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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 
 

 

 

 التقرير الفصلي للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان ) ساهر ( 

 م4102للفترة من يناير حتى مارس 

 
 4102ابريل  42سويسرا،  –برن 

 

م متضمنا جملة 4102يصدر المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان ) ساهر ( تقريره للفصل األول من عام 

ل قوات السلطة اليمنية بحق المواطنين في جنوب اليمن خالل األشهر يناير ، اإلنتهاكات المرتكبة من قب

فبراير ومارس من العام الحالي . وفي إطار مهامه اإلنسانية فقد حرص المرصد الجنوبي خالل الفترة 

المنظورة على رصد وتوثيق العديد من أنماط اإلنتهاكات التي أخذت تتزايد تنوعا ومضمونا ، مع إعارة 

ولية في التبني لتل  األنماط التي تككل خطر مباشرا على حياة المواطنين . وبكننه فقد تنكد للمرصد األ

الجنوبي تزايد أعمال ارتكاب تل  اإلنتهاكات مقارنة باألعوام الماضية ، معربا عن امتعاضه الستمرار 

وقهم السياسية وحرياتهم العامة قوات السلطة اليمنية في انتهاج سياسة حرمان أبناء الجنوب من التمتع بحق

وفي التعبير عن تطلعاتهم وعودة دولتهم المستقلة . وقد جاء مخيبا لآلمال عدم التزام السلطات اليمنية بما 

تعهد به )) مؤتمر الحوار اليمني (( من الكف عن تل  السياسات تجاه الجنوب، والتي أكدت على ذل  

الخصوص . بل إن واقع ارتكاب تل  اإلنتهاكات تكير إلى  مضامين قرارات مجلس األمن الدولي بهذا

تزايدها حجما وكيفا ، األمر الذي يجعل من تل  اإلنتهاكات خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المواطن 

وتعريض حياته وحياة أسرته للخطر .. فقد الحظ المرصد استمرار قوات السلطة اليمنية في استخدام 

لحراك الجنوبي السلمي ، عالوة على عمليات االغتياالت التي تتم تحت الرصاص الحي بحق نكطاء ا

نظر السلطات دون أن تقدم على القبض على مرتكبيها ، أكانوا أفرادا من قواتها أو من المنجورين لصالح 

ء القوى المتنفذة في السلطة . كما إن استمرار قوات السلطة في استخدام القوة المفرطة بحق المواطنين أثنا

تنديتهم لفعالياتهم السلمية هو األخر أخذ طابعا ممنهج وسياسة معتمدة تنفذها تل  القوات منعا منها لحق 

التعبير عن الرأي العام السياسي المطالب بحق عودة الدولة الجنوبية المستقلة . وفي جانب االعتقاالت فان 

رهم من ذو التوجهات الوطنية الرافضة قوات السلطة مستمرة في االعتقال التعسفي لنكطاء الحراك ولغي

لسياسات السلطات اليمنية تجاه الجنوب وعلى وجه الخصوص رجاالت الفكر واإلعالم واألقالم الحرة . 

كما ينوه المرصد الجنوبي إلى إن القوات العسكرية للحكومة اليمنية هي األخرى تمارس أساليب البطش 

ين في مدنهم وقراهم من خالل اإلعتداءات المستمرة على العديد والتنكيل بحق المواطنين المدنيين القاطن

من المدن والقرى الجنوبية وقصف منازلهم ومنكئاتهم المدنية ومنها العديد من المستكفيات والمدارس 

 واألسواق ..
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حالة قتل تمت خارج نطاق  67م وثق المرصد الجنوبي 4102فخالل األشهر الثالثة األولى من عام 

حالة إصابات متفاوتة ، كما إن حاالت االعتقال التعسفي قد وصل عددها إلى  071إضافة إلى  القضاء ،

حالة اعتقال. جميع تل  اإلنتهاكات لم يلمس أن أقدمت السلطات على الحد منها أو القبض على  01

محتفظا بحقه مرتكبيها أو مسائلتهم مما وفر ذل  إفالتهم من العقاب . وبكننه فإن المرصد الجنوبي سيظل 

في تبني تل  اإلنتهاكات محليا ودوليا حتى ينال مرتكبيها جزائهم العادل وتعود للضحايا حقوقهم الغير 

 منقوصة . 

 

 : القتل خارج نطاق القضاء

 

دون مراعاة للجوانب اإلنسانية وال حتى للقيم الدينية يرتكب جنود السلطة عمليات قتل دامية بحق نكطاء 

مواطنين الجنوبيين تحت غطاء " االشتباه " ، بحيث لوحظ بنن أغلب تل  غيرهم من ال  الحراك الجنوبي و

الجرائم تتم عبر جنود يتمترسون في نقاط تفتيش عسكرية ، التي أصبحت تعرف بـ " نقاط الموت " . تل  

طنين. النقاط العسكرية التي تنتكر في محيط المدن والقرى وعلى مفارق الطرق بككل مخيف ومقلق للموا

ويرى المرصد الجنوبي بنن تل  النقاط العسكرية ال مبرر لوجودها ، وال سيما إنها ال تتمتع بكرعية 

قانونية ، كون الواقع أثبت بنن سلبيات وجودها تطغى على إيجابياته .. فإن ترى السلطات بنن تواجدها هو  

ة ال تكمن في التعدي واستفزاز اآلمنين ، تعبير عن " هيبة الدولة " ، فان المواطنين يروا بنن هيبة الدول

بل إن هيبة الدولة تكمن في سيادة القانون وحماية حقوقهم العامة وفي توفير الخدمات المعيكية والحياتية 

لهم وتوفير السكينة بخلو مدنهم وقراهم من تل  القوات . ويرى الجنوبيون بنن انتكار المعسكرات في 

المسلحة على المرتفعات وفي مفارق الطرق ما هو إالّ " تجسيد لالحتالل المدن والقرى وتموضع نقاطها 

 العسكري ألراضي الجنوب " .  

إن المرصد الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى رفع تل  النقاط العسكرية الغير قانونية كضمان ألمن 

ة من داخل المدن وسالمة المواطنين ، عالوة على إن المرصد يكرر دعوته لرفع المظاهر العسكري

وإزاحة المعسكرات واأللوية المدججة باألسلحة من المناطق المدنية وتحويل تموضعها على المناطق 

  الحدودية .

وبرصاص تل  النقاط العسكرية فقد تم قتل العكرات من المواطنين المدنيين ، وكنمثلة على مثل تل  

تستجر حادثة مقتل القيادي في الحركة الكبابية  الجرائم التي ينداء لها الجبين ، فإن الذاكرة ستبقى

والطالبية الجنوبية في محافظة حضرموت حسين البحسني من قبل جنود النقطة العسكرية في منطقة " 

يناير . كما أقدم جنود النقطة العسكرية في حبيل شمس  04دفيقة " من مدينة الكحر الحضرمية بتاريخ 

لوي بثالث طلقات في جسده عندما كان عائد من العاصمة عدن بمعية على استهداف العقيد سهيم سيف الع

 زوجته وأطفاله .

وسبق أن أقدم جنود نقطة تفتيش عسكرية تقع في وادي " رسب " من مديرية غيل بن يمين محافظة 

يناير على قتل الناشط عبد هللا احمد بن  2حضرموت بتاريخ 

لحراك السلمي عبد يناير تم مقتل القيادي في ا 01قيران. وفي 

في منطقة المركولة من مدينة الضالع . وفي  ألداعريالناصر 

فبراير لقي المواطن عبد ربه الجعمالني العوذلي حتفه  01تاريخ 

برصاص نقطة تفتيش متمركزة في منتصف عقبة جبل ثرة بينما 

 كان متجها هو وأحد من زمالئه إلى مدينة عدن .

 

مارس عملية إغتيال للناشط  02إلنساني نفذت قوات السلطة اليمنية بتاريخ وفي عملية يستنكرها الضمير ا

فبراير مبارك الكبواني أمام منزله وأهله وأصدقائه ، بعد أن  07في الحراك الجنوبي وعضو شباب ثورة 

من مدينة المنصورة وسط إطالق نار كثيف وعكوائي على المنازل  16داهم جنود تل  القوة بلوك 

آلمنين . وقد لقيت هذه العملية النكراء إدانة واستنكار واسعين من قبل مكونات الحركة الوطنية واألهالي ا

 الجنوبية .
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كما إن رصاص تل  النقاط العسكرية لم تفرق في قتلها بين الكبار والصغار ، فمن جرائها قتل الطفل عبد 

علي بالبحيث البالغ من العمر هو األخر هللا عبد الكريم البالغ من العمر سبعة أعوام وكذل  الطفل بكار 

يناير على مجموعة من  5ثمانية أعوام .  وسبق أن أقدم جنود السلطة على إطالق الرصاص بتاريخ 

عام ، تامر فضل طربوش  05األطفال أصيب بعض منهم برصاص جنود السلطة ومنهم محمد احمد سعيد 

 والطفل إبراهيم عبد هللا , والطفل مجد احمد بن احمد . عام ، كما تم اعتقال كال من الطفل حازم وليد , 01

  

يناير   02ولم تسلم حتى سيارات اإلسعاف الطبي من االستهداف ، حيث أطلق جنود السلطة النار بتاريخ 

في إطاراتها   الطبي في مدينة الكحر، موقعين بها أضرار الرصاص بككل هستيري على سيارة لإلسعاف

 . فى الكحر و تعرضه ألضرار الرصاصا ، تعدى ذل  لتصيب النيران مبنى مستكو في أجزاء من هيكله

  

 المتظاهرين :اطالق الرصاص على 

 

ما يثير غيض قوات السلطة هو أن يمارس المواطنون 

حريتهم في التعبير السلمي عن معتقداتهم وتوجهاتهم 

السياسية تجاه مستقبل وطنهم وتجاه ما تمارسه السلطات 

ن سياسات تجاههم .. ولهذا فإن تل  السلطات ترسل اليمنية م

قواتها لقمع أية احتجاجات تقدم عليها المكونات السياسية أو 

منظمات المجتمع المدني . هذا القمع الذي الهيئات النقابية أو 

ال يخلو من القوة المفرطة ومنها اطالق الرصاص الحي على 

المنظورة فقد المكاركين . وكنمثلة حية تمت خالل الفترة 

يناير على مسيرة سلمية دعاء إليها الحراك  46أطلقت قوات السلطة نيران أسلحتها يوم االثنين الموافق 

 42وفي تاريخ  الجنوبي في مدينة عتق من محافظة شبوة ، أصيب من جراء ذل  ثالثة من المواطنين .

مدينة المعلى إلى حي خور مكسر في يناير اطالق جنود السلطة النار على مسيرة سلمية كانت متجه من 

محافظة عدن  تتضمن بحسب ما أورده موقع " عدن الغد " اإلخباري )) رسالة للقمة العربية المنعقدة في 

دولة الكويت, تفيد رفضهم ألي مكاريع قالوا أن صنعاء تهدف من خاللها إلى شرعنة احتاللها لبالدهم 

ت للمكاركين فيها العكرات منهم بين جريح بالرصاص الجنوب(( . وقد أصيب من جراء قمع السلطا

وسان نعمان , عبده أوبين مصاب بالهراوات وبين اختناق بالغازات المسيلة للعيون ، منهم المكاركين 

 الهيل , احمد عبد هللا صالح , مصطفى مكرد .. وآخرين".

مليونية أسموها " مليونية الحسم  فبراير ، نظم الجنوبيون 21وإحياء لذكرى يوم الكرامة الموافق وتاريخ 

" كتعبير عن رفضهم لمخرجات مؤتمر الحوار اليمني وتقسيم وطنهم إلى إقليمين ، مؤكدين على وحدة 

أراضي الجنوب ونضالهم حتى التحرير واإلستقالل . لوال إن قوات السلطة قد أعتدت على المتظاهرين 

 جريح . وأكثر من ثالثينعبد العليم الناخبي  اطنالمومطلقة نيران أسلحتها عليهم ، سقط من جرائه 

 

 اعتقاالت لنشطاء الحراك :

 

االعتقال التعسفي عمل يستنكره الضمير اإلنساني ، كونه انتهاك مركب تضيع فيه الحقوق ويصبح المعتقل 

برته فاقد لقدراته الجسدية والحسية دون إدراك ألسباب تقييد حريته دون مصوغ قانوني .. لذل  فقد اعت

القوانين الدولية جريمة يعاقب عليها القانون ، والتي يفترض أن تجد لها انعكاسات في القوانين الوطنية ، 

بل وفي واقع التطبيق . وبرغم اإلدانة الدولية ألية اعتقاالت تعسفية إالّ إن قوات السلطة اليمنية مستمرة 

 على المواطنين من أبناء الجنوب.في استخدام هذا األسلوب كسوط  تهديد وترهيب بل وعقوبة 

فخالل الفترة المنظورة أقدمت قوات السلطة على حمالت اعتقال تعسفي طالت ستين مواطنا جنوبيا دون  

مصوغ قانوني ، استخدمت في كثير من تل  الحاالت القساوة المفرطة من تعذيب وإهانة ومداهمات 

 للمنازل وإخافة األهالي من النساء واألطفال ..
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يناير وسط إطالق نار كثيف منزل  45كنمثلة حية على تل  االعتقاالت ، فقد  داهم جنود السلطة بتاريخ و 

الناشط الجنوبي أنور إسماعيل بهدف اعتقاله ، لوال انه لم يكن حينها في منزله مما استعاضت عنه باعتقال 

يناير على اعتقال  11لة بتاريخ ومحمد اسماعيل. كما أقدمت قوة مماث وهم هاني وغسان ثالثة من أشقائه

كال من  الكابين منذر علي حسن الكمراني و صديقه عبد الرحمن من أمام مطعم الهالل بمديرية الكيخ 

 عثمان بعدن وقامت باالعتداء عليهم بالضرب والكتم ومن ثم اقتيادهما إلى المعتقل .

" في مدينة المعلى مستخدمة اطالق وفي األول من فبراير نفذت قوات السلطة اقتحام لكارع " مدرم 

الرصاص على شباب كانوا يفترشون أرضية الكارع كنسلوب سلمي في التعبير عن احتجاجهم على حكم 

اإلعدام الجائر بحق المعتقل " أحمد العبادي " ، لوال إن تل  القوات وبعد أن قمعت المحتجين أقدمت على 

الجنوبي محمد علي النمر وأحمد صالح بن سلم الذين تعرضا اعتقال عدد منهم بينهم الناشطين في الحراك 

 للضرب واإلهانه الحاطة للكرامة .

وبكنن الحكم الجائر الذي صدر بحق المعتقل " أحمد عمر العبادي المرقكي " فقد أعلنت أسرته بننها 

 01اريخ يناير بصدور حكم من المحكمة العليا اليمنية صادر بت 01وعن طريق الصدفة علمت بتاريخ 

م يقضي بإعدام عائلهم المعتقل سياسيا على خلفية قضية جنائية مفبركة. وأوضحت أسرة 4101ديسمبر

المرقكي بننها علمت بهذا الحكم بعد اإلطالع عليه منكورا في الصحيفة " القضائية " الصادرة عن وزارة 

العامة ، مبدية استغرابها من عدم ضمن قائمة األحكام القضائية  4102من يناير  01العدل اليمنية بتاريخ 

إشعارها بصدور ذل  الحكم وال حتى علم المتخذ بحقه ، كون المتهم لم يمثل أمام المحكمة ولم يتم حتى 

 استدعائه للدفاع عن نفسه .

وإزاء ذل  يرى المرصد الجنوبي بنن صدور هذا الحكم دون مراعاة لحقوق المتهم وال للمعايير الدولية 

الة سير إجراءات التقاضي والتي من أولوياتها مثول المتهم أمام القضاء ، ومنحه الحق في الضامنة لعد

الدفاع عن نفسه ، فإن ذل  الحكم يكون قد خالف قانونية اتخاذه وحمل في طياته ما يؤكد عدم مكروعيته ، 

ء وعدم إشعاره عالوة على ما تم بحق المتهم من تدليس واستغفال بل والحرمان من المثول أمام القضا

 بصدور حكما يقضي بإعدامه . 

مارس بعد  00ومن ضمن استهداف قوات السلطة لنكطاء الحراك الجنوبي السلمي أن تم العثور بتاريخ 

خمسة عكر يوما من اختطافه من قبل قوات السلطة اليمنية على الناشط في الحراك الجنوبي نصر عفرور 

 نيين وفي حالة صحية سيئة للغاية.مرميا في ضواحي مدينة عدن معصوب العي

 

 قصف مدن وقرى جنوبية :

 

إن وجد تصنيفا ألنواع اإلرهاب فإن أشد أنواعه هو " 

إرهاب الدولة " ، حين تقدم على قصف منازل 

المواطنين المدنيين مهما كانت مبرراتها . فقصف المدن 

والقرى بما فيها من ساكنين من رجال ونساء وأطفال 

تبريره ، بل يفترض إخضاع مرتكبيه عمل ال يمكن 

للمحاكمة لنيلهم أقسى العقوبات . وفي جنوب اليمن 

عادة ما تقدم معسكرات جيش السلطة اليمنية على 

اإلعتداءات المتكررة على العديد من المدن والقرى 

وقذائف   اآلهلة بالساكنين مستخدمة في ذل  األسلحة الثقيلة من قاذفات دبابات وصواريخ مضادة للطيران

مدفعية وغيرها ، تكون نتيجتها بالطبع ضحايا مدنيين ودمار للمنازل وللمنكآت المدنية . وكنمثلة وجيزة 

يناير بقصف مدفعي استهدف منازل  1مدرع بتاريخ  11على مثل تل  اإلعتداءات فقد أقدمت قوات اللواء 

نازل وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين في مدينة الضالع ، مما أداء إلى تضرر الكثير من الم

قاطنيها عالوة على إصابة المولد المركزي للكهرباء مما أصبحت المدينة تعيش في ظالم دامس ، ومن 

ضمن ضحايا ذل  القصف إصابة كال من المواطنين وجدي محمود وعماد اللحجي وحمود الحميدي . وقد 

بالقصف دون أي مبرر له ، مستهدفة بذل  السكان أكد شهود عيان من المنطقة بنن قوات السلطة قد قامت 

يناير مخلفا جرحى بين صفوف المدنيين ، منهم  7المدنيين . كما تجدد القصف على مدينة الضالع بتاريخ 
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مي محسن ناصر األمين العام لمجلس الحراك السلمي بمديرية الضالع والمواطن سيف مرقوع ظن

 وزوجته وكذل  المواطن هيثم المرشدي .

يناير على قصف  01بتاريخ  العليوفي محافظة حضرموت أقدمت قوات السلطة المرابطة في معسكر 

مدينة الكحر مستهدفة منازل المواطنين الذين اضطرت عكرات األسر للنزوح الجماعي من المدينة إلى 

ني ومن البراري المحيطة ، ومن جراء ذل  القصف  قتل المواطن أحمد بادوبيس وأحرقت عدد من المبا

 04سيارات المواطنين . وسبق أن أداء اطالق قوات السلطة النار العكوائي على مدينة الكحر بتاريخ 

يناير إلى قتل الطفل عبد الرحمن اليميني البالغ من العمر سبعة أعوام حينما كان في سيارة والده التي 

 أصابتها األعيرة النارية . 

يناير لقصف بقذائف قوات السلطة التي  41الكحر بتاريخ كما تعرضت منازل المواطنين في مدينة 

باشرت بفتح نيران رشاشاتها وقذائف دباباتها على البيوت المجاورة للمعسكر دون أي شعور أو خوف 

حيث يقول السكان بحسب ما أوردة موقع " عدن الغد " اإلخباري بان البيوت قد ألحقت بها خسائر كبيرة 

ت ونهبت بيوتهم والزالـ تل  القوات متمادية في غطرستها وعدوانها بعد أن وان الكثير من األسر شرد

طردوا كل الساكنين جوار المعسكر من بيوتهم وقطع الطريق المؤدي إلى مستكفى الكحر العام في 

 تجاوزات صارخة ألبسط حقوق اإلنسان ".

  

النار بطريقة عكوائية على  وفي مديرية الضالع أقدمت قوات الجيش اليمني في موقع الخربة بإطالق

يناير إصابة قوات السلطة بنيرات  10منازل المواطنين وعلى الطريق العام لمدينة الضالع . ففي تاريخ 

منزال وتضرر إحدى السيارات في مدينة الجليلة من مديرية الضالع . وفي  07أسلحتها الثقيلة والمتوسطة 

المباني وكذا مستوصف األبجر الطبي جراء قصف قوات منطقة سناح وفي نفس اليوم تضررت العديد من 

 السلطة لمنازل المواطنين ، كما أصيب مواطنين اثنين هما أحمد حسن قائد وأمين قاسم الدابي .

فبراير أقدمت قوات جيش السلطة على قصف المناطق المحاذية لمدينة الضالع ،  00وفي تاريخ  

لى تدمير العكرات من منازل المواطنين وسقوط خمسة قتلى مستخدمة قذائف األسلحة الثقيلة ما أدى إ

 بينهم الطفل رفيق أمين صالح ، إضافة إلى أكثر من عكرة جرحى بينهم أطفال .

 

 : الصحفيةلحريات اقمع 

 

قمع الحريات الصحفية يعني تكميم أفواه الرأي العام ، بما يحرم أصحاب الفكر من حرية التعبير ويحرم 

هم في إبداء آرائهم السياسية .. هذا ما يتعارض مع المنهج الديمقراطي ويتنافى مع المواطنين من حق

القوانين الدولية . ففي جنوب اليمن تضل الصحف والمواقع اإللكترونية عرضة للمضايقات ، ويتعرض 

 كتابها وصحفييها للتهديد والوعيد كلما عبروا عن ظاهرة ال تروق للسلطات الحاكمة .. 

حيفة " عدن الغد " وموقعها اإلخباري محل ترصد واستفزاز من قبل أجهزة السلطة . ففي فلقد ضلت ص

فبراير حاصرة مدرعة عسكرية مقر صحيفة " عدن الغد " مطلقة النار على مبناها الرئيسي .  5تاريخ 

فبراير بالضرب على رئيس تحريرها بعد أن قاموا  44كما اعتدى جنود من قوات السلطة بتاريخ 

ادرة سالحه الكخصي دون مبرر يذكر. واستمرارا لتل  المضايقات واالستفزازات أقدمت قوات بمص

مارس بنمر من محافظ عدن على إيقاف إصدار الصحيفة الورقية ومنع طباعتها .  11السلطة بتاريخ 

ة وتنتي تل  اإلعتداءات على صحيفة " عدن الغد " كضغوطات تهدف إلى وقف تغطيتها لفعاليات الحرك

الوطنية الجنوبية . ولم تسلم بقية الصحف الجنوبية األخرى من اعتداءات قوات السلطة ، حيث وجهت 

مارس استدعاء لرئيس تحرير صحيفة " األمناء " على خلفية  10نيابة استئناف مديرية صيرة بتاريخ 

 قضية نكر سبق أن تم إغالقها بعد ثبوت صحة ما تم نكره .

 

ض فيها حقوق اإلنسان في جنوب اليمن لكتى أنواع اإلنتهاكات ، فإن المرصد في ظل أوضاع كهذه تتعر

الجنوبي يعرب عن استيائه لما ترتكبه قوات السلطة من جرائم تطال حياة المواطن الكخصية ، األمر الذي 

 خلق نوعا من الخوف وعدم الطمئنينه بين المواطنين خوفا على حياتهم وحياة أفراد أسرهم . ومع تكرار

نداءات المرصد الجنوبي وغيره من المنظمات الوطنية والدولية الداعية إلى أن تكف الحكومة اليمنية عن 
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انتهاكاتها لحقوق اإلنسان في الجنوب ، إالّ إن الواقع يثبت نقيض ذل  ، بتزايد تل  اإلنتهاكات ، وتنوع 

مع الدولي التدخل العاجل لحماية أنماطها وقساوة ارتكابها .. األمر الذي يستدعي بالضرورة من المجت

 حقوق اإلنسان في جنوب اليمن .

 

 

 من المواطنين الجنوبيين برصاص قوات السلطة اليمنية قتلىالكشف 
 م .4102خالل األشهر يناير ، فبراير ومارس  

  

 المالحظات الحالة المحافظة التاريخ االسم م

لنار عليه من قبل مسلحين نتيجة اطالق ا قتيل عدن 02.01.2014 مروان المقبلي  .0

 مجهولين في مدينة القلوعه .

 46الضالع توفي اثراصابته في مجزرة  متوفي لحج 02.01.2014 مال  احمد عبدالمجيد  .4

 ديسمبر 

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في احد  قتيل حضرموت 04.01.2014 عبدهللا احمد بن قيران  .1

 النقاط العسكريه في  سيئون.

 قتل من قبل القوات اليمنية في منطقة المسيله. قتيل حضرموت 04.01.2014  احمد الجابري عبدهللا  .2

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 05.01.2014 وافي عمر الحاج  .5

 الحوطه .

قتل من قبل مسلحين مجهولين في مدينة  قتيل لحج 06.01.2014 وليد باعويدين  .7

 الحوطه.

قتل من قبل مسلحين مجهولين في منطقة  قتيل عدن 16.10.4102 لكرم العولقيمبارك   .6

 العريش .

 احمد صالح المرزقي  .0

 الجبواني

قتل من قبل عناصر األمن اليمني في مدينة  قتيل شبوة 10.10.4102

 عتق.

راجح محمد احمد   .1

 الدابسي 

ة قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدين قتيل شبوة 11.10.4102

 عتق .

سنوات قتل من قبل قوات األمن في  0طفل  قتيل شبوة 11.10.4102 بكار بالبحيث البرومي   .01

 مدينة عتق .

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في منقطقة  قتيل حضرموت 12.01.2014 حسين عيسى البحسني   .00

 الكحر الكرقي .

قتل من قبل قوات األمن في سنوت  6طفل  قتيل حضرموت 12.01.2014 عبدالرحمن اليميني  .04

 منطقة الكحر .

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل حضرموت 12.01.2014 احمد جمعان بادويس  .01

 الكحر.
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عبدالناصر احمد   .02

 الداعري

قتل من قبل مسلحين مجهولين في مدينة  قتيل لحج 13.01.2014

 الضالع .

سعيد بن سلمان بن   .05

 منيس

قتل من قبل مسلحين مجهولين في مدينة  قتيل موتحضر 15.01.2014

 سيئون.

ردفان محمد علي   .07

 محسن

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 16.01.2014

 الضالع.

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 16.01.2014 علي قاسم رضاء  .06

 الضالع. 

قتل من قبل مسلحين مجهولين في مديرية  قتيل عدن 16.01.2014 محمد القديمي  .00

 البريقاء 

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 17.01.2014 لينى علي مانع  .01

 الضالع.

سنوات قتلت من قبل قوات األمن في  7طفله  قتيله لحج 17.01.2014 ياسمين علي حسن   .41

 مدينة الضالع.

طفله عمرها سنتين قتلت من قال قوات االمن  قتيله لحج 17.01.2014 يسرى علي حسن  .40

 في مدينة الضالع.

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 17.01.2014 بركان محمد مانع  .44

 الضالع.

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 17.01.2014 محمد محسن الجبلي   .41

 الضالع.

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 17.01.2014 محمد غيالن  .42

 الضالع.

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 17.01.2014 ردفان محمد علي   .45

 الضالع.

قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  قتيل لحج 17.01.2014 تمني قحطان  .47

 الضالع.

سنه قتلت من قبل قوات األمن في  01طفل قتيل لحج 18.01.2014 عبدهللا عبدالكريم عبيد  .46

 قريه البجح الضالع . 

باسم محمد ثابت   .40

 الردفاني 

قتل من قبل مسلحين مجهولين  في مدينة  قتيل لحج 18.01.2014

 الحوطه .

نتيجة انفجار عبوه ناسفه زرعت  في سيارته  قتيل لحج 40.10.4102 محمود عبدهللا راجح  .41

 ة  الحوطه. في مدين

 برصاص قوات السلطة في مدينة سناح قتيل لحج 22.01.2014 عبد هللا الذيب أبو صقر  .11
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قتل من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينه  قتيل لحج 22.01.2014 غمدان مسعد  .10

 الضالع .

قتل من قبل مسلحين مجهولين في منطقة  قتيل حضرموت 27.01.2014 احمد عمير الفضلي   .14

 ادي العين .حوره و

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  متوفي لحج 02.02.2014 يوسف االعجم   .11

 الضالع  

علي حسن   سالمين  .12

 العرشي

جراء إنفجار لغم أرضي تحت سيارته في  قتيل حضرموت 02.02.2014

 مدينة الكحر.

 حسين قائد ناصر   .15

 

ليمني مدينة قتل جراء قصف  قوات الجيش ا قتيل لحج 03.02.2014

 الضالع  

جراء دهسه من قبل احد االطقم التابعة للواء  قتيل لحج 04.02.2014  سالم عبيد سلوم  .17

 مكاه.015

قتل من قبل قوات االمن ااثناء مظاهرة سلمية  قتيل عدن 05.02.2014 صالح سعيد   .16

 بمدينة المنصوره .

 علي سيف   .10

 

ة تابعة  لألمن قتل من قبل عناصر مسلح قتيل لحج 07.02.2014

 اليمني في مدينة الحوطه .

 محمد احمد درعان  .11

 

قتل على أيدي عناصر من شمال اليمن في  قتيل شبوة 10.02.2014

 منطقة عسيالن.

عبدربه الجعمالني   .21

 العوذلي

 برصاص نقطة تفتيش في عقبة ثرة. قتيل أبين 10.02.2014

علي محمد سعيد يسلم   .20

 الكازمي

 برصاص قوات السلطة في مدينة الكعب . قتيل عدن 10.02.2014

قتل من قبل عناصر مسلحة تابعة  لألمن  قتيل لحج 12.02.2013 فياد قايد عبده مقبل   .24

 اليمني في مدينة الحوطه .

 عبدالغني محمد قاسم  .21

 

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 12.02.2013

 الضالع  

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 12.02.2013 ميعاد محمد المصري   .22

 الضالع  

برصاص مرجوع من رصاص قوات السلطة  قتيل حضرموت 12.02.2014 ايمن جوبان  .25

 في مدينة سيئونز

قتل من قبل عناصر مسلحة تابعة  لألمن  قتيل لحج 15.02.2014 وائل عبدهللا الحاج  .27

 اليمني في مدينة الحوطه.
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قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 18.02.2014 الجرادي  زياد علي  .26

 الضالع  

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 18.02.2014 عبدالرحمن محمد قاسم  .20

 الضالع  

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 18.02.2014 عمار حسين محمد  .21

 الضالع  

محمد قاسم  قاسم  .51

 الردفاني

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 18.02.2014

 الضالع  

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 18.02.2014 نظمي محمد حسن  .50

 الضالع  

طفل قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني  قتيل لحج 18.02.2014 صالح عبدالعزيز الوبح  .54

 لضالع  مدينة ا

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 18.02.2014 رفيق امين االزرقي  .51

 الضالع  

تم اعدامه في معسكر الجربا  وهو اسير لدى  قتيل لحج 18.02.2014 انور حمود الوعره   .52

 الجيش اليمني بالضالع

بل قوات السلطة تم اعدامه وهو اسير من ق قتيل لحج 18.02.2014 اكرم محمد صالح  .55

 اليمنيه في مدينة الضالع 

تم اعدامه وهو اسير من قبل قوات السلطة  قتيل لحج 18.02.2014 عبدالرحمن الصريمي  .57

 اليمنيه في مدينة الضالع 

قتل من قبل عناصر مسلحة مجهولة بغيل  قتيل حضرموت 19.02.2014 الكيخ علي سالم باوزير   .56

 باوزير

اكرس سعيد محمد   .50

 صالح

سنوات قتل جراء انفجار لغم زرعه 01طفل  قتيل لحج 19.02.2014

 الجيش اليمني  في منطقة كرش 

سنوات قتلت جراء انفجار لغم زرعه 1طفلة  قتيل لحج 19.02.2014 صفيه سعيد صالح  .51

 الجيش اليمني  في منطقة كرش

مسيرة سلمية  قتل من قبل قوات االمن اثناء  قتيل عدن 21.02.2014 عبدالعالم حسين احمد  .71

 في خورمكسر .

قتل من قبل قوات االمن اثناء مسيرة سلمية   قتيل عدن 21.02.2014 يوسف محمد زيد   .70

 في خورمكسر .

احمد محمد هاشم   .74

 الجحافي 

قتل من قبل عناصر مسلحة تابعة  لألمن  قتيل شبوة 22.02.2014

 اليمني في مدينة عتق .

قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 24.02.2014 فضل علي عبدهللا   .71

 الضالع  
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قتل جراء قصف  قوات الجيش اليمني مدينة  قتيل لحج 24.02.2014 عبدهللا صالح حسن  .72

 الضالع  

تم اعدامه وهو اسير من قبل قوات السلطة  قتيل لحج 25.02.2014 جالل عبيد طالب   .75

 اليمنيه في مدينة الضالع 

قتل من قبل عناصر مسلحة مجهولة في  قتيل حضرموت 26.02.2014 رشاد الكلدي   .77

 المكال.

 .بمدينة الحوطةقتل من قبل قوات االمن اليمنية قتيل لحج 01.03.2014 احمد بدر العولقي  .76

.بمدينة قتل من قبل قوات االمن اليمنية  قتيل لحج 01.03.2014 مازن علي حسين البان   .70

 الحوطة

 قتل من قبل مجهولين بمدينة سيئون قتيل حضرموت 02.03.2014 شكري بارعيده  .71

 اعتماد عوض   .61

 

من قبل قوات   توفيت متنثرة جراء اصابتها قتيل عدن 10.03.2014

 فبراير 47يوم  األمن اليمنية

أحمد سالم احمد   .60

 االشص

أثر اطالق قوات السلطة النار على منزله في  قتيل لحج 01.11.4102

 مدينة الحبيلين.

 ك الكبواني مبار  .64

 

قتل من قبل قوات األمن اليمنية في مدينة  قتيل عدن 14.03.2014

 المنصوره .

 طارق شرف   .61

 

 قتل من قبل مجهولين  في خورمكسر . قتيل عدن 15.03.2014

 عمر مبروك أنيس  .62

 حنتوي

جراء اطالق الرصاص عليه من قبل  قتيل حضرموت 18.03.2014

 مجهولين في مدينة الكحر

حمزة حسن بن الطفل   .65

 دحمان

نتيجة اصابته بكظايا قصف طائرة بدون  متوفى  20.03.2014

 م في مدينة الكحر.4104طيار تم في ديسمبر 

علي علوي علي محسن   .67

 المحضار

بانفجار سيارته بعبوة ناسفة في مدينة عدن  قتيل عدن 46.1.4102

 كريتر .
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 قوات السلطة اليمنية  الجرحى من المواطنين الجنوبيين برصاص

 .م2410 مارس -فبراير  –يناير  لشهر

  
 

 المالحظات الحالة المحافظة التاريخ االسم م

 عماد اللحجي  .0

 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 03.01.2014

 قوات األمن اليمنية بالضالع

4.   

 سهيم سيف عبد النبي 

لنار عليه من قبل أصيب جراء اطالق ا جريح لحج 03.01.2014

 قوات السلطة في مدينة المالح.

أصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 15.10.4102 محمد أحمد سعيد  .1

 قوات السلطة في مدينة دار سعد

2.   

 تامر فضل طربوش

أصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 15.10.4102

 قوات السلطة في مدينة دار سعد

اصيب جراء االعتداء عليه من قبل قوات  جريحه عدن 15.10.4102 وقينيران ش  .5

 االمن اليمنية في كريتر.

 هيثم صالح المرشدي  .7

 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 06.01.2014

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

 نظمي محسن ناصر  .6

 

عليه من قبل  اصيب جراء اطالق النار جريح لحج 06.01.2014

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 06.01.2014 بنت علي ناصر لسود  .0

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

نتيجة اطالق النار عليه من قبل قوات  جريح شبره 07.01.2014 احمد علي بامخكب  .1

 نة عتق.السلطة اليمنيه في مدي

نتيجة اطالق النار عليه من قبل قوات  جريح شبره 07.01.2014 هاني عبدالكريم بن دحه  .01

 السلطة اليمنيه في مدينة عتق.

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 07.01.2014 محمد امين قاسم  .00

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 07.01.2014 نعمه صالح االشول   .04

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 07.01.2014 محمد حسين  .01

 مجهولين في مدينة عدن

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 07.01.2014 صالح عبدالباري هادي   .02

 ليمنيه في مدينة الضالع .قوات االمن ا
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اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح ابين 08.01.2014 عبدهللا احمد منيف   .05

 قوات االمن اليمنيه في مدينة موديه.

 الرحيم عبد الطفل  .07

 الحضرمي

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح حضرموت 00.10.4102

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الكحر.

 عبدهللا محمد القثمي   .06

 

اصيب جراء االعتداء عليه من قبل قوات  جريح حضرموت 12.01.2014

 االمن اليمنيه في نقطة تفتيش

 سيف محمد طمبح  .00

 

اصيب جراء االعتداء عليه من قبل  جريح لحج 01.10.4102

 مجهولين في الضالع.

يه من قبل اصيب جراء االعتداء عل جريح حضرموت 05.10.4102 صالح بن منيس  .01

 مجهولين في مدينة سيئون.

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 اديب محمد المعفاري   .41

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 امين الجوبعي   .40

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 حسام رضوان  .44

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 يوسف محمد احمد  .41

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

ء اطالق النار عليه من قبل اصيب جرا جريح لحج 17.01.2014 محمد حسن الجبلي  .42

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 نظير هادي  .45

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 عبدالكريم مرزاح  .47

 في مدينة الضالع . قوات االمن اليمنيه

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 جمال محمد يحيى  .46

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 يوسف محمد القلي   .40

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 صالح محمد محسن  .41

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 عبده فرحان  .11

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

ن قبل اصيب جراء اطالق النار عليه م جريح لحج 17.01.2014 عبدهللا حبيش  .10
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 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 انيس الجوبعي   .14

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 زوجة عبدهللا مساعد  .11

 الع .قوات االمن اليمنيه في مدينة الض

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 محمد عبدهللا حبيش   .12

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 سالم حسن   .15

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

جراء اطالق النار عليه من قبل  اصيب جريح لحج 17.01.2014 احمد حسن  .17

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 نسين الزريقي  .16

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 17.01.2014 وليد محمود  .10

 يه في مدينة الضالع .قوات االمن اليمن

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 18.01.2014 حبوب عقيل محسن  .11

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 18.01.2014 وجود وضاح  .21

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 22.01.2014 كمال عبدهللا ناصر   .20

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 22.01.2014 ياسين الجمل   .24

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

محمد عبدالرب محمد   .21

 علي 

لنار عليه من قبل اصيب جراء اطالق ا جريح لحج 26.01.2014

قوات االمن اليمنيه في مدينة حبيل جبر 

 ردفان .

ساره عبدالحافظ    .22

 الكعفي 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 26.01.2014

 قوات االمن اليمنيه في مدينة الضالع .

عبدالعزيز حسين   .25

 المحضار 

قبل اصيب جراء اطالق النار عليه من  جريح شبره 27.01.2014

 قوات االمن اليمنيه في مدينة عتق

في من قبل عناصر مسلحة مجهولة اصيب  جريح لحج 03.02.2014 حمودي احمد سعيد  .27

 الحوطه.

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 04.02.2014 عبدالجليل العيكور  .26

 قوات االمن اليمنية بالضالع



 

14 

صالح عبد الصمد   .20

 الكبيبي

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 04.02.2014

 قوات االمن اليمنية بالضالع

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 04.02.2014 الطفل منصور سيف  .21

 قوات االمن اليمنية بالضالع

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 04.02.2014 ماجد مانع العامري  .51

 قوات االمن اليمنية بالضالع

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 04.02.2014 منصور سيف الجربي   .50

 قوات االمن اليمنية بالضالع

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 05.02.2014 هكام عباس   .54

 قوات االمن اليمنية بالضالع

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح شبوة 05.02.2014 سالم عباد فدعق   .51

 عتق.قوات االمن اليمنية ب

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح شبوة 05.02.2014 سالم وريس   .52

 عتق.قوات االمن اليمنية ب

من قبل  اصيب جراء اطالق النار عليه جريح شبوة 05.02.2014 بن جحيف الخليفي  .55

 عتق.قوات االمن اليمنية ب

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح شبوة 05.02.2014 عبدهللا محمد السليماني   .57

 عتق.قوات األمن اليمنية ب

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح شبوة 06.02.2014 طارق عبدهللا السليماني   .56

 عتق.قوات األمن اليمنية ب

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح شبوة 06.02.2014 وريس هاني احمد  .50

 عتق.قوات األمن اليمنية ب

ناصر علي صالح   .51

 الجيب

جراء إطالق ناري من قبل مسلحين  جريح لحج 01.14.4102

 مجهولين في طور الباحة.

 تعرض لالعتداء بإعقاب البنادق من قبل جريح لحج 12.02.2014 منار مهدي الدربي   .71

 .حراسة مدير عام مديرية الحوطة

صالح عبدالرحمن   .70

 اليزيدي

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح حضرموت 15.02.2014

 الكحر . قوات األمن اليمنية ب

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 15.02.2014 احمد محمد احمد  .74

 الحوطه.قوات األمن اليمنية ب

نتيجة االعتداء عليها من قبل  جريحة عدن 17.02.2014 دانسام عبدالصم  .71

 عناصرالمحافظ  في قاعة الجامعة 

نتيجة االعتداء عليه من قبل قوات السلطة  جريح عدن 17.02.2014 عبدهللا الدياني   .72

 اليمنيه في جامعه عدن.
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 نتيجة االعتداء عليه من قبل قوات السلطة جريح عدن 17.02.2014 الخضر العصري   .75

 اليمنيه في جامعه عدن. 

اختناق  عدن 17.02.2014 امل شوقي   .77

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 سهام الردفاني   .76

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 ام صخر   .70

 بالغاز

طالق قوات األمن قنابل الغاز اصيب جرا ا

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 رنا علي   .71

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 ام ريهام   .61

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 سالي احمد  .60

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

حرم الكهيد علي   .64

 محمود

اختناق  عدن 17.02.2014

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 اخالص الكساد  .61

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 نيران سوقي   .62

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 هدى العطاس   .65

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 نهلة طرموم   .67

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 نبيهه محمد سالم   .66

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 ام ميثاق   .60

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات األمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 امل قاسم   .61

 بالغاز

بل الغاز اصيب جرا اطالق قوات االمن قنا

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 منيره محمد سعيد  .01

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات االمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر

اختناق  عدن 17.02.2014 امنه عوض   .00

 بالغاز

اصيب جرا اطالق قوات االمن قنابل الغاز 

 بخور مكسر
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جربي مقبل صالح   .04

 حمود

الق قوات االمن النار عليه  اصيب جرا اط جريح لحج 18.02.2014

 بمنطقة كرش

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 سين علي محمد يا  .01

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 عبد الكريم خالد   .02

عبد الكريم محمد     .05

 الضبيات -احمد

 السلطة لمديرية الضالع. جراء قصف قوات جريح لحج 18.02.2014

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 كامل صالح الكعوي   .07

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 فهمي قابوس   .06

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 ارسالن الهارش    .00

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 بو الهيلأنور ا   .01

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 عماد الحارثي   .11

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 صالح الرياشي   .10

 وات السلطة لمديرية الضالع.جراء قصف ق جريح لحج 18.02.2014 محمد الجيش   .14

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014  شايف عبدهللا الحدي  .11

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 وائل ابين  .12

 -سالم محمد عبد القوي   .15

 الرباط

 لضالع.جراء قصف قوات السلطة لمديرية ا جريح لحج 18.02.2014

عماد حسين علي محمد    .17

  جالس

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 باهر محمد قاسم  .16

انور حمود علي     .10

 الجحش

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014

 جراء قصف قوات السلطة لمديرية الضالع. جريح لحج 18.02.2014 ي شايف الحدياالعالم  .11

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 احمد طارق  .011

 قوات االمن اليمنية بالمنصوره  

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 احمد صقر   .010

 مكسر قوات االمن اليمنية بخور

 هادي احمد هادي   .014

 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014

 قوات االمن اليمنية بخور مكسر
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عبدالرحمن محمد   .011

 مهدي

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014

 قوات االمن اليمنية بخور مكسر

راء اطالق النار عليه من قبل اصيب ج جريح عدن 20.02.2014 وليد سعبد صالح  .012

 قوات االمن اليمنية بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 علي هادي كلمبو  .015

 قوات االمن اليمنية بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 هادي أحمد علي  .017

 قوات االمن اليمنية بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 محمد عبده الطبيل  .016

 قوات االمن اليمنية بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 حسين احمد حسين  .010

 قوات االمن اليمنية بخور مكسر

عبدهللا عوض شيخ   .011

 المسعودي 

راء اطالق النار عليه من قبل اصيب ج جريح عدن 20.02.2014

 قوات االمن اليمنية بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 امجد صبيح  .001

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 عبده فضل الطبيل  .000

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 عبدالرحمن محسن  .004

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 علي المصعبي  .001

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 وضاح الحربي  .002

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 هللا حسين اليهريعبد  .005

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 علي احمد عيدان  .007

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 طاهر حسين  .006

 المن بخور مكسرقوات ا

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 علي الخضر   .000

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 مصطفى العولقي   .001

 قوات االمن بخور مكسر
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من قبل  اصيب جراء اطالق النار عليه جريح عدن 20.02.2014 اديب العواضي  .041

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 امين ناصر طالب   .040

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 جواد عباس   .044

 قوات االمن بخور مكسر

طالق النار عليه من قبل اصيب جراء ا جريح عدن 20.02.2014 جمال الصبيحي  .041

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 نادر احمد صالح  .042

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 علي المصعبي   .045

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 حسان احمد سيف  .047

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 صالح محسن حسان  .046

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 الخضر عبدهللا سعيد  .040

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 حمد عكال علي م  .041

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 علي محمد عبدربه  .011

 قوات االمن بخور مكسر

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 هيثم  امين احمد  .010

 المن بخور مكسرقوات ا

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 20.02.2014 عبدالحكيم حسين   .014

 قوات االمن بخور مكسر

معتز سالم عبادي   .011

 الضبوعي 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 21.02.2014

 قوات االمن بخور مكسر

النار عليه من قبل  اصيب جراء اطالق جريح لحج 24.02.2014 علي احمد  .012

 قوات االمن اليمنية بالضالع

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 24.02.2014 نصر فضل علي عبدهللا  .015

 قوات االمن اليمنية بالضالع. 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 24.02.2014 عبده حسن محمد  .017

 قوات االمن اليمنية بالضالع. 
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اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 24.02.2014 د عبدالاله باجشومحم  .016

 قوات االمن اليمنية بالضالع. 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 24.02.2014 عبدالجليل علي صالح  .010

 قوات االمن اليمنية بالضالع

ار عليه من قبل اصيب جراء اطالق الن جريح لحج 24.02.2014 صالح محمد حسن  .011

 قوات االمن اليمنية بالضالع. 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 24.02.2014 وجدي عبدهللا علي  .021

 قوات االمن اليمنية بالضالع

اعتماد عوض بن   .020

 عوض

اصابتها بعيار ناري اخترق منطقة الظهر  جريحة عدن 45.14.4102

 واصاب العمود الفقري.

اصيب جراء تعذيبه داخل السجن المركزي  جريح عدن 25.02.2014 يدان محمد قاسم ح  .024

 بالمنصورة 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 02.03.2014 مصطفى صالح ناصر   .021

 قوات االمن  في الضالع.

راشد عبدالسالم محمد   .022

 راشد

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 02.03.2014

 المن  في الضالع.قوات ا

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 02.03.2014 ظنيين محمد حمود  .025

 قوات االمن  في الضالع.

فيصل سيف صالح   .027

 قاسم 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 02.03.2014

 قوات االمن  في الضالع.

مصطفى محمد عبدهللا   .026

 مكرد

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 02.03.2014

 قوات االمن  في الضالع.

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 02.03.2014 صابر قايد محسن   .020

 قوات االمن  في الضالع.

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح عدن 02.03.2014 محمد بن محمد مساعد  .021

 في المنصوره .قوات االمن 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 02.03.2014 امح عيدروسس  .051

 في الحوطه.قوات االمن 

محاولة إغتيال من قبل مجهولوين في مدينة  جريح حضرموت 04.1.4101 القاضي عدنان الحامد  .050

 سيئون.

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 13.03.2014 فؤاد حميده  .054

 ي الحوطه .فقوات االمن 

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 13.03.2014 حميدة عيسى الحوشبي  .051

 في الحوطه .قوات االمن 
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عبده ثابت صالح   .052

 الحوشبي

اصيب جراء اطالق النار عليه من قبل  جريح لحج 13.03.2014

 في الحوطه .قوات االمن 

يب جراء انفجار قذيفة اطلقت من قبل اص جريح لحج 14.03.2014 محمد احمد عبدالعزيز   .055

 قوات االمن بمدينة الضالع

اصيب جراء انفجار قذيفة اطلقت من قبل  جريح لحج 14.03.2014 معاذ محمد صالح  .057

 قوات االمن في الضالع

اصيب جراء انفجار قذيفة اطلقت من قبل  جريح لحج 14.03.2014 محسن عبدهللا الفقيه  .056

 قوات االمن في الضالع

اصيب جراء انفجار قذيفة اطلقت من قبل  جريح لحج 14.03.2014 ير محمد عبدهللا من  .050

 قوات االمن في الضالع

اصيب جراء انفجار قذيفة اطلقت من قبل  جريح لحج 14.03.2014 الغادر احمد عبدهللا   .051

 قوات االمن في الضالع

ضرب من اصيب جراء االعتداء عليه بال جريح عدن 25.03.2014 اوسان نعمان   .071

 قبل قوات األمن خورمكسر.

اصيب جراء االعتداء عليه بالضرب من  جريح عدن 25.03.2014 عبده الهيل  .070

 قبل قوات األمن في خورمكسر

اصيب جراء االعتداء عليه بالضرب من  جريح عدن 25.03.2014 احمد عبدهللا صالح   .074

 قبل قوات األمن في خورمكسر

اصيب جراء االعتداء عليه بالضرب من  حجري عدن 25.03.2014 مصطفى مكرد  .071

 قبل قوات األمن في خورمكسر

      

 

 المعتقلين من المواطنين الجنوبيين من قبل قوات السلطة اليمنية 

 م .2410 مارس  -فبراير  –يناير  لشهر
  

 

 المالحظات المحافظة التاريخ األسم م

السلطة اليمنيه في مدينة خور  تم اعتقاله من قبل قوات عدن 01.01.2014 سامي باوزير  .0

 مكسر.

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة خور  عدن 01.01.2014 محمد سعيد باصبرين  .4

 مكسر. 

تم مداهمة منزله واعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  عدن 11.10.4102 حسين المكدلي   .1

 في مدينة خور مكسر .

تم مداهمة منزله واعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  عدن 11.10.4102 احمد حسين المكدلي   .2
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 في مدينة خور مكسر.

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة كريتر. عدن 05.01.2014 ابراهيم عبدالحق  .5

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة كريتر. عدن 05.01.2014 محمد ناقر  .7

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة دار  عدن 05.01.2014 وليد ,  حازم  .6

 سعد.

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة دار  عدن 05.01.2014 ابراهيم عبدهللا ,  .0

 سعد.

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة دار  عدن 05.01.2014 مجد احمد بن احمد  .1

 سعد.

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال. حضرموت 07.01.2014 علي باضروس  .01

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال. حضرموت 07.01.2014 سالم احمد بابيتر  .00

 ال.تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المك حضرموت 07.01.2014 عبدهللا سالم باسلوم  .04

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال. حضرموت 07.01.2014 سالم احمد بن مرضاح  .01

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال. حضرموت 07.01.2014 عمر احمد بن مرضاح  .02

صالح احمد بن   .05

 مرضاح

 في المكال.تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  حضرموت 07.01.2014

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال. حضرموت 07.01.2014 محمد عمر بن مرضاح  .07

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال. حضرموت 07.01.2014 المرشدي  .06

 لمكال.تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في ا حضرموت 07.01.2014 رامي الجويد باسلوم  .00

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال. حضرموت 07.01.2014 وسالمين سالم باسلوم  .01

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال. حضرموت 07.01.2014 احمد سالم باسلوم  .41

 ه في المكال.تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمني حضرموت 07.01.2014 مجاهد احمد باسلوم  .40

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في المكال.  حضرموت 07.01.2014 احمد محسن باسلوم  .44

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في منطقة  عدن 12.01.2014 خالد عبادي   .41

 العريش .

قة تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في منط لحج 18.01.2014 سالم صالح  .42

 المالح ردفان .

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في منطقة  لحج 18.01.2014 حسين صالح  .45

 المالح ردفان .
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تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في منطقة  لحج 18.01.2014 جميل السيد مهدي  .47

 المالح ردفان .

السلطة اليمنيه في منطقة  تم اعتقاله من قبل قوات لحج 18.01.2014 محسن قاسم طيلس  .46

 المالح ردفان .

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة المكال. حضرموت 18.01.2014 عصام يسلم المحمدي  .40

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة المكال.  حضرموت 18.01.2014 فائز جعفر بن شحبل  .41

تم مداهمة منزله واعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  عدن 24.01.2014 هاني اسماعيل  .11

 في مدينه عدن.

تم مداهمة منزله واعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  عدن 24.01.2014 محمد اسماعيل  .10

 في مدينه عدن.

تم مداهمة منزله واعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  عدن 24.01.2014 غسان اسماعيل   .14

 دن.في مدينه ع

تم اختطافه من قبل مجموعه مسلحه في مدينة عزان  شبره 25.01.2014 خالد اليافعي   .11

 وتم اقتياده الى جهه مجهوله .

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 28.01.2014 علي الصعه  .12

 خورمكسر .

يه في مدينة تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمن عدن 29.01.2014 غسان جهمص  .15

 خورمكسر . 

تم مداهمة منزله واعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  عدن 30.01.2014 جعبل البركاني   .17

 في مدينة المنصوره .

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 هكام صالح محمد  .16

 قاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع تم اعت لحج 01.02.2014 عبدهللا علي العبل   .10

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 ادم احمد بن احمد  .11

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 عبدالرحمن قاسم  .21

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة المعال  عدن 01.02.2014 محمد علي النمر  .20

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة المعال  عدن 01.02.2014 احمد صالح بن سلم  .24

سنان ناجي فارع   .21

  الكاعري

 لضالع تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة ا لحج 01.02.2014

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 دهكام صالح محم  .22

 ادم احمد الكعيبي  .25

 

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع لحج 01.02.2014
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 عبد الرحيم قاسم علي  .27

 

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 عبدهللا علي حمود  .26

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 انيس مصلح قاسم  .20

 الع تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الض لحج 01.02.2014 جياب مصلح قاسم  .21

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 عبود فضل علي شكع  .51

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 محمد راشد شكع  .50

حلمي فضل احمد   .54

 الجبري

 في مدينة الضالع تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  لحج 01.02.2014

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 شايف محمد الحدي  .51

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة الضالع  لحج 01.02.2014 محمد طاهر الكعيبي  .52

 سلطة اليمنيه في مدينة الضالع تم اعتقاله من قبل قوات ال لحج 01.02.2014 مبارك القبي الحصين  .55

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  في عدن. عدن 11.02.2014 عالء غازي محمد  .57

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه  في عدن.  عدن 11.02.2014 صالح امذري   .56

 منيه في مدينة عتق .تم اعتقاله من قبل قوات السلطة الي شبره 13.02.2014 سند صالح الجبواني   .50

هو استاذ في جامعة عدن تم االعتداء عليه من قبل قوات  عدن 06.14.4102 د. فضل الربيعي  .51

 السلطة اليمنيه في جامعه عدن 

هو استاذ في جامعة عدن تم االعتداء عليه من قبل قوات  عدن 06.14.4102 د. حسين العاقل   .71

 السلطة اليمنيه في جامعه عدن .

هو استاذ في جامعة عدن تم االعتداء عليه من قبل قوات  عدن 06.14.4102 س اليهريد. عيدرو  .70

 السلطة اليمنيه في جامعه عدن . 

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في عدن  عدن 06.14.4102 علي سالم   .74

  تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في عدن عدن 06.14.4102 امان عبدالجبار   .71

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في عدن  عدن 06.14.4102 حسن ديني   .72

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في عدن  عدن 06.14.4102 سند من كريتر   .75

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 21.02.2014 خالد ناصر علي   .77

 خورمكسر .

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 21.02.2014 لسيدعبدهللا عمر ا  .76

 خورمكسر .
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تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 21.02.2014 محمد عمر السيد  .70

 خورمكسر .

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 21.02.2014 خالد عوض سعيد  .71

 خورمكسر .

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 22.02.2014 نصر بدر العيسائي  .61

 المنصوره .

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 22.02.2014 اكرم سنان   .60

 المنصوره .

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 22.02.2014 احمد عمر   .64

 ره . المنصو

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه اثناء وقفه  عدن 22.02.2014 انور محمد   .61

 اكتوبر. 02احتجاجيه امام مقر مطابع 

تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة  عدن 28.02.2014 انيس عباد  .62

 المنصوره .

 سلطة من مدينة المنصورة .تم اختطافة من قبل قوات ال عدن 04.03.2014 نصر عفرور   .65

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة تريم . حضرموت 08.03.2014 محفوظ الجاوي   .67

 تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة تريم . حضرموت 08.03.2014 حسن باجبير   .66

 طة اليمنيه في مدينة تريم . تم اعتقاله من قبل قوات السل حضرموت 08.03.2014 طارق بدر   .60

ناصربن سالمين   .61

 الخليفي

 .تم اعتقاله من قبل قوات السلطة اليمنيه في مدينة عتق شبره 15.03.2014

 بسبب رفعه لعلم دولة الجنوب في خورمكسر. عدن 19.03.2014 الطفل حسين عواس  .01
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 بل قوات السلطه اليمنيهصور القتلى والجرحى من المواطنين الجنوبيين من ق

 م4102مارس   -فبراير  –لشهر يناير 

 

 طفل جريح

 

 القتيل عبدهللا احمد الجابري

 

 الجريح هيثم المرشدي

 

 شديالجريح هيثم صالح المر

 

 القتيل مبارك لكرم العولقي

 

 القتيل احمد صالح المرزقي

 

 القتيل بكار البرومي

 

 القتيل راجح محمد الدابسي

 

 الجريح عبدهللا محمد القثمي

 

 القتيل عبدالرحمن اليميني

 

 القتيل حسين عيسى البحسني

 

  القتيل احمد جمعان بادويس

 

في  احد القتلى الذين سقطوا

 الضالع

 

 الجريح اديب محمد المعفاري

 

 الجريح حسام رضوان

 

 القتيل بركان محمد مانع
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احد الجرحى الجنوبيين في 

 الضالع

 

 القتيله ياسمين علي حسن

 

احد الجرحى الجنوبيين في 

 الضالع.

 

 القتيله يسرى علي حسن

 

 القتيل عبدهللا عبدالكريم عبيد

 

 احد الجرحى الجنوبيين

 

 تيله تمنى قحطانالق

 

 الجريحه وجود وضاح

 

 القتيل غمدان مسعد

 

 القتيل احمد عمر الفضلي 

 

الجريح عبدالعزيز حسين 

 المحضار

 

الجريح عبدالمجيد عبدهللا 

 السليماني ريسو

 

 القتيل يوسف االعجم

 

 القتيل حسين قائد ناصر

 

 

الجريح منصور سيف 

 الحربي

 

 الجريح سالم عباد فدعق
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 القتيل فياد قايد عبده مقبل

 

الجريح صالح عبدالرحمن 

 اليزيدي

 

 شخص مجهول

 

 القتيل وائل عبدهللا الحاج

 

 الجريحه انسام عبدالصمد

 

 تيل زياد علي الجرادي  الق

 

 احد القتلى في الضالع

 

 احد القتلى في الضالع(

 

 احد القتلى في الضالع

 

 وعره القتيل انور حمود ال

 

 القتيل اكرم محمد صالح

 

 القتيل عبدالرحمن الصريمي

 

 القتيل علي سالم باوزير

 

قوات االمن تهاجم 

 رمكسرالمتظاهرين في خو

 احد الجرحى

 

 احد الجرحى في  خورمكسر
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 رمكسراحد الجرحى في خو

 

 الجريح محمد زين

 

اسعاف احد الجرحى في 

 خورمكسر

 

 القتيل عبدالعليم حسين

 

 القتيل فضل علي عبدهللا

 

 المعتقل: محمد قاسم حيدان

 

القتيل االسير جالل عبيد 

 طالب

 

 الجريح مصطفى صالح ناصر

 

 القتيل مازن البان

 

 بييناحد الضحاياء الجنو

 

 القتيل مبارك الكبواني

 

 احد الجرحى الجنوبيين

    

 

 

 4102يناير  00و 06الجرائم التي ارتكبتها قوات السلطه اليمنيه في الضالع يومي   .0

Hbw-atch?v=6RXxwtshttp://www.youtube.com/w 

 حاله القتيله تمنى قحطان الذي اطلقت عليها قوات السلطة اليمنيه النار في مدينة الضالع   .4

http://www.youtube.com/watch?v=Wpfa015jOG8 

 مقاطع من الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=6RXxwts-Hbw
http://www.youtube.com/watch?v=6RXxwts-Hbw
http://www.youtube.com/watch?v=Wpfa015jOG8
http://www.youtube.com/watch?v=Wpfa015jOG8
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 4102/0/44 مصلح مسعد ناصروشهيدغمدان عبدهللا كمال الجريح  .1

https://www.youtube.com/watch?v=agJtDlR7jns 

 4102يناير  00و 06الجرائم التي ارتكبتها قوات السلطه اليمنيه في الضالع يومي   .2

Hbw-//www.youtube.com/watch?v=6RXxwtshttp: 

 القتيله تمنى قحطان الذي اطلقت عليها قوات السلطة اليمنيه النار في مدينة الضالع   .5

http://www.youtube.com/watch?v=Wpfa015jOG8 

 المعال متجهه الى خورمكسر حالة قمع مظاهره انطلقت من مدينة  .7

http://www.youtube.com/watch?v=eJKU8EN5bx0&feature=youtu.be 

 اسعاف الجرحى الذين سقطوا في ساحة العروض في مدينة خور مكسر  .6

https://www.youtube.com/watch?v=C5Q3nDUNRto#t=11 

 الجرائم  التي ترتكبها  قوات السلطة اليمنيه ضد المواطنيين الجنوبيين  في مدينة  الضالع  .0

?v=y71RCMQBdoUhttp://www.youtube.com/watch 

 االعتداء على الناشطة انسام عبدالصمد من قبل حراسة محافظ عدن  .1

http://www.youtube.com/watch?v=mIhufm6TPgM 

 لحظة اسعاف القتيل صالح سعيد الذي سقط في المنصوره برصاص قوات السلطة اليمنيه  .01

http://www.youtube.com/watch?v=69_wZJ5RBl4#t=41 

 القتيل صالح سعيد الذي قتلته قوات السلطة في مدينة المنصوره .  .00

m/watch?v=3CTQHcFISKAhttp://www.youtube.co 

 اغتيال الناشط السياسي مبارك الكبواني  في المنصوره   .04

http://www.youtube.com/watch?v=gWjJuTfDQ9k 

https://www.youtube.com/watch?v=agJtDlR7jns
https://www.youtube.com/watch?v=agJtDlR7jns
http://www.youtube.com/watch?v=6RXxwts-Hbw
http://www.youtube.com/watch?v=6RXxwts-Hbw
http://www.youtube.com/watch?v=Wpfa015jOG8
http://www.youtube.com/watch?v=Wpfa015jOG8
http://www.youtube.com/watch?v=eJKU8EN5bx0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eJKU8EN5bx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C5Q3nDUNRto#t=11
https://www.youtube.com/watch?v=C5Q3nDUNRto#t=11
http://www.youtube.com/watch?v=y71RCMQBdoU
http://www.youtube.com/watch?v=y71RCMQBdoU
http://www.youtube.com/watch?v=mIhufm6TPgM
http://www.youtube.com/watch?v=mIhufm6TPgM
http://www.youtube.com/watch?v=69_wZJ5RBl4#t=41
http://www.youtube.com/watch?v=69_wZJ5RBl4#t=41
http://www.youtube.com/watch?v=3CTQHcFISKA
http://www.youtube.com/watch?v=3CTQHcFISKA
http://www.youtube.com/watch?v=gWjJuTfDQ9k
http://www.youtube.com/watch?v=gWjJuTfDQ9k


 

30 

  

 

 المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 

 ) ساهر (

  

 للتواصل
 

 

 

 

 علي فرج العولقي

Ali F. al-Awlaki 

 بيرن ــــ سويسرا

Aden5050@hotmail.com 

 

 

 

 المستكارعبد الرحمن المسيبلي

The Counselor Al-

musibali Abdulrahman 

 سويسرا –جنيف 

almusibli@hotmail.com 

 

 

 الرئيسي :  المركز
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