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 ملخص:

يف طيجة  عمٌييةم به سيين ابها يةت باٌييةمت بهييا ثززلحياة بهسيييةها بهظييايلة  ي  ب يي ُج   جوييد     

غيةرخ ويثيد يف بهظيةمد    م ابُْ احصةرّ موى بهجٌَ احىت زةرثخ كسةجد ٓذب بهس زثز شيَ  ابُيْ بيبيز     

ى مويى طيجةرخ ز ين ًي ُج  ًسظيين  عمِيةه ًيزارٓي        8302طيحسٌ    03ًَ صحةح ثييى بححي  ب يب ي      7بهي

جةخلط بهايةى نِق يد شياث بهي اع يف ً ثزثيد ميحض حة ،يد حريدع عطيتزذ ميَ ً سين ًي   اويزح              

 ( آخزثَ ججِاي  تو  از ًا بهظجةرخ.7)

 

 الىالعت:فاصيل ت

بهظيايلة غيةرخ ويثيد    ى شَ  ابٍ بهسيةها 8302طحسٌ   03صحةح ثيى بحح  ب يب    7مِ  بهظةمد بهي

بطسا  ر طجةرخ ب يب َ/ موت ُةصز بهقوتع ث يلٓة عح  عجِةئْ عمِةه ًزارٓي جيةخلط بهزًويت نِق يد    

لًيزذ بهايةرخ بهظيجةرخ اخوتير     شاث به اع يف ً ثزثد محض حة ،د حرد كةُر ز ن ً ُج  ًسظيين   

( ًي ُج  ججِياي  توي  آيي/     7مةًيةًع اويزح )   03ً ُجةً نسجالً بمسْ/ موت عمح  مالى ثحوغ ًَ بهاٌز 

مةًيةًع جظيةى    82مةًةًع اموت موت ُةصز  03اعخيثْ لبرص موت ُةصز  مةًةً 88 مظلز موت ُةصز بهقوت

 02مةًيةًع لرٓيي محييل بهقويت      02وت مٌزّ مةًةًع اعخجْ محج  حيىي ُةصز بهق 80حيىي ُةصز بهقوت 

مةًًةع عطياا بازحيى عجايًة مس ًظس يتى ميحض بهزثتيت بهيذة زي ثزّ          03  مةًةًع اهج  صاا باحي

 ًِ،ٌد ع حةه جال ح ال.

 

 إفاداث شهىد عيان

عاهييا   هالييل الةييملاته اةةييصيدفة ثة ييملب نانيية هييي ث ٌا ييَ   ييظايا  55عليين ًا يير الطليين  عوييرٍ 

اجلوييية ُييرب عقييب الغيياته  و اةفيياى وث ييعال ث ٌا ييَ الجلانيية هيي   قمليية اجلرحيي   و          الغيياته

 هةص ف  عبس الريفن قا لٌاٍ وقال لٌا:

كِيير يف طييي  ب جرييد به ييا  ًييَ ثيييى بهظييحر انيي  عخيي   عايلة مظييلز البرص اموييت ع ييي طييج زيٍ  

ب ِق يد ايف بهظيةمد بهظيةجاد     صحةح ثيى بحح  مس بهظي  ثظس ويٍ طجةريت اًاايي ًسظيين  ًيَ عٓية     

صحةح ثيى بحح  زتةو ذ جسو ت بزصةم ًَ عح  عايلة آي موت خي   ج ٍ بهقابٍ بيبز  هوسييةها  

موييى ًييا طييجةرخ عخييت محيي بد ااصييور جايي     ازميير بهظييايلة شييَ موييجاي غييةرخ آييي ًييةرثَ جةهظييجةرخ 

طيجةرخ  ًويت انٌِية  ٌين بازحيى مويى      بهاةرخ بايثد جزجع طةمد او هتي ًحاثيزثَ نييجط بهقزثي  بهز   
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( مالمييد ًييَ عايلة ابهح جييد ًيي ُج  ًسظييين  اشيين  ًيي   آخييز ًييَ   7اكييةٍ ميي لٓي ) عخييت محيي بد

عٓة  ب ِق د نسين جةهايةرخ اعطياتِة بازحيى مس ًظس يتى ميحض بهزثتيت  ير ا ي خ  وجي  بهقيةئزبذ            

 ِةع عجِييةئت مظييلز البرص اموييت   ببطييسا بٍ بيبييز  بيبزججييد كِيير نو ييةً موييى حجةزِيية اًاييةالخ بهقييا     

يثشبهيٍ خيضيايٍ هواياليف يف ب ظس يتى طيجةريت زي ًزذ جةهلةًين اعجيع بهضييةثة ًي ُج  ًسظيين  ي           

 ثيو  ججِاي عة ً ةزن.

 

عاهيا    يملد ت وطيوب ه دييوع   يعاى درحي         35حمود ًا ر  غري الطلين  يبليم هيي العوير     

 د   لملٌا قا ا :الغاته اجلوية عل   ملاته اةصةوقني حت

جايي  انيييغ بهاييةرخ بايثييد هوسيييةها بهظييايلة موييى طييجةرخ موييت ُةصييز بهقوييت اكييةٍ ث يلٓيية عحيي  عجِةئييْ       

اجز  سْ بمِ  ًَ مخيزْ ام ل ًيَ ب سظيين  ٓزمير مهيجاي انٌير نظيةم خ بهضييةثة بازحيى امُ ية           

ُةصييز بهقوييت امحييا  حجييةهتي جعطيياة اي مس ًظس ييتى مييحض بهزثتييت اكييةٍ جيي  بازحييى جظييةى حيييىي    

ُةصز بهقويت عصيجحيب ج ي،ةثة يف عمجِياي انٌير جعطياة اي مس ًظس يتى ب جيثي ازبحيد بهاجييٍ            حيىي

جةهاةصييٌد صييِاةه ءوييزبه مٌوجييةذ وزبحجييد يطييسنزبيف به يي،ةثة ًييَ عمجِيياي حجيي  عٍ حةهسيياي حزوييد       

 ي .كةُيب موى اشك بهيصيم مس طي  ب جرد هوسظ ًسظين  هواةثدع بهضيةثة ً ُج 

 

 وتائج الىالعت:

 الضحايا اةدًملني:

 
   

 اإلمجايل

 1 1   القصل 

 7 5  2 اجلرح 

 اةٌ آت اةدًملة:

 
 

 1 ودهري
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوضاوي الذولي:

ب ِق يد بهيا ا بطيسا ب اة ااوي ُة       ج يةذ ًج بُجيد  از يد     ب زكش به ةُي  ب وع موى بهيبناد اعوزى

اي زيويي  عة عٓيي بة  طييجةرخ ز يين ًيي ُج  ًسظييين ً ُجييد اعٍ ب لييةٍ ب ظييسا ة محييةرخ مييَ  ٍ ب ِق ييد ع

مظلزثد يف زوك ب ِق د بحًز بهذة ثؤك  عٍ ًة نةًر جْ نيبذ بهسييةها ٓيي بطيسا بة ًساٌي  هوٌي ُج       

ثاةنث موجاة به ةُيٍ بهي ا ع اخزنيًة هوٌحيةلا ابه يجي بهيا ععاير موجاية        اب ِ آذ ب  ُجد آت وزبئي 

بطسٌزبر بهظايلثد ا ةهتاة يف نسن ابطسا بة بح تةم ابهِظيةه اب ي ُج     اجمزلبجملسٌاةذ ب سيضزخ. 

اًظيٌع  عى ززلحاة عًةى ًيز ث بهسيةها بهظايلةًة ٓي مي وزديد ج اد زضةة مس بازبئي بها  ًة سبم 

سٌع به ا  بهذة ًة سبم صةًسةً مسبه ٓذّ بازبئي بها ثِ ى  ة ويح  بءُظيةُجد ابهيا طس يلن يف     بجمل

ب ظييس حن به زثييث م حييد عًييةى زلييةزا بجملسٌييع بهيي ا  ال ةمييْ مييَ بيب ييي  ابيبزثييةذ جيين طييسليٍ ٓييذّ      

 بازبئي طيبج  لاهجد يف بها ابٍ موى بجملسٌاةذ ابه ام.

 

 تىصياث المركز:

    ب زكيييش به يييةُي  هوي يييي  ابهسٌِجيييد ثييي مي عجيييع ًِ،ٌيييةذ بجملسٌيييع ب ييي   اب ِ،ٌيييةذ به اهجيييد

اخصيصًة ًِ،ٌةذ بحًيي ب سيي خ مس  ٌين ًظيايهجةهتة بحخالنجيد ابءُظيةُجد  يةّ ًية ثززلحيْ          

 بهظايلة ًَ وزبئي    بهح زثد ا بءُظةُجد عاة. بهسيةها ابٍ 

 بحًَ مس بيبتةظ موى ًة زح ى ًَ مساساة اطزمد بهاٌن مويى   كٌة ث مي بحًي ب سي خ اجموض

 انا بيبزت اانا ُشثا به ى بهجٌين ابيب  ًَ برزلةت بازبئي    ع تةم اُظةه بهجٌَ.

      اث مي مس طزمد مرطةم اةٍ   ج  لاهجد هوسي ج  يف ٓذّ بازدييد اغآية از ي ر ًززلحجاية

 هو ضةه به ا .

 

 

  

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/


 

 

 حجت -عبش  –شعب الذوط  –صيارة/ علي واصر الطلي لصف تمرير حمىلي يىثك 

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

د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 العور الٌوب ا  ن م
ًوب 

 ا ًصياك
 احملافظة اةديرية

هفاى 

 الواقعة

واتيخ 

 ا صيدافين

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض نسجن 03  كز موت عمح  مالى 1

 

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 العور الٌوب ا  ن م
ًوب 

 ا ًصياك
 احملافظة اةديرية

هفاى 

 الواقعة
 واتيخ ا صيدافين

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض وزثح 88  كز مظلز موت ُةصز بهقوت 1

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض وزثح 03  تن لبرص موت ُةصز بهقوت 2

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض وزثح 82  كز موت موت ُةصز بهقوت 3

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض وزثح 80  كز جظةى حيىي ُةصز بهقوت 4

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض وزثح 02  تن محا حيىي ُةصز بهقوت 5

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض وزثح 02  كز لرٓي محيل ُةصز بهقوت 6

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض وزثح 03  كز اهج  صاا باحي  7

 
 

د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 ًوب اةٌ أه اةٌ أها ن  احب  م
ًوب 

 الضرت
 واتيخ ا صيدافين هفاى الواقعة احملافظة اةديرية

 8302طحسٌ   03 شاث به اع حرد محض ز ًا طجةرخ موت ُةصز بهقوت 1

د

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