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 مهخص:

ضمه جشائم احلشة والعقبة اجلمبعٌ اليت ٍسزمش الزحبلف السعودً يف اسركبهبب ضذ ادلدذوَ   

يف الَمه وعلي وجً اخلصوص سكبن ادلىبطق واجلضس السبحلَخ ادلؤٌولدخ ثبدلدذوَ  يف زلبة دخ احلذٍدذح     

ث 11/6/8112السدبعخ الابلادخ عصدش ٍدوث ا ادى  ادلواةدق        عىدذ  أقذمذ طبئشح حشثَخ للزحبلف السدعودً  

ثشدده رددبسح جوٍددخ اسددزمذةذ هبددب مشةددؤ عجددوس ورىقددا سددكبن جضٍددشح نمددشان مدده جضٍددش م    مىددبطق           

ومذٍشٍبد احملبة خ وٍقع ادلشةؤ علي سبحا مذٍشٍخ الصلَف، أسفشد الغبسح عه رذمري شجً نلٌ للمشةدؤ  

 4عبمبً نمب دمشد الغبسح سدَبسر  مدذوَز  و   14ٍجلغ مه العمش آخشٍه ثَىمم طفا  4ومقزا مذين وجشح 

 .روقف حشنخ العجوس وحشٍخ رىقا سكبن اجلضٍشحجبد وبسٍخ ثعضمب مملونخ للضحبٍب مب أدى    دسا

 

 انىالعت:تفاصيم 

حشثَدخ للزحدبلف السدعودً ودبسوخبً      ٍووَدو أطلقدذ طدبئشح    11عصش ٍدوث ا ادى  ادلواةدق     3عىذ السبعخ الد

ةزبنددبً اسددزمذف مشةددؤ رىقددا سددكبن جضٍددشح نمددشان الكددبئه يف 

مبحبة دددخ   ي الجحدددش ا  دددش سدددبحا مذٍشٍدددخ الصدددلَف علددد   

عده مقزدا مدذين ٍدذعي ردبم قبسدم زلمدذ         احلذٍذح وأسفش

مدذوَ  آخدشٍه ثَىدمم طفدا      4عبمبً وجدشح   31مسبوى عمشي 

ٌددم/ زلمددذ أ ددذ  حصددا ادلشنددض القددبووين علددي أ ددبئمم و 

عبمددبً، زلمددذ حسدده حسدده أمددبن      14سددبمٌ جددشاد وعمددشي   

 31عبمددبً، عجددذاد زلمددذ صسثددً ٍجلددغ مدده العمددش    85وعمددشي 

عبمدبً،   وقلدمم    35عبمبً، وزلمدذ شدشاح الجدبلغ مده العمدش      

    ادلسزشفي مبذٍىخ احلذٍذح.

دساجدبد ندبن مهنمدب مزدوقف       4شدجً نلدٌ وسدَبسر  مدذوَز  و     اًنمب دمشد الغدبسح اجلوٍدخ ادلشةدؤ ردذمري    

ةؤ اسزعذادًا لىقا ادلذوَ  الزٍه ٍصلون  لًَ علدي القدواسة مده جضٍدشح نمدشان وٍعدذ ٌدزا ادلشةدؤ         علي ادلش

   مدذٍشٍبد ومىدبطق    ًششٍبن احلَبح وادلزىفس الوحَدذ لسدكبن جضٍدشح نمدشان الدزً ٍىزقلدون مده خهلد        

 زلبة خ احلذٍذح.

 أحذ األطفال مه انضحايا انجرحى 

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/


 

 

 انحذيذة -انصهيف  –مرفأ عبىر سكان جزيرة كمران  لصف تمرير حمىلي يىثك

u v l w x e Z j /info@lcrdye.org d LCRDye    : www.lcrdye.org 5 

 اداث شهىد عيان إف

عاهاً، شاُد عُاى وًاجٍ هي الغارة اجلىَت علً املزفأؤ   25، َبلغ هي العوز بلغُثسلُواى عبداهلل 

قابلٌأأاٍ لأأوا حىاجأأدٍ ف هاخثأأةً النأأىرة ددٌَأأت الدَأأدة يأأىار ال ةأأل اجلأأزَ    وأأى    

 جزا  الذٌ خيضع للوزاقبت ال بُت وأفا ًا قائوً: أمحد

مدشان أو ٍزهمدون   نأسبعذ يف رى َم حشنخ عجدوس ادلدذوَ  الدزٍه ٍدؤرون مده جضٍدشح        نىذ مزواجذاً ثبدلشةؤ

ثعددذ ال مددش وسدده وسددمع للَقددبً لل ددريان      8331 لَمددب يف طشٍددق عددود م    مىددبصذلم ومىددز السددبعخ     

وددود وجئددذ ثسددمب  احلددشيف يف ا جددوات اسددزمش الزحلَددق حددل السددبعخ الابلاددخ عصددشاً ويف ٌددزا الوقددذ ة 

ؤهندب مى لقدخ سوودب وبدٍدذ علدي مده ندبن مزواجدذاً ثدؤن ٍىهدوا           ثٍخ مى لقدخ    ادلشةدؤ عشةدذ    الغبسح اجلو

سو مَبي الجحدش وخدهم مدب نىدب هندوً سدو        قفضوبرقضٌ علَىب أوب واهاخ أشخبص  اجلوٍخ سوفةبلغبسح 

الجحش دود الغبسح اجلوٍخ يف ادلشةؤ وسأٍذ الغجبس وا دخىخ رشرفع ثكابةخ يف ادلشةؤ وندبن ٌىدبن ودذات لعدذد     

جشحي ٍىبشذون  وقبرٌم ثعذ أن رؤنذوب مبغبدسح ال دريان احلدشيف ودعذوب    ادلكدبن ادلسدزمذف وجدذوب       

ال فددا زلمددود جددشاد الددزً أوددَت ن وٌىددبن أسثعددخ جشحددي أحددذٌم قزددَهً مدده أحددذ سددكبن جضٍددشح نمددشا

   ادلسزشدفي نبودذ احلشائدق رىدذلع ثسدَبسر       ، قمدذ ثىقلدً و سدعبةً    ثش َخ مه الغبسح يف ٍذي الَسدشى 

وأسثددع دساجددبد وبسٍددخ مملونددخ للمددذوَ ، ادلشةددؤ ادلسددزمذف ٍعددذ شددشٍبن احلَددبح الوحَددذ  ٌددبم جضٍددشح      

ً     نمشان وٌدو ادلمدش الشئَسدٌ ل    الزحدبلف السدعودً ثغبسردً     زىقلدمم واسرجدبطمم مبحبة دخ احلذٍدذح اسدزمذة

 وث شٍقخ سبةشح ةبدلشةؤ مذين وطجَعزً ادلذوَخ واضحخ للقبوٌ والذاين. الوحشَخ

 

الغارة اجلىَت ل أااى   جعاهاً، هي أُايل جزَزة كوزاى قض 45، عوزٍ يبعبدٍ أبكز  ود طزه

 اًيل قاسأن  وأد سأاوي كوأا حاأببج بألأار أ أزار       الخحالف الاأعى ٌ علأً اُأاة ابأي عوأَ  أا      

 ، قابلٌاٍ وقاا لٌا:ُن عرب املزفؤ املاخهدفجاُوت وأعاقج ازَت حٌقلهن وعبىر

سه سدكبن جضٍدشح نمدشان نمدب ٌدو معدشوف لدَس لدذٍىب ممدش وىزقدا عد ي    مذٍىدخ احلذٍدذح عبودمخ               

بئه علددي سددواحا مذٍشٍددخ الصددلَف   زلبة زىددب ومددذٍشٍب ب ومىبطقمددب السددكىَخ سددوى ادلشةددؤ الوحَددذ الكدد    

مب وشٍددذ السددفش أو الددزٌبة    مذٍىددخ احلذٍددذح للعدده  يف    وعىددذةهضٍشرىددب رقددع وسددر الجحددش ا  ددش    

وصعذ علي القواسة اليت رىقلدمب    ادلشةدؤ وعىدذ وودولىب  لَدً وىزقدا        يف أسواقمب ادلسزشفَبد أو الزجضع

علددي ادلشةددؤ نبوددذ حشنددخ ادلددشوس اعزَبدٍددخ  مىز ددشح لىددبركددون عدد  السددَبساد وحددبةهد وقددا الشنددبة الدديت 

ث قددبث ال ددريان  8116ٍووَددو  11السددبعخ الابلاددخ عصددش ٍددوث ا اددى      وعىددذوثصددوس ب ال جَعَددخ ادلؤلوةددخ   

احلشيف لزحبلف العذوان السعودً ثشه ربسح جوٍخ علي ادلشةؤ أسفشد عه سحَا اثه عمٌ/ ربم قبسدم  

ما علَمب الشنبة وٍىقلدمم    احملبة دخ ورعدذ    عبمبً لذًٍ سَبسح حي 31 ٍجلغ مه العمش قزَهً زلمذ سبوً

مدذوَ  ثَىدمم طفدا مده سدكبن اجلضٍدشح وحبلزدً         4ذ الغدبسح الوحشدَخ   حد مصذس دخلدً الوحَدذ، نمدب جش   
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حشجددخ  صام يف ادلشددفي وروقفددذ حشنددخ ادلددشوس لعددذح أٍددبث حددل    وددهح ورؤٌَددا ادلشةددؤ الددزً ٍعشةددً        

  ٍسلكً أٌبم جضٍشح نمشان..اجلمَع ثؤوً ممش مذين

 

 وتائج انىالعت:

   الضحاَا املدًُني:

 
   

 اإلمجايل

 1 1   القخلً

 4 3  1 اجلزاً

 املٌثآث املدًُت:

 
   

 4 2 1 حدها

 

 

 

 وصف االوتهان وفمًا نهماوىن اإلوساوي انذوني:

ادلى قدخ الديت   اسدزمذاةمب ووجدذوب     لقَقدبد مَذاوَدخ دلعشةدخ     ادلشنض القبووين اطلع علي الواقعخ وأجشى

مشةؤ ٍع  علًَ سكبن جضٍشح نمشان الزٍه ٌم مجَعدبً  مذوَخ وأن ادلكبن ادلسزمذف عجبسح عه ن ادلى قخ أ

و  روجدذ   ذٍىدخ احلذٍدذح ومدذٍشٍب ب   مب الوحَذ الدزً ردشون علَدً وٍدشث مم    مذوَ  وٍعذ ششٍبن احلَبح 

خ يف رلددا ادلى قددخ ا مددش الددزً ٍانددذ أن مددب قبمددذ ثددً قددواد الزحددبلف ٌددو اسددزمذاف    أً أٌددذاف عسددكشٍ

ٍعبقت علَمب القبوون الذوم، وخشقبً للمجبدئ والقدَم الديت   مزعمذ للمذوَ  وادلىشآد ادلذوَخ وٌٌ جشائم 

اسددزمشاس السددعودٍخ ولبلفمددب يف قزددا واسددزمذاف ا طفددبم  ورلددشدأمجعددذ علَمددب اازمعددبد ادلزحضددشح. 

ً  والىسبت وادلذوَ  مب ٌو    جشرخ ثشعخ رضبف    اجلدشائم الديت  مدب صام     شركجدمب  ٍ الزحدبلف السدعود

ومسمع اازمع الذوم الزً مب صام وبمزبً  صات ٌزي اجلشائم اليت ٍىذى ذلب جج  اإلوسبوَخ أى أمبث مش

ً عده احلقدوو واحلشٍدبد ثدا     واليت سزشكا يف ادلسزقجا القشٍت عقجخ أمبث ركبرف اازمع الدذوم ودةبعد  

 سزكون ٌزي اجلشائم سواثق دولَخ يف العذوان علي اازمعبد والذوم.
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 تىصياث انمركز:

    ادلشندددض القدددبووين للحقدددوو والزىمَدددخ ٍدددذعو مجَدددع مى مدددبد اازمدددع ادلدددذين وادلى مدددبد الذولَدددخ

وخصووًب مى مبد ا مدم ادلزحدذح    لمدا مسدئولَب ب ا خهقَدخ واإلوسدبوَخ  دبي مدب ٍشركجدً          

 السعودً مه جشائم حبق الجششٍخ و اإلوسبوَخ مجعب. الزحبلفطريان 

 ا مه    احلفبظ علي مب رجقي مه  عزمب وسشعخ العما علدي   نمب ٍذعو ا مم ادلزحذح ورللس

 وقف احلشة ووقف وضٍف الذث الَمين واحلذ مه اسركبة اجلشائم حبق أطفبم ووسبت الَمه.

      وٍذعو    سشعخ  سسبم جلبن لقَق دولَخ للزحقَق يف ٌزي اجلشردخ ورريٌدب ورقدذر مشركجَمدب

 للقضبت الذوم.
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 (1هلحق رقن )

 وبُاًاث الضحاَا القخلً هي املدًُني وصىر لبعضهن أمساء

 العوز الٌىع االسن م
ًىع 

 االًخهاك
 هكاى الىاقعت املدَزَت

حارَخ 

 اسخهدافهن

 8112ٍووَو  11 مشةؤ العجوس الصلَف قزَا 31 رنش ربم قبسم زلمذ مسبوى 1

 

 

 صىر بعض الضحاَا هي القخلً املدًُني
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 (2هلحق رقن )

 وبُاًاث الضحاَا اجلزاً هي املدًُني وصىر لبعضهنأمساء 

 العوز الٌىع االسن م
ًىع 

 االًخهاك
 املدَزَت

هكاى 

 الىاقعت

حارَخ 

 اسخهدافهن

 8112ٍووَو  11 مشةؤ العجوس الصلَف جشٍح 14 طفا زلمود أ ذ سبمٌ جشاد 1

 8112ٍووَو  11 مشةؤ العجوس الصلَف جشٍح 85 رنش زلمذ حسه حسه أمبن 2

 8112ٍووَو  11 مشةؤ العجوس الصلَف جشٍح 31 رنش عجذاد زلمذ جشثً 3

 8112ٍووَو  11 مشةؤ العجوس الصلَف جشٍح 35 رنش زلمذ ششاح 4

 صىر بعض الضحاَا هي اجلزاً املدًُني
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 (3امللحق رقن )

 املٌثآث املدًُت املدهزة واملخضزرةأمساء وبُاًاث 

 العد  ًىع املٌثؤة اسن صااب املٌثؤة م
ًىع 

 الضزر
 املدَزَت

هكاى 

 الىاقعت

حارَخ 

 اسخهدافهن

 8112ٍووَو  11 مشةؤ العجوس الصلَف رذمري 1 سَبسح علٌ عجذاد ثلغَث ممذم 1

 8112ٍووَو  11 مشةؤ العجوس الصلَف رذمري 1 سَبسح ربم قبسم زلمذ مسبوى 2

 8112ٍووَو  11 مشةؤ العجوس الصلَف رذمري 4 دساجخ وبسٍخ دساجبد وبسٍخ 3
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