ أطفبٌٗ لزًٍ أشأبص 4خٍفذ 

جطىىُّخ  اًورىىملِري اٌملتاجىىخ إٌبتَىىخ اٌىىيت وىىبٔىا َطىىزمٍىاب وأحلمىىذ أضىىرات    زىىٗ اٌراثؼىىخ  حىىذ طفٍوّىىب جر

ثىىبٌطرَك اٌؼىىبَ حظىىً ادلروىىس اٌمىىبٔىا ٌٍحمىىىق واٌزُّٕىىخ ػٍىىً أ ىىب  اٌاىىحبَب و٘ىىُ: األة ػجىىملاٌجبتٌ      

ِىٓ   ضىٕىادك وأدىمل َجٍىم    3 -ػبِىبًك وػىبدي    38 -ػبِبًك وأطفبٌٗ حٕىبْ   11حيىي فبتع َجٍم ِٓ اٌؼّر 

 ػبِبً. 31ادلظبثخ ٍ٘ تواْ ػجملاٌجبتٌ حيىي فبتع اٌجبٌرخ ِٓ اٌؼّر  خضٕىادك واٌطفٍخ اٌراثؼ 1اٌؼّر 
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 وواجٍهإفاداث شهىد عٍان 

عاهنا،، ًايةنت هني الغنارة ا ىينت علن         55الطفلت رواى عبدالباري حيىي فارع، البالغت هني المونر   

لنَ ُنأ بهندُن لاةلٌاُنا تناج حىايندُا       درايت والدُا اليت كاى يمىدُنا وهمنَ برةمنت هني ب فا    

زالج حتج املرالبت الطبةت يراء إصاةاهتا ةإصاةاث خمخلفت هامبسخشف  األهل مبديٌت احلديدة 

 ولالج لٌا:يف يسدُا 

يف طجبح َىَ األحمل اضزُمظٕب ػًٍ دوٌ غبتاد جىَخ شٕزهب اٌطىب راد احلرثُىخ ٌٍزحىبٌف اٌطىؼىدٌ ػٍىً      

ػًٍ حُبرٕب وثؼمل رفىىريٖ لىرت   واٌملٌ  خبفًٍ ِمرثخ ِٕهب يف ِٕطمخ ادلٕظر اذلُئخ اٌستاػُخ َمغ ِإٌب ػ

ٔمٍٕب ِىٓ ادلىاي ئ  داخىً ادلملَٕىخ ٌىملي أحىمل ألبتثٕىب ولىبَ ثزشىرًُ اٌملتاجىخ ودٍى  أٔىب وأخىى  حٕىبْ               

وػبدي وأدمل وثمٍ ثبدلاي أٍِ وأخىٍ تَهىبَ ػٍىً أِىً أْ َؼىىد ألخى ٘ٓ ثؼىمل امٔزىهب  ِىٓ اَظىبٌٕب ئ            

رَجٕىىب وخىى ي ِىىب وٕىىب ِىىبتَٓ يف اٌطرَىىك اٌؼىىبَ شىىبتع اخلّطىى  وبٔىىذ اٌطىىب راد احلرثُىىخ حتىىىَ    ِىىاي ل

ثى بفىىخ يف األجىىىا  لبِىىذ ئحىىملا٘ٓ ثشىىٓ غىىبتح جىَىىخ ػٍُٕىىب ق أشىىؼر ئم ػٕىىملِب لىى فز  اٌرىىبتح ِؼهىىب يف   

وتأَىذ   وأفمذدلُمخ  31اذلىا  واترطّذ ػًٍ لبتػخ اٌطرَك اٌؼبَ وٕذ ِ مٍخ ثبجلراح فمملد وػٍُ دلملح 

لمل تِذ اب اٌربتح ػٍىً ثؼىمل ةطىخ    أيب وئخىاا أطجحىا أش   تؤوش ثؼاهُ ِفظىٌخ ػٓ أجطبدُ٘ 

ِزىىر اجلرميىىخ ثشىىؼخ وجىىملد ٔفطىىٍ أِىىب أْ أزحىىف ػٍىىً ثطىى  حىى  احلظىىىي ػٍىىً ِىىٓ َٕمىى ا وَزىفىىً    

ٓ      ثاضؼبيف أو اٌجمب  ِىىبْ اٌرىبتح فطىزىىْ     رتد أِىبوٓ ئطىبثيت ولى    حُىب  ػٍىً ا ىه فبٌىملِب  رىاف ِى

اٌسحف ح  وجملد أحمل ادلزطىػ  ولبَ ثاضؼبيف ئ  ادلشفً وأجرَذ يل اٌؼٕبَخ اٌطجُخ أٔب اِْ ثظىحخ  

 .جُملح وأحببثً ٌٍشفب 

 

عاهنا،، اناُد عةناى ولرينس ل انرة املٌقىةنت لاةلٌناٍ تناج          44زياد حيىي فارع، يبلن  هني المونر    

 لائا،: حىايدٍ مبشف  األهل ةاحلديدة ةرفمت الطفلت رواى وبفادًا

اٌؼطىىرٌ ِىٓ لجىً حتىبٌف اٌؼىملواْ اٌطىؼىدٌ        ِملَٕىخ احلملَىملح اٌطىبحٍُخ ثبٌزظىؼُمل    رفبجأٔب حنٓ ضىىبْ  

وأػّبٌىىٗ احلرثُىىخ اٌؼملا ُىىخ اٌىىيت شىىٕهب ػٍىىً ِٕطمىىخ ادلٕظىىر وأحُىىب  ػىىملح يف ادلملَٕىىخ ئضىىبفخ ئ  ثؼىى         

ِىىغ حٍىىىي ِٕبضىىجخ دَُٕىىخ ذلىىب حرِىىخ   بًادلٕىىبطك وادلىىملَرَبد ادلأ٘ىٌىىخ ثبدلىىملُٔ  ووىىبْ ٘ىى ا اٌزظىىؼُمل رسإِىى  

 ورزّ ً  ٕبضجخ حٍىي ػُمل اٌفطر ادلجبتن.

فٍىُ َراػىٍ اٌزحىىبٌف اٌطىؼىدٌ ٘ى ٖ ادلٕبضىىجخ وِاىً يف وحشىىُزٗ اٌؼملا ُىخ ضىمل أثٕىىب  احلملَىملح ادلىىملُٔ          

وحىي فرحزهُ ثبٌؼُمل ئ  ِأمت وأحساْ وِ ضٍ رفىىق وطىفهب وّىب شىردد اٌؼملَىمل ِىٓ األضىر ادلملُٔىخ ِىٓ          

زىاجىمل فُىٗ ِىغ    َاٌى ٌ  ثبألخض ضىبْ ِٕطمخ ادلٕظىر َمىغ ِىاي أخىٍ/ ػجىملاٌجبتٌ حيىىي فىبتع        ِٕبزذلب و

َ رؼرضىذ ِٕطمزىهُ   8132َىُٔىى   31أشأبص ويف َىىَ األحىمل ادلىافىك     1أضررٗ اٌجبٌم لىاِهب  أفراد وبفخ
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ي اٌطىُٕخ ٌؼملح غىبتاد ولؼىذ ثبٌزحملَىمل ػٍىً ِىجئ اذلُئىخ اٌستاػُىخ رطىججذ يف ئثىبتح اذلٍىغ واٌرػىت ٌىمل            

أغٍت األضر ولرتد اٌاوح وررن ِٕبزذلُ و  هُ ػٓ األِىٓ وامضىزمرات وِٕىهُ أخىٍ ػجىملاٌجبتٌ اٌى ٌ       

وبْ لمل حبوي أْ َمىَ ثٕمً أتثؼخ ِٓ أطفبٌٗ ػٍىً دتاجزىٗ إٌبتَىخ وئَىىا هُ  ىاي أحىمل ألرثب ٕىب داخىً         

اٌؼىبَ شىبتع    ثىبخلط  ِملَٕخ احلملَملح لبَ اٌطرياْ احلريب ثمظفهُ ثربتح جىَخ أثٕب  ِروتُ٘ ثملتاجزهُ

اخلّط  أضفرد ػٓ تحًُ أخٍ ػجملاٌجبتٌ وث ثخ ِٓ أطفبٌٗ لزًٍ أحبٌزهُ اٌربتح اٌىحشُخ ئ  أشى    

اجلىَىخ  ثبٌطرَك اٌؼبَ ق َطزطُغ أحمل اٌىطىي ئ  ادلىبْ جلّىغ األشى   جىرا  اٌرىبتاد      ِجؼ رح طرريح

طمىىىخ وِٕىىىبطك أخىىىريك اٌطفٍىىىخ تواْ  واٌزحٍُىىىك ادلى ىىىف ٌٍطىىىرياْ احلىىىريب ٌٍزحىىىبٌف اٌطىىىؼىدٌ ػٍىىىً ادلٕ  

ػجىىملاٌجبتٌ اضىىزطبػذ أْ رسحىىف ػٍىىً ثطٕىىهب ِطىىبفخ طىٍَىىخ تغىىُ ئطىىبثبهتب  ىىروح سلزٍفىىخ يف أحنىىب      

 ِزفرلخ ِٓ جطمل٘ب وأٔم  حُبهتب أحمل األشأبص ولبَ ثٕمٍهب ئ  ادلطزشفً.

 وتائج الىالعت:

  الضحايا املدًةني:

 
   

 اإلمجايل

 4 3  1 المخل 

 3   3 ا ره 

 املٌشآث املدًةت:

 
  

  5 حدهري

 5  حضرر

 

 

  

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/


 

 

 الحذٌذة -الحالً  -المىظر –دراجت عبذالباري ٌحٍى فارع بالطرٌك العام  لصف تمرٌر حمىلً ٌىثك

u v l w x e Z j /info@lcrdye.org d LCRDye    : www.lcrdye.org 7 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوً الذولً:

ادلٕطمىخ اٌىيت مت اضىزهملافهب ووجىملٔب     حتمُمىبد ُِملأُىخ دلؼرفىخ     ادلروس اٌمبٔىا اطٍغ ػًٍ اٌىالؼخ وأجري

أحىمل ادلىملُٔ  وِؼىٗ أطفبٌىٗ      دتاجىخ ٔبتَىخ وىبْ َمىد٘ىب    ِملُٔخ وأْ ادلىبْ ادلطزهملف ػجبتح ػىٓ  ْ ادلٕطمخ أ

وم رىجمل أٌ أ٘ملاف ػطىرَخ يف رٍه ادلٕطمىخ األِىر اٌى ٌ َإوىمل أْ      ثبح بً ػٓ ِأوي خ ي تحٍخ ٔسوحهُ

َؼبلىت ػٍُهىب   ِب لبِذ ثٗ لىىاد اٌزحىبٌف ٘ىى اضىزهملاف ِزؼّىمل ٌٍّىملُٔ  وادلٕشى د ادلملُٔىخ و٘ىٍ جىرا ُ           

اضىىزّرات  ورلىىردٍُهىىب امزّؼىىبد ادلزحاىىرح.  اٌمىىبٔىْ اٌىىملويلك وخرلىىبً ٌٍّجىىبدب واٌمىىُُ اٌىىيت أمجؼىىذ ػ  

اٌطىىؼىدَخ وحتبٌفهىىب يف لزىىً واضىىزهملاف األطفىىبي وإٌطىىب  وادلىىملُٔ  ِىىب ٘ىىى ئم جرميىىخ ثشىىؼخ راىىبف ئ   

وِطىىّغ امزّىىغ اٌىىملويل اٌىى ٌ ِىىب زاي   أي ررىجىىهب أِىىبَ ِىىر َ اٌزحىىبٌف اٌطىىؼىدٌاجلىىرا ُ اٌىىيت  ِىىب زاي  

ج  اةٔطبُٔخ واٌىيت ضزشىىً يف ادلطىزمجً اٌمرَىت ػمجىخ أِىبَ       طبِزبً ئزا  ٘ ٖ اجلرا ُ اٌيت َٕملي ذلب ج

رىبرف امزّغ اٌملويل ودفبػٗ ػٓ احلمىق واحلرَبد ثً ضزىىْ ٘ى ٖ اجلىرا ُ ضىىاثك دوٌُىخ يف اٌؼىملواْ      

 ػًٍ امزّؼبد واٌملوي.

 

 تىصٍاث المركز:

  د اٌملوٌُىىىخ ادلروىىىس اٌمىىىبٔىا ٌٍحمىىىىق واٌزُّٕىىىخ َىىىملػى مجُىىىغ ِٕظّىىىبد امزّىىىغ ادلىىىملا وادلٕظّىىىب

وخظىطًب ِٕظّبد األِىُ ادلزحىملح ئ  حتّىً ِطىئىٌُبهتب األخ لُىخ واةٔطىبُٔخ  ىبٖ ِىب َررىجىٗ          

 اٌطؼىدٌ ِٓ جرا ُ  ك اٌجشرَخ و اةٔطبُٔخ مجؼب. اٌزحبٌفطرياْ 

   ًوّب َملػى األُِ ادلزحملح ورلٍص األِٓ ئ  احلفبظ ػًٍ ِب رجمً ِٓ  ؼزهب وضرػخ اٌؼًّ ػٍى

 سَف اٌملَ اٌُّ  واحلمل ِٓ اترىبة اجلرا ُ  ك أطفبي ؤطب  آٌُّ.ولف احلرة وولف ٔ

      وَملػى ئ  ضرػخ ئتضبي جلبْ حتمُك دوٌُخ ٌٍزحمُك يف ٘ ٖ اجلرميىخ وغري٘ىب ورمىملر ِررىجُهىب

 ٌٍماب  اٌملويل.
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 (5هلحك رلن )

 بمساء وةةاًاث الضحايا المخل  هي املدًةني 

 المور الٌىع االان م
ًىع 

 االًخهان
 هقاى الىالمت املديريت

حاريخ 

 ااخهدافهن

 8132َىُٔى  31 ادلٕظر احلبيل لزًُ 11 ذور ػجملاٌجبتٌ حيىي فبتع 5

 8132َىُٔى  31 ادلٕظر احلبيل لزٍُخ 38 طفً حٕبْ ػجملاٌجبتٌ حيىي فبتع 4

 8132َىُٔى  31 ادلٕظر احلبيل لزًُ 3 طفً ػبدي ػجملاٌجبتٌ حيىي فبتع 3

 8132َىُٔى  31 ادلٕظر احلبيل لزًُ 1 طفً حيىي فبتعأدمل ػجملاٌجبتٌ  4

 

 

 (4هلحك رلن )

 بمساء وةةاًاث الضحايا ا ره  هي املدًةني 

 المور الٌىع االان م
ًىع 

 االًخهان
 املديريت

هقاى 

 الىالمت

حاريخ 

 ااخهدافهن

 8132َىُٔى  31 ادلٕظر احلبيل جرحيخ 31 طفٍخ تواْ ػجملاٌجبتٌ حيىي فبتع 5

 
 

 (3امللحك رلن )

 املٌشآث املدًةت املدهرة واملخضررةبمساء وةةاًاث 

 المدد ًىع املٌشأة اان صاهس املٌشأة م
ًىع 

 الضرر
 املديريت

هقاى 

 الىالمت

حاريخ 

 ااخهدافهن

 8132َىُٔى  31 ادلٕظر احلبيل رملِري 3 دتاجخ ٔبتَخ ػجملاٌجبتٌ حيىي فبتع 5

 8132َىُٔى  31 ادلٕظر احلبيل رارت 3 طرَك اٌطرَك اٌؼبَ 4
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