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ع  عالت القسري الواردة وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

  

ـــانون الـــــدو  ـــام القــ ــ ــا ألح ظـــــورة وفقـــ ـــة، وا عات الوطنيــ ـــر شــ ــ ال ـــ ــا  ـــ ـــــرائم املعاقـــــب عل ـــمن ا ن  ضــ ــ القســـــري للمـــــدني ـــ ــد الت عـــ ُ
ي، واملادة  ق باتفاقية جنيف) 17(سا ي امل ضا الثا ول  وتو اعـات . من ال ـات، وارتباطـه بال ا ن ـذا النـوع مـن  طـورة  و

ة، فقد عم طـورة أثـرة املس ـان يحـدث، وذلـك نظـرا  ـ أي م ـاك  ن ـذا  ـة لرصـد وتوثيـق  ولو ا بإعطـاء  نة ع راصـد مت ال
ساع  .أضراره وا

ع - ول ا السا نة من  ر ال ع الت القسري ال وردت  تقار   .وفيما ي نماذج وقا
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ن أسر ) 50(واقعة ت  -1 ت ة الص عز  – ة  قر   :  محافظة 
ــ  ـ ي وقـــوات صــــا بت ــــو ــيات ا شـ ــام ميل ص الواقعـــة بقيــ ــ ) 50(تـــت ــ ن ع ــار املـــواطن ــ الصـــلو، وإجبــ ــ ن  ت ــ ــــة الصـ ــرة مـــن قر أســ

ــا ثكنــات  ل ــا وتحو م والتمركــز ف ش مغــادرة منــازل ــ ن املقاومــة وا ــ ي وقــوات صــا و ــو شــيات ا ن ميل ــة بــ ة أثنــاء املواج عســكر
  .م2016الوط  يناير 

ية ــ ـــ ــ إفـــــادة ال ـــ ـــد ورد  ية ) غ. ع. ر: (وقــ ــ ـــ ية ) ع.م.ع(وال ــ ـــ ــاير)غ.ع.ر(وال ر ينـــ ــ ـــة شـــ ــ بدايــ ـــ ــ 2016، أنـــــه و ـــ ـــانوا  ــ ــا  م،  أثنـــــاء مـــ
ي ــو ن مليلشــيات ا ع ن تــا م، دخــل مســ نــاك  منــازل ة، وأن  ــذه املنطقــة منطقــة عســكر م أن  و ــ م، وأخ ــ قــر وقــوات صــا إ

ديد السالح  م تحت  و ة أخرى، وأج ش الوط من ج ن املقاومة وا ة و ي وقوات صا من ج و شيات ا ن ميل ات ب با اش
ــ ــا فيمــا اضــطر ال ــم بــالتمركز ف ــا، وقــاموا  م ومغادر ــ الرحيــل مــن منــازل م ع ــ ) 50(ايا والبــالغ عــدد ــة إ ان القر أســرة مــن ســ

ـاورة م  والرحيل إ القـرى ا روج من منازل ن . ا ت املـواطن ـ ي وقـوات صـا أج ـو شـيا ا ايا فـإن مل ـ عـض ال حسـب إفـادة  و
سر م ذه  م بحمل أي امتعه أخرى وما زال أفراد  سمح ل م فقط، ولم  س م بمال روج من منازل م ع ا ن، وتمنع ن ح  ر

م ي وقوات صا من العودة إ منازل و شيات ا   .ميل

يجة    : الن
ـــذه  ــاب  نــة أن املســئول عــن ارت ن ل ود، تبــ ادة الشـــ ايا وشــ ــ ــ إفــادة ال نـــة ومــا ورد  ــا ال ــ قامــت  ومــن خــالل التحقيقــات ال

ي وقوات صا املتواجدة  مدير  و شيات ا عزالواقعة  ميل   . ة الصلو محافظة 
ة الدبح ) 175(واقعة الت القسري لعدد  -2 عز  -أسرة من قر  :محافظة 
ص الواقعة أنه  تمام السـاعة التاسـعة مـن صـباح اليـوم   ـ 1/11/2016تت ي وقـوات صـا املسـيطرة ع ـو شـيات ا م قامـت ميل

ا  سر وعدد ة الدبح، بطرد جميع  سـبة (سـمة ) 1050(أسـره أي قرابـة ) 175(قر م ب سـاء فـ سـبة ال طفـال %  65يقـدر  %)  20و
ديد السالح   . تحت 

م  ود ومـ ادة الشــ حسـب شــ ي )ع.أ.ف(و) ع .م.ه(و ــو شــيات ا ـة الــدبح والــذين أفـادوا بــأن ميل ــاورة لقر ــة ا ــم مــن أبنـاء القر ،  و
ــ عتقــال للرجــال  ديــد و ــ وقــوات صــا  قامــت بأعمــال الضــغط وال ، وأنــه  ــ ــ الت يــام الســابقة ع ــة الــدبح  خــالل العشــر   قر

ر نوفم م عفـش 2016بداية ش ـة ولـد ن مـن القر ن خـارج ـة الـدبح،  ورأوا أنـاس آخـر ن مـن قر ر م أعداد من امل م، قدم إ قر
ـة  م مــن القر ب خـروج م، وسـألوا عــن سـ ــ منـازل م  عضـ ــم استضـافوا  ــ وثيـاب وأغنـام، وأ م ع و ـ ن أج ـوثي ــم أن  ا ـان رد ف

لــه ســيقومون بــإطالق الرصــاص عليــه وأكــدوا لنــا انــه تــم  ــروج مــن م ص يــرفض ا ــ م أن  أي  ــم أبلغــو م، وأ ــروج مــن منــازل ا
ة،  وتم اعتقال أك من  ـان عـدد الـذين خر ) 7(إطالق الرصاص ع منازل العديد من أبناء القر ـة، و اص من أبناء القر ـ أ جـوا إ

نــا حــوا   ــد عــن ) 40(قر ــة يز ان القر ص) 800(أســرة، وســ ســمح ألحــد بإدخــال . ــ م جميعــًا، ولــم  ــ وثيــون بت وقــد قــاموا ا
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قــدام ــ  ًا ع ميع خرجــوا ســ م، فــا ــ مــن . ســيارات النقــل ألســر دوا أك م شــا ود بــأ شــيات ) 30(وقــد أفــاد الشــ ن ملل ع ًا تــا مســ
ي وقـوات صــا ـو ــةا ـ الرحيــل ومغـادرة القر ان ع مــة البيـوت وإكـراه الســ ــة خوفـًا مــن .  يقومـون بمدا ـ القر ــ ت ب  ـان السـ و

ة ا ثكنات عسكر ن واتخاذ بت من املنطقة والتمركز  منازل املواطن ة إ املقاومة ال اق   .انضمام أبناء القر
ن - ر ايا امل   :إفادات ال

ية ـة ضـغوطا  أفاد) س.ح.ف: (ال ان القر ـ سـ م وع م، ومارسـت علـ ـة ضـايق ي وقوات صا املتواجدة  القر و أن جماعة ا
م بالســالح، وقبــل  ــددو ســاء و ش املســتمر لألطفــال وال ــق التفتــ ــ املنــازل، واعتقــال ) 10(عــن طر ــ قــاموا بالــدخول إ أيــام مــن الت

ــاء) 4( بنــ بــــاء أو  ــر مـــــن الرجــــال ســـــواء  ســ ــ  مــــن  ـــ ـــم إ ـ اب  م والـــــذ ــال ئة، وتـــــم اعتقــ ــ ــوا للمعــــامالت الســ عرضـــ أو أي رجـــــل آخــــر، و
ــ الوازعيــة ــ يــوم  1معــتقالت  ــة  ح ن مــن القر ــر ن، وقــد بلــغ عــدد امل ــان أحــد املعتقلــ ، وأنــه  ي وقــوات صــا ــو شــيات ا عــة ملل تا

ــ ) 200(اعتقالـه  ــ مـا تبقـى مــن أبنـاء ال1/11/2016صـًا ، و ـ ثكنــات م، تـم ت ـل العديــد مـن املنــازل إ ــة جميعـا، كمــا تـم تحو قر
ا ه وإدخال السالح إل  . عسكر

ــــر  ـ ّ ية امل ــ ـــ ــاد ال ــ ـــد ) س.م.ع(وافـ ديــ ســـــر بال ــراد  ــ ـــايقه أفـ ــاموا بمضــ ــ ـــة وقـ ــ ــ القر ـــ ـــا ســـــيطروا ع ي وقـــــوات صــ ــــو ـ ــيا ا شـــ أن ميل
ا،  شــ واتــف وتفت ــروج وأخــذ ال ش ومنــع الــدخول وا عتقــال والتفتــ م، وقــاموا بإدخــال و ــ الرحيــل مــع أســر م ع ثــم قــاموا بإجبــار

م، و يوم  تم اعتقال م الرحيل وإال س ة، وطلبوا م م بأن 1/11/2016السالح إ القر ديد روج و ة با خ لة  م امل م تم إعطا
تم إطالق النار علية بقى س  .من سي

ر  ية امل م ، بنفس ما أفاد)م.غ.أ.ع(وقد أفاد ال سماع وتوثيق إفادا نة  ود الذين قامت ال ايا والش   . به با ال

يجة    :الن
ـة  ي وقـوات صـا املتواجـدة بقر ـو شـيات ا ن مسـؤولية ميل ـذه الواقعـة تبـ ـ  نـة  ـا ال ومن خالل إجراءات التحقيق ال قامت 

ــ  عــز عـن ت ــة بمحافظـة  ـة التعز طفــال  أسـره مــن أبنـاء) 175(الـدبح بمدير ن مــن الرجـال وكبــار السـن و ن املسـامل املنطقـة املــزارع
خ  ــاء بتــــار ــباح يــــوم الثالثــ ــ صــ ــ ـــا  مـ ــاب ا ــــدف العقــ ــد الســــالح  ديــ ــاء تحــــت  ســ ــيارات 1/11/2016وال ـــال الســ م مــــن إدخـ ــنع م، ومــ

ـ آمنـه قدام  الطرق الوعرة والغ م ع الس مشيًا ع  ـ. وإجبار ـ  ـذا الت ـف والضـغط وحيـث أن  ديـد والتخو ان تحـت ال
م،  ـرة قـر ـ  م ع و ـ م ممـا أج ـ منـازل م والدخول إ اص م عض  م واعتقال  م ومزارع ن بالرحيل وترك منازل ع املدني

ق التفاقية جنيف املعقودة   ي امل ضا الثا ول  وتو ي وال سا حا للقانون الدو  ا صر ا عد ان م 1949أغسطس  12فإنه 
ايا املنازعات والت القسري  ور  13من املادة  2الفقرة (املتعلق بحماية  ول املذ وتو   ).لل
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شعه و -3 ة تب ا قر عز -) بالد الوا(اقعة ت أ   :محافظة 
ايا،  ــ ــ ــوال ال ــ أقــ ــ حســــب مــــا ورد  نـــة، و لــــف مــــن قبــــل ال ول امل ــ ــ ــــق ال ر املرفوعــــة مــــن قبـــل فر ــة، بحســــب التقــــار ص الواقعــ تـــت

خ  معــــة بتـــار ــ يـــوم ا ـ ود، بأنــــه  ادة الشـــ ــ ــــة 16/2/2017وشـ ي وقــــوات صـــا قر ـــو ــيا ا شـ عــــة مليل ة تا ــ م، اقتحمــــت عناصـــر مسـ
ــ  ـــ ـ ـــة جبــــــل ح ـــ شــــــيعه مدير ـــــز، –ت عـ ـــة  م  محافظـــ ــادرة مــــــزارع ــ م ومغــ ــازل ـــ ـــرك منـ ــ تـــ ـــ ـ ـــة ع ـــ ـــا القر ــ ـ ن مــــــن أ ــة املــــــواطن ـــ افـ وا  ــ ـــ ـ وأج

ــ خــارج  ــروج إ م، وا ــا ــةوممتل مــة القر عــد ذلــك بمدا ات الصــوت بتعرضــه للعقــاب، ثــم قــاموا  ــ ــ مك م ع ديــد مــن يبقــى مــ ، و
ـــد   عــ ــالقوة  ــادرة بـــ ـــوا املغـــ ــا ممـــــن رفضــ ـــ ن ف ــاكن ـــراج الســـ ــازل، وإخــ ــن املنـــ ــة، عـــــدد مـــ ـــ ان القر ــ ـــار الرعـــــب لـــــدى ســـ ــا أثــ م ممـــ عتـــــداء علـــــ

م للمغادرة إ قرى ومناطق أخرى  م . واضطر روج، فقد تم تفج منازل ة ورفضوا ا م  القر اص الذين تبقوا  منازل أما 
خ  ــ اليــوم التــا بتــار م  ــ منــازل مــودي، والــذي تــم تفج مــودي، ودمحم احمــد ا م غالــب أحمــد ا وقــد بلــغ إجمــا . م17/2/2017ومــ

ة أك من  عرضت للت وقامت بمغادرة القر سر ال  نة 100عدد  فوظة لدى ال   .أسرة بحسب الكشوف ا
يجة    :الن

ن املشار ي وقوات صا عن الواقعت و ن مسؤولية ميلشيا ا ورة أعاله، تب ع املذ نة  الوقا ا ال  من خالل التحقيقات ال أجر
ــا بــالت مــا، وثبــوت قيام ــ الواقإل ن  ــ عــة القســري للمــواطن خــرى، وال ماعيــة  ــ القســري ا ع الت ــ عــدد مــن وقــا ، إضــافة إ

م، ع  ن ل ا القرى  من املعارض عض املناطق، وإجبار أ ا ع  عد سيطر ي  و شيا ا ن من قبل ميل ديد املواطن ا عادة  يتم ف
م  عات ترك منازل شر ن وال حا لنصوص القوان اك صر عد ان مر الذي  و  كراه، و ا إ مناطق أخرى بالقوة و م ومغادر ومزارع

ــل قضــية  ــ ملــف  ن  ــو مبــ حســب مــا  ــة اليمنيــة، و ور م ــا مــن قبــل ا ــدات الدوليــة املصــادق عل ــام املواثيــق واملعا الوطنيــة، وأح
ا   .من القضايا املشار إل

س محافظة الضالعوا -4 ة رمه منطقة مر  :قعة الت القسري ألبناء قر
ايا،  ــ ــ ــوال ال ــ أقــ ــ حســــب مــــا ورد  نـــة، و لــــف مــــن قبــــل ال ول امل ــ ــ ــــق ال ر املرفوعــــة مــــن قبـــل فر ــة، بحســــب التقــــار ص الواقعــ تـــت

خ  ــ تــــار ــ ود، بأنـــه  ادة الشــــ ــ ي وقــــوا8/10/2016وشـ ـــو ــيا ا شــ عـــة ملل ة تا ــ ــر مســ ـــة الرمــــة الواقعــــة م، اقتحمـــت عناصــ ت صــــا قر
ديد  ة واقتحام عدد من املنازل و م ومغادرة القر ة ع ترك منازل ن  القر س محافظة الضالع، وقاموا بإجبار املواطن بمنطقة مر

ـــ مدينـــة فعطبـــة وم نتقـــال إ م، و ــ حيـــا ـــة خوفـــا ع ـــ مغـــادرة القر ان إ م، ممـــا اضــطر الســـ ـــ منـــازل نـــاطق مــن تبقـــى بقصـــف وتفج
ا حوا . أخرى  ا قسر ة وتم ت سر ال غادرت القر لغ عدد  ا 26و م  الكشوفات املوثقة لد نة بأسما   .أسرة تحتفظ ال

يجة   :الن
ن املشار  ي وقوات صا عن الواقعت و ن مسؤولية ميلشيا ا ورة أعاله، تب ع املذ نة  الوقا ا ال من خالل التحقيقات ال أجر

ــا بــالت مــا، وثبــوت قيام ــ الواقعــإل ن  ــ ة القســري للمــواطن خــرى، وال ماعيــة  ــ القســري ا ع الت ــ عــدد مــن وقــا ، إضــافة إ
م، ع  ن ل ا القرى  من املعارض عض املناطق، وإجبار أ ا ع  عد سيطر ي  و شيا ا ن من قبل ميل ديد املواطن ا عادة  يتم ف

م و  عات ترك منازل شر ن وال حا لنصوص القوان اك صر عد ان مر الذي  و  كراه، و ا إ مناطق أخرى بالقوة و م ومغادر مزارع
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ــل قضــية  ــ ملــف  ن  ــو مبــ حســب مــا  ــة اليمنيــة، و ور م ــا مــن قبــل ا ــدات الدوليــة املصــادق عل ــام املواثيــق واملعا الوطنيــة، وأح
ا   .من القضايا املشار إل

ان منطقة القوز  -5 شروح -الت القسري لس ة  عز  –قر  :  محافظة 
خ  نـة أنـه بتـار ص الواقعة، وفقا ملـا تضـمنه ملـف القضـية لـدى ال ي وقـوات صـا باقتحـام 1/11/2017تت ـو م، قامـت جماعـة ا
ا قرابـة  سـك ـ  ، وال ـ ـة جبـل ح شـروح بمدير ـة  عتـ) 300(منطقة القـوز بقر ـروج سـمة، و ـ ا م ع ان وإجبـار ـ السـ داء ع

ـــا ومنـــع  ـــة وممرا ـــة بقـــوة الســـالح، ثـــم تلغــيم طـــرق القر ـــ مغــادرة القر م ع م، وإجبـــار م مــن حمـــل أمتعـــ م، ومـــنع م وقـــر مــن منـــازل
ا   .مالك املنازل من العودة إل

نــة أثنــاء ز ــم ال ود الــذين التقــت واســتمعت ل ادة الشــ ايا وشــ ــ حســب إفــادات ال ــمو ــة، و ــا للمدير ، )ط.ع.ع.ي(، و)ع.م.م: (ار
موا ع )أ.ع.ف.أ(، و)ا.س.م(، و)ـ.خ.ص(، و)ص.ام.م(، و)ب.أ.د(و ي  و ة من مسل جماعة ا دوا أن مجموعة كب ، والذين ش

م الســاعة الواحــدة  خ ) 1:00(قــر ــة قــاموا برمــي الرصــا1/11/2017لــيال بتــار ــ منــازل القر ــ أقفــال املنــازل م، وعنــدما وصــلوا إ ص ع
ان إطالق الرصاص يتم بكثافة ة، و روج من القر ميع ا م ينادون بأن ع ا ا من املنازل . والغرف والنوافذ، و وأثناء خروج 

م،  م مع م واحتياجا ا ء من ممتل سمحوا ألحد بأخذ  ا أحد، ولم  عد ف م للتأكد أنه لم  ش منازل م وتفت ديد بـوا قاموا ب و
ــة  ــل القر ــون أ م،  ــ حيــا عتمــدون عليــه  ــا و ــل مــا يملكــه  ــ  ة، و ــم العســكر ا فــوق أطقم ، وأخــذو ــ ًا مــن املوا ــ عــددًا كب

ــ ـ ــ الزراعـــة والر ـ ــــانوا . عتمـــدون ع بـــة، و ــ القـــرى القر ـ ــأ إ ـ م  ــ عضـ ــ العـــراء، و ـ م للنـــوم  ــ ــد مــ ان اضـــطر العديـ ــ عـــد رحيـــل السـ و
وثي دون ا عض املنازل شا م، وتفاجأوا أن ممرات . ن يقومون بحرق  ن حاول البعض العودة للمنازل ألخذ احتياجا عد أسبوع و

م عض أمتع م العودة ألخذ  ايا أثناء محاول ا عدد من ال سب ة مزروعة باأللغام ال سقط    .القر
يجة   : الن

نة، وما ورد   ا ال اك من خالل التحقيقات ال أجر ن ذا  ة املسؤولة عن  نة أن ا ن ل ايا، تب ود وإفادة ال ادة الش ش
عز ي وقوات صا املتمركزة  جبل ح محافظة  و   . جماعة ا

ا منطقة كرش واقع -6  :  محافظة   –ة ت عدد من أ
ة  نــة، أن عناصــر مســ ص الواقعــة، وفقــا ملــا تضــمنه ملــف القضــية لــدى ال ي وقــوات صــا قامــت خــالل تــت ــو ماعــة ا عــة  تا

ـــ نــوفم  ر إ ة مــن أكتــو ــ ، 2015الف ـــ ـــة القبيطــة محافظــة  ــ مدير ان قـــرى منطقــة كــرش  ســر مــن ســ ــ العشــرات مـــن  م بت
ـا، ممــا اضــطر م وتفج ـ القــرى بقصــف منــازل بقى  ـددت مــن ســ م ومغــادرة املنطقــة، و ــ تـرك منــازل ن ع ت املــواطن ـ ان  وأج الســ

 .للرحيل إ منطقة العند وحبيل املنصورة
م نــة ومــ ــم ال ود الــذين التقــت  ادة الشــ ايا وشــ ــ حســب إفــادة ال ماعــة )ص.م.ع(، و)ا.س.م: ( و عــة  ة تا ، أن مجــاميع مســ

ـــ نـــ ر إ ة مـــن أكتـــو ـــ ، وقامـــت خـــالل الف ـــ ـــة القبيطـــة بمحافظـــة  ي وقـــوات صـــا اقتحمـــت منطقـــة كـــرش مدير ــو م 2015وفم ا
تعرض  بقى سـ روج مـن املنطقـة، وأن مـن سـ م بـا ، ومطـالب ـا ديـد  عـد اقتحـام املنطقـة، و ا والدخول إ املنـازل  ع  و ب
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ـ منطقـة العنـد  م إ ـ الرحيـل مـن مسـاك ان إ ، مما اضطر العديد من السـ ا اميع بتفج منازل عدد من  للقتل، كما قامت ا
ايا بكشوفات موثقة وحبيل نة بأسماء ال ، وتحتفظ ال  .املنصورة بمحافظة 

يجة   :الن
ـــذا   ـــة املســـؤولة عـــن  نـــة أن ا ن ل ايا، تبـــ ـــ ود وإفـــادات ال ادة الشـــ ـــ شـــ نـــة، ومـــا ورد  ـــا ال ـــ أجر مـــن خـــالل التحقيقـــات ال

ة القبيطة محافظة  ي وقوات صا  مدير و اك  جماعة ا   .ن
عز -7 ة مقبنة محافظة  ة القحيفة مدير ا قر   :  واقعة الت القسري أل

ود الــذين  ادة الشــ ايا وشــ ــ ــ افــادة ال وراق ومــا جــاء  نــة، ومــا تضــمنته  ــ ملــف القضــية لــدى ال ص الواقعــة وفقــا ملــا جــاء  تــت
م  ــ ــة ومــ نــ ــــم ال ـــت  ي )) س  -م  -ج  -م (( و )) أ  -م  -ع  -ف  -و (( و )) س  -ق  -غ _ ع (( التقـ ــــو ة مــــن جماعــــة ا ــ ـــاميع مســ ان مجـ

خ  عـز بتـار ـة مقبنـة محافظـة  ـة القحيفـة مدير م السـاعة الثانيـة عشـر مسـاء واطلقـت 15/11/2017وقوات صا قامت باقتحـام قر
ـ ا ـة و اسـتمر القصـف ع ن ثـم قامـت بحصـار القر ـا املـدني ي وطلبـت النار والقذائف ع املنازل وارعبت  ـ اليـوم الثـا ملنـازل ح

م ممــا  ــا ء مــن ممتل ــ ن بأخــذ  ســمحوا الحــد مــن املــواطن ــة ولــم  ــ مغــادرة القر م ع ــ م واج ــ منــازل ــة عــدم البقــاء  ــا القر مــن أ
ـة القحيفـة بحسـب الكشـوفات لـدى ـا مـن قر ـ تـم ت سـر ال لـغ عـدد  بة و ا ا الرحيل ا القرى القر نـة عـدد  اضطر  ال

  .اسرة ) 35(

يجة    :الن
اك  ن ذا  ة املسؤولة عن  نة ان ا ن ل ايا تب ود وافادات ال ادة الش نة وما ورد  ش ا ال من خالل التحقيقات ال اجر

عز ة مقبنة محافظة  ي وقوات صا  مدير و   . قيادة جماعة ا
ب  واقعة ت قسري أل -8 اب ة ا وف   -ا قر   :  محافظة ا

سـم  ـ د تم ا ة مـن سـ ـ نة أنه وخالل الف ص الواقعة بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى ال ي  2014تت ـو قامـت جماعـة ا
ـ عـد تفج ديـد السـالح  ـة تحـت  ان القر وف وتم ت جميـع سـ ة الغيل محافظة ا ب بمدير اب ة ا وم ع قر  70قرابـة  بال

ا ًال من منازل    .م
ـ  ـر  نة والراصدين ا مخيم ا نة أثناء نزول أعضاء ال م ال ود الذين التقت  ادة الش ن وش ايا واملبلغ حسب افادات ال و

وم كب م وف تفاجأوا ب ة الغيل  محافظة ا ب بمدير اب ة ا ا قر وف أن أ زم  محافظة ا ة ا ن مسل جماعة مدير
ة  ة ع القر س افة  ة وقاموا بإطالق  ي ع القر و ـ مـن ,ا عتـداء  15مر الذي أدى لقتل اك م  و ـ مـ مواطنـًا واصـابة الكث

ة بتفج اك من  اميع املس ن ، ثم قامت ا روج من مساك ي رفضن ا ساء الال ر  70ع ال ا ع ا ًال واجبار  وج من م
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ــ العـراء  د  ـ ـ مقاومــة ال م ع ســاعد م أو مـا  م دون حمـل امتعــ م ,منـازل ــة وعـدد ـ القر افـة مــن  أســرة  190ونـتج عــن ذلـك رحيــل 
ســـاء  م أطفـــال و ل ,اغلـــ شـــ قـــدام و ــ  ـ ــ ع ــ السـ ـ م مـــن التحـــرك بوســـائل املواصـــالت ا ب الرعـــب ومـــنع ســـ ـــا  حيـــث اضـــطر 

راء قاسية  اض لعدد و ,جما   دوث اغماءات واج ساء 2ادى ذلك    .من ال

يجة   :الن
ايا  ــ ـ ود وافـــادات ال ادة الشـــ ـــ شـــ نـــة ومـــا ورد  ـــا ال ــ اجر ـ ي املرفـــوع مـــن قبـــل أعضـــاء ,مـــن خـــالل التحقيقـــات ال ـــر امليـــدا والتقر

ــيم  ــ ا ول ا نــة الــذين قــاموا بــال ن ومقــاطع الفيــديو ,ال ــر فوظــة وكــذلك  كشــوفات أســماء امل ايا و ا ــ والصــور ملقــابالت ال
مر الذي  و  وف ، و ة الغيل بمحافظة ا ي  مدير و اك  جماعة ا ن ذا  ة املسؤولة عن  نة ان ا ن ل نة ، تب لدى ال

ام املادة  عات الوطنية واح شر ن وال حًا لنصوص القوان ًا صر ا ضا) 17(عد ان ي  ول الثا تو التفاقيات جنيف املتعلـق  من ال
م  م ع ترك منازل ن او ارغام ان املدني اع املس غ الدو ال نصت ع عدم جواز ترحيل الس اع. بال   ألسباب تتصل بال

ة الشقب  -9  ا قر عز -واقعة الت القسري أل  : محافظة 
ايا  ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــائق، ومــ ـــ ــمنته الوثـ ــ ـــا تضـــ ـــ ـــة، ومـ ــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــــف القضـــ ــ ملـ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــا ملــ ـــ ــــة، وفقـ ــ ص الواقعـ ــــــت تـ

م ــ ـــ ـــ ـــة ومـ ـــ ــ نـ ــــم ال ـــ ــ ـــت  ـــ ــــذين التقـــ ــ ود الـــ ـــــ ـــ ادات الشـ ــ ـــ ـــ ــ(، و)ا. م.ع (، و )ا. م. ق. ع: (وشـ ـــ ـــ ــــــن )س. م. ــ ة مـــ ــ ـــ ـــ ـــاميع مسـ ـــ ــأن مجـــ ــ ـــ ، بــ
ــــقب  ــ ـــة الشــ ـــ ــ ــرة قر ــ ــ ـــت بمحاصــ ـــ ـــا قامــ ــ ــــوات صـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ـــــ"جماعــ نتبـــ ـــا ــ ــــز " ة الصـــ ــ عــ ـــة  ـــ ـــــوادم محافظــ ــ املـــ ـــ ـــة صـــ ـــ ــ مدير

خ  ــــــار ــ ــتمر 4/1/2016بتـــ ـــ ـــ ــ ـــة ، واسـ ـــ ـــ ــ ــ القر ـــ ـــ ـــ ن  ــــــواطن ــ ــازل املـــ ــ ــ ـــ ــ منــ ـــ ـــ ـــ ة ع ــ ـــ ـــ ســـ ـــــف  ـــ ـــــن مختلـــ ــ ـــ ـــــذائف مـ ــ ــار والقــــ ــ ـــ ــــت النــــ ـــ م ، وأطلقــــ
ـــــة ــ ــام القر ـــ ـــم اقتحــ ـــ ــــك تـ ــ ــد ذلـ ـــ عــ ــــــم  ـــام ثـ ـــ ــــدة ايـ ــــــازل لعـــ ــ املنـ ـــ ــ ـــــف ع م . القصــ ــازل ـــ ــادرة منــ ــ ـــا مغـــ ــ ــ ــــــن  ــــب مـ م . وطلـــ ــــــار ــــم إجبـ وتـــ

ــــادرة القر  ــ مغــ ـــ ـ ـــا ع ــ ــ ـــطر  ــا اضـــ ـــ م ممـ ـــا ــ ـ ـــــن ممتل ء مـ ــ ـــ ـ ـــذ  ــه او أخـــ ـــ لـ ــ م ـــ ـ ــاء  ـــ ن بالبقـ ــن املــــــواطن ــ ــد مــ ـــ ــــمح ألحـ ســ ـــة، ولــــــم  ـــ
ـــة  ــــر جماعـــ ــــن قبــــــل عناصــ ــــه مــ ــوا لــ ــ عرضــ ــــذي  ــراه الــ ـــة لإلكــــ ــ يجـ ــد الســــــالح ون ــ ديــ ـــت  م تحـــ ــازل ـــ ـــرك منـ ـــة وتـــ ـــ ــن القر ــ ـــل عــ ــ الرحيـــ ـــ ـ إ

ــة ـــ بــ ـــــرى القر ــ القــ ـــ ــ ـــال إ نتقــــ ـــا و ــ ـــوات صــ ي وقــــ ــــو ـــ ـــر ال. ا ســــ ـــــدد  ـــغ عــ ـــ ــد بلـ ـــ ـــة  وقــ ــــ ــن القر ــ ا مـــ ـــر ــ ــا قســ ــ ــ ـ ـــم ت ــ تــــ ـــ ــا  –ــ ــــ وفقـ
نة   .أسرة) 282(عدد  -للكشوفات املوثقة لدى ال

يجة  : الن
ـــوع  ــ ة وقــ ــ ـــ ــ ـــة  نــــ ن ل ـــــ ايا، تبــ ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ود وإفــ ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــة، ومــــ ـــ نـ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ مـــــــن خـــ

ـــة  ـــ ــادة جماعـــ ــ ـــ ــ قيــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ــــــؤولة عـــ ــ ــة املسـ ـــ ـــ ـ ــاك وأن ا ــ ــ ـــ ـــوادم ن ـــ ــ ــ املـ ـــ ـــ ــــة صـ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ـ ـــا  ــ ـــ ـــوات صـ ـــ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ا
عز   .محافظة 
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ع  عالت القسري الواردة وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

اري واقعة الت ا -10  ة شعب الع ا قر عز -لقسري أل  :  محافظة 
ايا  ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــائق، ومــ ـــ ــمنته الوثـ ــ ـــا تضـــ ـــ ـــة، ومـ ــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــــف القضـــ ــ ملـ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــا ملــ ـــ ــــة، وفقـ ــ ص الواقعـ ــــــت تـ

ـــة  ـــ ـــ نــ ــــم ال ـــ ــ ــ ـــت  ـــ ـــ ــــذين التقــ ـــ ــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ادات الشـ ــ ـــ ـــ ــ موشـ ـــــ ـــ ــ ــــــن .)ع م ح(، و.)ن ع ق(، و .)ن م س: (ومـ ـــ ة مــ ــ ـــ ـــ ــ ـــاميع مسـ ـــ ـــ ــأن مجــ ـــ ـــ ، بـــ
ـــت  ـــ ــــة  قامـــ ــ ــ املنطقـــ ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ ع  ـــا ــ ـــ ــــــرف التـ ــــــو املشـــ ـــ ـــــب و ـــ ــــو اديـ ـــ ــــدعو ابــ ـــ ـــــادة املــ ـــ ـــا بقيـ ــ ـــ ــــوات صـ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ جماعـــ

خ  ــــــار ــ ـــ ـــة بتــ ــ ـــ ـــ ــ ــــة التعز ـــ ـــ ــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ــ ـــ ي ـــة الر ـــ ــ ـــ ــاري عزلــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــعب الع ـــ ــ ـــ ـــة شـ ــ ـــ ـــ ــ ـــام قر ــ ـــ ـــ ـــة ) م17/1/2017باقتحــ ـــ ـــ ـــ مـ ـــم مدا ـــ ــ ـــ ــــــك تــ ـــ ــ ــــالل ذلــ ـــ ـــ ــ وخـ
ــام  ــ ـــ ـــــتدعاء واقتحـ ـــــم اســــ ـــا تـــ ــ ــــت  كمـــ ــ ــ ـــــادرة الب ــ مغـــ ـــ ـــ ــرته ع ــ ــ ــار اســ ـــ ــ ــه واجبـ ـــ ـــــم اعتقالـــ ـــــذي تـــ ـــــروري الـــ ــادق الســـ ـــ ية صـــ ــ ـــ ـــ ل  ال ــ ـــ ـــ م

ــع  ـــ ـــ ــــــاوض مــ ــ ـــة التفــ ـــ ــ ــ ـــا القر ــ ـــ ــ ــاول ا ــ ــ ـــدما حــــ ــ ـــ ا وعنــ ــف ـــ ـــ تم قصــ ــ ـــ ـــ ــالم فســ ـــ ـــ م مــ ــازل ـــ ــ ــادرة منـــ ـــ ــ م مغـــ ـــــ ـــ ـــم ان علــ ـــ ــــ ـــة وابالغ ـــ ــــ ـــا القر ــ ـــ ــ أ
ــ ان ي ـــ ــ ـــــروا ع ـــــك واصــ ــــــوا ذلــ م رفضـ ــازل ـــ ــ منــ ـــ ــ ــوا  ــ ـــان يبقـــ م بــــ ــاع ـــ ـــة واقنــ ماعــــ ــر ا ــ ــــــم عناصـــ ــا تـ ــ ــورا كمـــ ــ ـــــادرة فـــ ـــع باملغــ ـــ ميـ ـــــوم ا قــ

ــاورة مشــــــيا  ــ ــ ـــرى ا ــ خـ ــــرى  ــ القــ ـــ ـ م ا ــازل ـــ ـــــرك منـ ــادرة وتـ ــ ــ املغــ ـــ ـ ـــا ا ــ ـ ـــطر  ــا اضـــ ـــ ـــــم ممـ ـ ـــه مع ــ ـــذ أي امتعـ ـــن اخـــ ـــا مـــ ــ ـ ــع  ـــ منـ
ــــــن  ـــدد مــ ـــ ــام عــ ــ ـــ ـــا باقتحـ ــ ـــــوات صـــ ــ ي وقـ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــر جماعــ ــ ـــ ـــــت عناصـ م قامـــ ــازل ـــ ــ ـــا ملنـ ــ ـــ ــادرة  ـــ ــ ـــــد مغـ ــ عـ ــــه و ـــ ـــم انـ ــ ــــدام ثـــ ـــ قـ ــ  ـــ ـــ ع

ـــة والتم ـــ ـ ــــــازل القر ـــاري منـ ـــ ـ ــــعب الع ـــة شـــ ـــ ـ ـــــن قر ــا مــ ــ ـــ ـــم ت ـــ ــ تـ ـــ ــ ـــر ال ـــ سـ ـــــدد  ــغ عــ ـــ لــ ـــا  و ـــ ـ ــز ف ــ ـــة  –ركـــ ـــ ـــــوفات املوثقـ ــا للكشــ ــ وفقـــ
نة   .أسرة) 23(عدد  -لدى ال
يجة  : الن

ـــوع  ــ ة وقــ ــ ـــ ــ ـــة  نــــ ن ل ـــــ ايا، تبــ ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ود وإفــ ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــة، ومــــ ـــ نـ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ مـــــــن خـــ
ــــــن  ـــــؤولة عــ ـــة املســـ ـــ ــ ــاك وأن ا ــ ــ ـ ـــة ن ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ي ـــة الر ـــ ــ منطقــ ـــ ــ ـــا  ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــادة جماعـ ــ ــ قيــــ ـــ ـــ ــاك  ــ ــــ ن ــــذا  ـــ

ي  املنطقة  و ماعة ا ع  عز بقيادة املدعو ابو اديب املشرف التا ة  محافظة   .التعز
ع ا - 11 ا مر صةواقعة الت القسري أل ديدة مح  - لنصر حارة الر  :  افظة ا

ايا  ــ ـــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ ــ إفـــ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جــ ــــ ــائق ومــــ ـــ ـــ ـــــمنته الوثـ ــ ــا تضـــ ــ ـــ ـــة، ومـــ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــــــية لــ ـــــف القضــــ ـــ ــ ملـ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــا جــ ــــ ـــا ملـــ ـــ ــ ـــة وفقــ ـــ ص الواقعــــ ــــــت تـــ
م ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة ومـــ ــ ـــ ـــ ــ نــ ــــم ال ـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــت  ـــ ـــ ـــ ــ ــــذين التقــ ـــ ـــ ـــ ــ ود الـ ـــــ ـــ ــ ـــ ادات الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ) ش ن س(و) ح ع ا(و) ا ب م(و) ع ا ص(، و)ح ن س(، و )ع ب م: (وشـــ

خ ) م ص ب م(و ــــــار ــ ــ تــ ـــ ـــ ـ ي   ــو ــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ــــــأن جماعـــ ـــن20/6/2018بـــ ـــ ــ ـــــت مــ ــ ــع  م  طلبــ ـــ ـــ ــ ان مر ــ ـــ ـــ ــــالغ سـ ـــ ــاجد ابـــ ـــ ـــ ــــة املسـ ــ ـــع وأئمــــ ــ ـــ ـ ــال املر ـــ ـــ عقـ
ـــالل  ـــ م خـــ ــازل ـــ ــ ــــادرة منــ ـــ ــــدة  بمغــ ـــ ديــ ــــة ا ــ ــــــوك  محافظــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــــة مدير ـــ صــ ــ الر ـــ ــــ ــر ب ـــ ــ ــام ) 72(النصـ ــ ـــ ــــــك قــ ــ ذلـــ ـــ ــــ ــاء ع ــ ـــ ـــه بنــ ـــ ــاعة وانـــ ـــ ســـ

ات  ــ ــــ ــ مك ــــ ــ ع ــــ ان ال ــ ــــة املســــــاجد بــــــإعالم ســــ ـــام أئمــ ــا قـــ م كمــــ ــازل ك منــــ ــــــ ــر ب ســــ ــــالغ  ــ وابــ ــــ ــازل ال ـــرق ابــــــواب منــــ ــــع بطـــ ــ ــال املر عقـــ
ـــو  ــــذي الصـــ ــر الــ ــ مــ ـــو  ــ ـ ـــالقوة و ــــه بـــ تم آخراجــ ــ ــــددة ســــ ــ ــــدة ا ــــالل املــ ـــه  خــ لـــ غــــــادر م ــــــل مــــــن لــــــم  م وان  ــازل ـــ ــــرورة إخــــــالء منـ ت بضــ

ي   ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــــل جماعـــ ــ ــــن قبـــ ــ م مـــ ــال ــ ــ ــــــن اعتقـــ ــا مـــ ــ ـــ ـــا خوفــ ـــ ـــ م وترك ــــو ـــ ـــــن بيــ ـــ ــــروج مـ ــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ـ ــع  إ ــ ـــ ــ ــ املر ـــ ــــ ــاكنه  ـــ ـــ ــر السـ ـــ ــ ســ ـــطر  ـــ ــاضـــ ـــ ـــ ـ  ال
م ـــر ـــديل  اكـــ ــان بـــ ــ ــ ــــــم أي م ـــوفر ل ـــــادرة مــــــن دون ان تـــ ــ املغـ ـــ ـ ــع ع ـــ ـ ــن املر ــ ـــا  مــ ـــ ـــم ت ــ تـــ ـــ ـ ـــر ال ســـ ــغ عــــــدد  ــ ــد بلــ ــ ـــه وقــ ـــة فيـــ ــ لإلقامـ

ـــة  – ـــ ـــ نــــ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ــــة لــ ــ ـــ ـــ ــــــوفات املوثقـ ـــ ــ ـــا للكشــ ـــ ــ ـــ ـــــدد  -وفقــ ــ ـــ ــا ) 180(عـــ ــــ ــ ـــ ــ ـــدد افراد ـــ ــ ـــ ـــغ عــ ـــ ـــ ــ ــــــرة بلــ ـــ م ) 818(أســــ ـــــ ـــ ــ ص  مـــ ـــــ ـــ ــ ــًال ) 427(ـــ ـــ ــ ـــ طفـــ
  .امرأة) 238(و
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ع  عالت القسري الواردة وقا ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال   تقار
 

يجة    :الن
ــــــادات   ـــ ود وإفـ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ر وشــ ــــــار ــ ــ التقــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــاله ومـ ـــ ـــ ــــه أعـ ـــ نـــ ع املب ـــا ــ ـــ ــ الوقــ ـــ ـــ ــ ـــة   ـــ ــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ـــ ــ ـــــن خـ ــ مـــ

ي  ــــو ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ـــه  ـــ ــــؤولة عنـ ـــة املســـ ــ ــ ــاك وان ا ــ ــ ـ ن ـــوع  ــ ة وقــ ــ ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ن ل ـــــ ايا، تبــ ــ ـــ ــ ـــــــ ال ـــــة  ماعــ ــرف ا بقيـــــــادة مشـــــ
ة   . املدير

قب  - 12 ة ا ا قر   :  محافظة الضالع –واقعة الت القسري أل
ـــذين  ــ ود الــــ ـــــ ادات الشــــ ــ ـــ ايا وشـــ ــ ـــ ــــ ــادات ال ـــ ــ ــ إفــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــة  ومـــ ــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــــ ـــ ــ ــــف القضــ ـــ ــــــمنه ملـ ــا تضـــ ــــ ـــا ملـــ ـــ ـــة وفقــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت تــ

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة ومـ ـــ ـــ ــ ـــ نـــ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــتمعت إلـ ـــ ـــ ــ ـــ خ ) م.ص.م.ع(و ) أ.ج.ع.م.م(و ) م.ع.م.ص(اسـ ــــــار ــ ـــ ـــ ـــه بتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــرة 8/11/2018بأنـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــاعة العاشـ ــ ـــ ـــ م الســـ
ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــــب مدير ـــ ــ قــ ــــة ا ــ ـــ ـــ ــ قر ـــ ـــ ــ ــ ــباحًا  ــ ــ ـــ ـــــتصـــ ـــ ــادة  دمــــ ــ ـــ ـــ ي بقيــ ــــو ـــ ـــ ــ ــــة ا ــ ـــ ــــت جماعـــ ــ ـــ ــــــالع قامـــ ـــ ــــة الضـــ ــ ـــ ــام (محافظـــ ــ ـــ ــ شـــ ــ و ـــ ـــ ــ ــ لق ن ا ـــــ ـــ ــ حســ

ي ـــا ـــ ــا ) الغر ـــة كمــــ ــ ـ ــ القر ـــ ـ ـــازل  ـــن املنـــ ــ مـــ ـــ ـ ــ الكث ـــ ـ ا ع ــــقوط ــ ســ ـــ ـ ـــا أدى ا ل مكثــــــف ممـــ ـــــ شـ ــــة و ــ ــ القر ـــ ـ ــاون ع ــ ــ ــــذائف ال ـــإطالق قــ بـــ
ــ  ـــ ـــ ـــالتمركز  ـــ ي بــ ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــر جماعــ ــ ــ ــــض عناصــ ـــ عـ ــام  ــ ـــ ـــا قـ ـــ ــة كمــ ـــ ـــ ـــا القر ــ ـــ ـــــن ا ــ ـــــدد مـ ــــل عـــ ــ ــابة وقتــ ــ ـــ ــ إصـ ـــ ـــ ــــف  ا ـــ ــــــن أدى القصـ ــــدد مــ ـــ عـ

ــ  ـــ ــ ـــا ا ــ ــ ــــــطر   ـــا أضـ ـــ ــو مـ ــ ـــ ــادروا  ، و ـــ غــ ــــــم  م  إذا لـ ـــــد ــوة  ضــ ــ ــتعمال القـــ ـــ ـــة  باســ ـــ ـــر املتبقيـ ـــ سـ ــــــن  ـــدد مـ ـــ ــــد عـ ديـــ ـــة   و ــ ــ ــــــازل القر منـ
ـــة  نـــ ـــدى ال ــية لـــ ــ ـــــف القضــ ـــة بملـ ــ ــا وفــــــق الكشــــــوفات املرفقـ ــ ــ ـــم ت ــ تـــ ـــ ـ ـــر ال ســـ ـــغ عــــــدد  ــــد بلـــ م وقــ ــازل ـــ ـــة  وتــــــرك منـ ـــ ــــادرة القر مغــ

  .عدد خمسة اسر
يجة   :الن

ــــــادات  ـــ ود وإفـ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ر وشــ ــــــار ــ ــ التقــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــــاله ومـ ـــ ـــة أعـــ ـــ ـــ نـ ع املب ـــا ــ ـــ ــ الوقــ ـــ ـــ ــ ـــة   ـــ ــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ـــ ــ ــــن خـ ـــ مـــ
ـــة  ـــ ــــ ــ قر ـــ ـــ ــ ــزة  ـــ ـــ ي  املتمركــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعــــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ــــؤولة عنــــ ـــ ــــة املســـ ــ ـــ ـ ــاك وان ا ــ ــ ــــ ن ـــوع  ــ ـــ ة وقــ ــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ نــــ ن ل ـــــ ـــ ايا، تبــ ــ ـــ ـــ ــ ـــت ال ـــ ـــ دمـ

ي ومشرف محافظة ا ا شام الغر ي  لقبقيادة املشرف امليدا ن ا   .لضالع حس
ش  - 13 ة رحبة اليوسفي كر ا قر   :محافظة البيضاء–واقعة الت القسري أل

ود  ـــــ ادات الشـ ــ ـــ ــ إفــــــادات وشـ ـــ ـ ـــا ورد  ــائق ومـــ ـــ ــمنته الوثـ ــ ــا تضــ ــ ـــة ومــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لـ ـــ ــــف القضـ ــ ملــ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ـــا ملــــ ــ ــــة وفقـ ص الواقعــ تــــــت
م ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة ومــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نـ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــتمعت إلــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــذين اسـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ) م.م.ع.أ(و) م.أ.ع.م(و) م.خ.أ.م.م(و ) م.ع.أ.ع(و ) م.ش.ع.م(و ) م.م.ع.ع: (الـ

ــــق ) ي.م.ع.ص(و ـــ ــ ت املوافــ ـــــ ـــ ــ ــــوم السـ ـــ ـــ ــ يــ ـــ ـــ ــ ـ ــــه و ـــ ـــ ـــة  م18/11/2017بانـ ـــ ـــ عـــ ة التا ـــــكر ــ ـــ ـــم العسـ ـــ ـــ طقــ ـــد  ـــ ـــ ــــفة بأحـــ ـــ ـــ ــــــوة ناسـ ـــ ــــرت عبــ ــ ـــ انفجـــ
ــاميع  ــ ـــ ــــت مجــ ـــ ــــــك قامــ ــر ذلـــ ــ ـــ ــ اثــ ـــ ـــ ـ اس وع ـــــ ـــ ـ ــــة مك ــ ـــ ش بمدير ـــر ــ ـــ ـــفي كـ ــ ـــ ــه اليوسـ ـــ ـــ ــة رحبـ ـــ ـــ ـ ـــــن قر ــ ــــه مــ ـــ بــ ـــة قر ـــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ
ـــة  ـــ ـــ ان القر ــ ـــ ـــ ـــن سـ ـــ ـــة مـــ ــ ـــ ـــال مجموعـ ـــ ا واعتقـــ ــ ـــ ـــ شـ ـــة وتفت ـــ ـــ ــ القر ـــ ـــ ـ ن  ــــــواطن ــ ـــازل املـ ـــ ــــة منـــ ـــ مــ ي  بمدا ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ ـــة  ـــ عـــ ة تا ــ ـــ ـــ مسـ

ـــــ ـــ ـــــن املــ ــ م مـــ ــيع ــ ـــ ــ خ وجمـ ــــــار ــ ــد بتــ ــ ـــ التحديـــ ـــا و ــ ـــ ـــوم التــ ـــ ــ ــ اليــ ـــ ـــ ــ ــــه و ـــ ــــم انـــ ـــ ــ ن  ثـ ــــــن ) م  2017/  11/  19دني ـــ ة مـ ــ ـــ ـــ ــــه مســ ـــ ــ ـــــت مجموعـ ــ قامـــ
ـــت  ـــ ـــ ـــرع وقــ ـــ ـــ ــــة  بأســ ـــ ــ ـ ــادروا القر ـــ ـــ غـــ ــــــم  ـــ م  اذا لــ ـــا ــ ـــ ــــــم بــ ـــ ــ ا  وابالغ ــاكن ــ ـــ ــ ـــد ســ ـــ ــ ديــ ــــة و ـــ ــــ ــ القر ـــ ـــ ـــ ــــدخول ا ــ ـــ ي بالـ ــــو ـــ ــــ ــــة ا ــ ـــ ــر جماعــ ــ ــ ـــ عناصـ

ـــذلك  ــ ــة لـــ ـــ يجـــ ا ون ــاكن ــ ـــ ــ رؤوس سـ ـــ ـــ ــازل ع ـــ ــ املنـــ ـــ ـــ ـــة وتفج ـــ ــ ــــف القر ـــ ــتم قصـ ــ ـــ ـــوف يـ ــ م فســـ ــازل ـــ ــ ـــــادرة منـ ــ مغـــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ــ ـــا القر ــ ـــ ــــطر أ ــ  اضــ
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ــا  ــــ ــ ـــم ت ـــ ــ تــ ـــ ـــ ـــر ال ـــ ســ ـــــدد  ــغ عـــ ـــ ــــد بلـــ ن وقــــ ـــــ ــاء وابـــ ــ ــ ـــافظ البيضــ ـــ ــ محــ ـــ ـــ ـــاورة  ـــ ــ ـــرى ا ــ ــ القـــ ـــ ـــ ــــه ا ــ ــــــم ) 19(والتوجــ ــ تضــ ـــ ـــ ــرة  و ـــ اســـ
م   ــــدد ـــ ـــالغ عــــ ـــ ـــ ـــة البـ ــ ـــ ــ ــاء القر ــ ــ ـــ ــع أبنـ ــ ـــ م ) 104(جميـــ ـــــ ـــ ص مــ ـــــ ـــ ـــر و ) 51(ــ ـــ ـــ ــ ) 53(ذكـ ـــ ـــ ــ ــــوفات ان ـــ ــمنته الكشــــ ــ ـــ ــا تضـــ ــــ ـــ ــا ملـ ــ ـــ ــ ــــــك وفقـ ـــ و ذلــ

نة املرفقة بملف ا   .لقضية لدى ال
يجة   : الن

ايا،  ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ود وإفــ ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ـــة ومـ ـــ ر املرفقـ ــ التقـــــــار ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ نــ ـــا ال ــــ ــ اجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ مــ
ــ  ـــ ـــ ـ ـــا  ــ ــــوات صــــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ـــادة جماعـــ ــ ــ قيــــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ـــ ــــة املسـ ـــ ــ ــاك وان ا ــ ــ ـــ ن ـــوع  ــ ـــ ة وقـ ــ ـــ ــــ ـــة  ـــ نـــ ن ل ـــــ تبــــ

اس محافظة ة مك  .البيضاء مدير


