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 ملخص:

َأؤ    ااأبز رصأ ُد     املدنُخ ثبلغبزاد الىحشُخ الشبحنبدو آداملنش القصف املجبشس واسزهداف

حمبولأأخ احأأزدي ةدَنأأخ اودَأأدح وال أأُسسح   أأً ال أأبح     قأأىاد لأأبلف ال أأدواد ثقُأأبدح ال أأ ىدَخ     

ثشأ  ارأسا حب  أال اان أبنُخ ومأسا حب اوأسة وااثأبدح الجشأسَخ والأ           أورسركت   سجُ  ذلأ    الغسيب 

زحأبلف ةنأر ثداَأخ شأر اوأسة   أً الأُ ر    أحب         الاةزداداً ل    خ ارسا حب ال  َسركجأهب اأناد    رؤ 

ىأأٍ   ةدَسَأأخ اوأأب    أأبي اأأىاز حمأأدد املأأىااني الز بزَأأخ  رقأأ شأأبحنبد ركأأر مس أأخ اسأأزهداف 

 يُةأدن  الزحأبلف  ُهأب اأناد    ارأسا حب الأ  اسأزهدف    بدئأ ين ةارس خ األوىل  قأد وقأال املس أص القأبنى    

و  أً ال أأُبزاد والشأبحنبد واوأأب دد   أً اةزأأداد    الز بزَأأخ  املنشأآد و املأأصازأ أ    أبي   أأبنىا  سأىا   

احملب ظأأبد الُ نُأأخ الأأ  َ زعىأأب ال أأدواد أىأأدا بً ةشأأسو خ رسا  أأو        سسقأأبد  الاخلأأا ال أأبح ٍ و 

 الىحشُخ ال  َهدف ةنهب إىل إزىبة الش ت الُ ين وقز  املصَد ةر أثنب و.

 

 الىالعت:تفاصيل 

 و  ً ةقسثخ ةنهب رىمد   بزاد وةنشأآد  مىلخ  ر ةىثبَ  أحد أحُب  ةدَسَخ اوب  مبدَنخ اودَدح 

 دجتبزَأأأخ وثقأأأباد ةأأأىاد لرا ُأأأخ وحمأأأد   حمأأأددةدنُأأأخ و

ال أب خ    نأد و ال  ىدٌزحبلف الاناد    شر   ُهبلصَىدا

  0228َىنُأى   02َأى  األزث أب    صأجب   ةأر  ال بشسح والنصأف  

 بةأ    02اسزهد ذ شبحنخ ل   أ ثس ةر  لبزري وحشُزي

ُأأ  الصَأأىد لزبلفأأخ ول َ   أأىد    أأ  إاأأبزاد ال أأُبزاد ا

سأأقىأ أ ثأأس    نأأزع  أأر الغأأبزادةأأر احملأأدد   أأً الشأأبحنخ

شأأأمن ةأأأر ال أأأبة ي ثأأأي قزُأأأ  ومأأأسَ  واحزأأأسا    21ةأأأر 

دي أةأس الأرٌ   ُهأب ةأر اااأبزاد والصَأىد األ    الشبحنخ وةب   

 خأسي أ ثس ةأر س أخ حمأدد جتبزَأخ     أوردةن ثقباد ةىاد لرا ُخ ورضسز  َخاحزسا  حمدد جتبزىل إ

 املنسقخ وإقبزح الس ت واخلىف ثي أوسبأ املدنُي.  وثبل  بزح 

 

 

 صىرة للشاحىاث المستهذفت
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 إفاداث شهىد عيان 

اجتماعَات،   التوالال ما اا ليفهَ  اا باال ل        أخصاايَت عاماا،،   33خولت عبدالرمحه محود، 

 إىل حمل الواقات لاليت أفاديىا بقوهلا:

 بد َ         ةب رجقً ةر املىاد الغرا ُأخ  َد ً أ س  املهُحب   قبث ذ أحد أصحبة احملدد الز بزَخ

 :أ بد ثقىلو ةس واحملزس  والرٌةر حم و املد

اىب ربث أخ  حدإ َى  األزث ب   بد اىاز حم ٍ شبحنزي حنهحىا  ال ب خ ال بشسح والنصف قج  ظ  ند 

واألخأسي شأبحنخ  ُهأب أ ثأس ةأر  شأسَر  بةأ  َ   أىد   ل ُأ  الصَأذ            اٌنأد لصبحت حم  الصَىد ىى

 .دداحملوااابزاد الزبلفخ ةر 

 ال أ ىدٌ ااةأبزا  اسأزهد ذ الشأبحنخ الأ    ُهأب       أصجنب ثفبم خ مسا  لبزري شنهب اأناد الزحأبلف  

حمأأدد  ا ال  أأبي واشأأز  ذ الأأنناد ور بلأأذ أل أأنخ ال أأهت الأأ  اةزأأدد إىل حمدرنأأب الز بزَأأخ واحزأأس       

ةأر   بًةأدنُ  02د ورضأسز  ُأ  احملأدد ارأبوزح وةنأبشي املأدنُي واحزسقأذ شأبحنزي. أ ثأس ةأر           بجتبزَ

  أأً  ث أأع  أأدد الضأأحبَب الأأرَر   الز أأسف      ثأأي قزُأأ  ومأأسَ  الأأج ف ةنأأهحب ةفقأأىد    ال  أأبي سأأقسىا  

 .والجقُخ مسحً   نق هحب إىل امل زشفً. (0)ةر ال بة ي قز  ةنهحب  بً( ةدن21ُأمسب هحب )

سأف   أ احملأدد الز بزَأخ الأ       قأبز اشأز بي الأنناد     هدنب آشأ  ذ النبشسخ اامز ب ُأخ ثأبلقىي   وأضب

سأناد  بنأذ قأد    سأزهد هب ال   االأ الشأبحنخ   واىازىأب  ثبحملدد الجضب   أر فقد  ال  بزح  بد اوسَال

ملشأبىدح  املىااني اوبضسَر د ثؤقبلذ حىت رفح ذ و ال  اىازىب الشبحنخ  ُهب و  النناد اشز  ذ

ربث أخ ملأدنُي ث أسب  احأداىر  ربث أخ       أ دوا ثأؤد الشأبحنزي   بلقسة ةر مىلخ  ر ةىثبَ ث ارس خقبز آ

 .ٌ ةعز أاسزهد هب ثدود  بحت حمدد الصَىد إا أد السنادلص

 

ً   مادٍر خرى عه اجلرميت حصهىا عهَ ا عرب التوالل بااخ  وايا    أماهوماث   املستشا ي الاسافر

 فادوا بقوله:عاما،، أ 45تور أمحد عهٌ أمحد املساجدً، الدك يف احلدٍدة

( حبلأخ ثُنأهحب حأبلزي    21  أ ثأس ةأر )  0228َىنُأى   02 األزث أب  املىا أال   اسزقج  اىازئ امل زشأفً الُأى    

  اهلىَخ والجقُخ وص ىا ةصبثي ثإصبثبد ةزفبورخ ثأي املزىسأسخ واوسمأخ وَفُأد  ُأ       ةزفح خ وجمهىلخ

 قُأأبةهحب ث  أأ   أقنأأب ثغأأبزري  أد اأأناد الزحأأبلف ال أأ ىدٌ اسأأزهد هحب   املصأأبثي وةأأسا قُهحب  الضأأحبَب

ؤد  ُأ   ثأ  أد لنأب الأد زىز    أو صَىد وإابزاد سُبزاد ثأبلقسة ةأر مىلأخ  أر ةىثبَأ      ثبلشبحنخ الل ُ  

أٌ سأجت َأعز   وا َىمأد   اوباد ال  وص ذ إىل امل زشفً ةر ال  بي الفقأسا  الأرَر لأُم هلأحب ذنأت.     

ذ أس لنأب      وٌ ةىاقأ    أكسَخ  أو ثقسهبأب  أ ُهب  اسزهدا هحب ثبلغبزاد ارىَخ  ىد املنسقخ ةدنُخ وا َىمد

 .  مسب هحب   الكشف املس الخ أاملجُن مسب  ضحبَب الغبزريأ

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 –الحالي  –جىلت يمه مىبايل ب لصف شاحىت تحمل عمال رفع اإلطاراث والزيىث تمرير حمىلي يىثك

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 6 

 إفاداث رسميت:

 ر قسم الشرطت مبدٍرٍت احلايل الاقَد ساَد حبت أفادوا بقوله:مدٍ

   ٌ اأأىاز حمأأدد جتبزَأأخ  أأبد   ُهأأب     الُأأى  لأأبزري اسأأزهد ذ شأأبحنخ     شأأر اأأناد الزحأأبلف ال أأ ىد

(  بةأ  ثأي قزُأ  ومأسَ   أبنىا َ   أىد         21 بة  سقا ةنو ةب َصَأد   أً )   (02)ىازىب أ ثس ةر وا

ؤد الشأأبحنخ الأأ  ثأأل ُأأ  الصَأأىد واااأأبزاد ةأأر احملأأدد  ثأأبلقسة ةأأر مىلأأخ  أأر ةىثبَأأ  وأ أأد لنأأب     

حت حمأأدد الصَأىد ثباضأأب خ إىل  ونبق أخ أخأأسي لصأب   ُأخ وأد احملأأدد الز بزَأخ احزسقأأذ   احزسقأذ ةدن 

ثأي أوسأبأ املأىااني   املدَسَأخ       وإقأبزح اخلأىف   بزَخ والجقباد وةنبشي املأىااني  الز رضسز احملدد

 اسزهداف املدنُي.نب  د  ومىد أٌ سجت َعز القصف و د لوأ

 

 وتائج الىالعت:

  الضحاٍا املدوَني:

 
   

 اإلمجايل

 2 2   القتهي

 14 14   اجلرحي

 املىشآث املدوَت:

 
   

 2 5 1 يدمري

  4  يضرر
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 (1مهحق رقم )

 أمساء لبَاواث الضحاٍا القتهي مه املدوَني 

 الامر الىوع االسم م
ووع 

 االوت اك
 مفان الواقات احملافظت املدٍرٍت

يارٍخ 

 است داف م

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  قزُ   ذ س جمهىي 1

 0228َىنُى  02  ر ةىثبَ مىلخ  اودَدح اوب  قزُ   ذ س جمهىي 2

 

 

 (2مهحق رقم )

 أمساء لبَاواث الضحاٍا اجلرحي مه املدوَني 

 الامر الىوع االسم م
ووع 

 االوت اك
 مفان الواقات احملافظت املدٍرٍت

يارٍخ 

 است داف م

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س او ُقبين ح ر صبحل 1

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س   س ح ر 2

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س اثساىُحب سبمل مع 3

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س حم د مجن 4

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س ح ر ثر ح ر حم د 5

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س امسب ُ  ح ر حم د 6

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س   ٍ سبمل  زُين 7

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س  بي  بزو  س د 8

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س  رثر ح ح رذا س  9

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س ح ر ثر ح ر  ٍ  13

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س ح ي زش  اهلل 11

 0228َىنُى  02  ر ةىثبَ مىلخ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س  جدالىىبة  جداهلل أمحد 12

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س محد نبصس الصو  ٍ 13

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  مسَ   ذ س  جده س ُد  جداهلل قبسحب 14
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 (3املهحق رقم )

 املىشآث املدوَت املدمرة لاملتضررةأمساء لبَاواث 

 الادد املىشؤة ووع م
ووع 

 الضرر
 مفان الواقات احملافظت املدٍرٍت

يارٍخ 

 است داف م

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  ردةن 2   بزح 1

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  ردةن 2 شبحنخ جتبزَخ 2

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  ردةن 2 شبحنخ 3

 0228َىنُى  02 مىلخ  ر ةىثبَ  اودَدح اوب  ردةن 5 حمدد جتبزَخ 4

  

 لور لباض املىشآث املدوَت املدمرة لاملتضررة جراء القصف 

 

 
  

  

  

 لىااااااء –الَمااااه  - املركز القاووين لهحقوق لالتىمَت لادر عه/
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