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إدانة جريمة استهداف طائرات العدوان السعودي لخزانات مشروع مياه مدينة بيان  
 2022يناير  11صعدة في حقل تُلُمّص المائي بتاريخ 

وقف المركز القانونو  لحققن  والنممةاأ امانل المر ماأ الم رات الن  اها طيان  ةرال اقانلف الااسوال الياااان   لةحاأ  
ثالث غانها  ون اأ اهااانياسقاُ ُقاص الحلمي  المانم  و ن المقةاأ النُةاس  بشاااما     2022 مان ر    11الثالثانت المناق   

لنزو س المنزُةن والمقننوةن وها نل مس مأ عااس  وااناُةين بمةنل الشارث ُةط  قةن مس مأ عااس  اكثر من 
آبنه من المةنل، وقس اها ب   6الف ويااامأ كنونا  يااانمةسول من  شا المشااارو  وحزاون  القغااان   شل ا ش    200
اقنلف الاسوال الياااان    شل المر مأ امساو  ول مراان  لحمطن إل ااويااانوةأ ا هااانهاااةأ لحقنونل السول      ةرال

ااويااانو  و   مطان إل النمةةز والنمانهاااب واااان  النقان اأ وُمان اأ الماسوةةن، وكانل الياسد مميان امن   الماسوةةن 
سوةأ الغارقأ لحم نل الميانيسد والممةقأ  وُرمنويم من اُس اهاطنث الطقنت اح  قةس القةن ، كمن ال الةطةاأ الم

ظن ر  لحاةنل، واأا   شل المر مأ اامن هاحياحأ المرامم ااس انويانوةأ والاقنث الممنا  الن   را طين اقنلف  
الاسوال الياان   بق  ها نل الةمن امنمنل وها نل عااس  اح  وو  الاغانث، ُةط وث  المركز القنونو  ممش 

 ن آند ورامم اهنيساد المسوةةن وقغف مانحف ا اةنل المسوةأ. شن الامحةأ الاي ر أ اح  الةم

من  54كمن ااس  شل المر مأ من ورامم القرث الممغنث احةين ق  القنونل السول  ااوينو  بقيب الماااااااان   
 بشااانل  ُمن أ ا اةنل والمنا  الن  ن غم  امين لطقنت اليااا نل المسوةةن  1977الطروانكنل اااااانق  ا ول لانل  

 قظر مليانوماأ او ااسمةر او وقاص او ااةةاص ا اةانل والمنا  الن  ن غم  "والن  وغاااُ المقر  الثانوةاأ مميان اح    
امين لطقنت اليا نل المسوةةن ومثنلين المنا  ال شامةأ والممن   الزهااةأ الن  امنمين والمقنعاةص والمنشاةأ ومراق   

 . "مةنل الشرث وشط ناين واش نل الر ، ... 

القانونو  لحققن  والنممةاأ     اس ن و يااانم ر  اشل المر ماأ الطشاااااأ بق  ااويااانوةاأ و قماص الياااان  اأ    المركز
واقنلمين المياوولةأ ان  شل المر مأ وهانبقناين و ةنلب بنلنققة  والميانمحأ الممنمةأ لقةن ا  النقنلف وومة   

سد ممن   مسوةأ بغااارد المظر  من  ثطُ انه يم ق   شل المرامم, ووةنلب بنقف قنه  لح نها  الن  اياااني
ان ا  مطرها  كمن اانطر ا مم المنقس  وممحس ا من شار  ةن اهانهاةةن ق  ومة  احل المرامم ورات اقنايايم  

 ان اقمص ميوولةنايم القنونوةأ وا حالقةأ والنانمص بمس أ وُزل امنل  شل المرامم والامص اح    قنقين. 

ممنم  السول  والممظمن  الققنقةأ وانويانوةأ وومة  شارقنت واُراه الانلم  كمن  مس  المركز القنونو  ممنشاسا  لح
 ل  اقمص مياوولةنيم ا حالقةأ وااويانوةأ ق  ممنعار  الشااب الةمم  المظحنل و  اوأ المرامم المرواأ المرا طأ  

ن أ المسوةةن من قطص النقنلف الياان   والغا ع اح  ممحس ا من لحقةنل بناوطيم القنونو  وا حالق  ق  ُم
والممشات  المسوةأ و  قند القرث وومة  اشا نل الاسوال اح  الةمن وشااط ، كمن ومس   انامن  ل  اشا ةص لممأ  

 اققة   ولةأ لحنققة  ق  ومة  المرامم المرا طأ بق  ابمنت الشاب. 
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