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صـملخ  

يمن ال(ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية  )1()اليمن الشمايل(منذ إنتهاء احلرب بني اجلمهورية العربية اليمنية 
تصعيدًا غري مسبوق يف انتهاكات  اجلنوب يشهد. بإنتصار اليمن الشمايل، 1994يوليو  7يف  )2()اجلنويب

ووفقاً ملا   .فيما كان يعرف بـ اليمن اجلنويب ضد املدنيني اجلنوبيني وقواعد القانون الدويل اإلنساين حقوق اإلنسان
 نساء، 8، والطفأ 22 ، بينهمقتيالً  252اجلنوبيني بلغ  ىالقتل عدد فإن من توثيقهمعدوا هذا التقرير استطاع 

  .2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من 

، إرتكاب 2014خالل عام هلا التابعة املسلحة املليشيات القوات العسكرية واألمنية اليمنية و واصلت حيث 
شمل تلك تو  .املدنيني اجلنوبيني إنتهاكات يف مبادئ حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدويل اإلنساين ضد

اإلنتهاكات، أعمال القتل، وجرائم االغتيال، واإلنفجارات، والقصف للمدن والقرى اجلنوبية، وتدمري البنية 
من قتلوا الذين  بلغ عدد 2014ففي عام  .التحتية، وفرض احلصار والعقاب اجلماعي على املدنيني اجلنوبيني

   .نياً مد )96( اليمنيةقبل القوات العسكرية واألمنية 

، ففي ة اجلنوبيةمنياألو  ةعسكريوالكوادر السؤولني املاليت تستهدف  لدوافع سياسية االغتياالتأعمال وأستمرت 
األمن، بينما جنا عشرات آخرون من و  اجليشمن منتسيب  اً وجندي اً ضابط) 55(اغتيل ما يزيد عن   2014عام 

ولني عن معظم أعمال القتل هذه، ومل ترد أنباء عن أية حماكمات ملن ُزعم ومل ُحتدد هوية املسؤ . حماوالت اغتيال
  )3(.أم ارتكبوها

وصحفيون يف  موظفون حكوميون وقادة دينيون وناشطونن فيهم ، مبالعشرات من املدنيني اجلنوبينيقتل و 
، جلنوبا ع أحناء، يف مجيمسلحة جمهولةعلى أيدي مجاعات  بصورة عشوائية تفجرياتو  اغتيالقتل و  عمليات

  .مدنياً  102عن مقتل  تأسفر 

يوليو  7يف  احلراك السلمي اجلنويبمنذ بدء وترية االنتهاكات ضد املدنيني اجلنوبيني، خاصة تصاعدت وقد 
م املطالب باإلستقالل وأستعادة دولة اجلنوب، اليت كانت قائمة حىت قيام الوحدة اليمنية بني اجلمهورية 2007

انتهج و  .م1990يف عام ) اليمن اجلنويب(ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية ) اليمن الشمايل(العربية اليمنية 
رجانات الوقفات االحتجاجية واملهو  ظاهراتاملباملتمثل خيار النضال السلمي  منذ انطالقتهاحلراك اجلنويب 

  .السلمية اخلطابية والتجمعات

   4أنظر اخلارطة املرفقة صفحة )  1(
  4ر اخلارطة املرفقة صفحة أنظ ) 2(
  https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000012015ENGLISH.PDF، 2015 فرباير 25منظمة العفو الدولية الذي أصدر بتاريخ راجع نقرير  ) 3(
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احملميني  العنف ضد اجلنوبينيتوسعت أعمال ، فقد يار النضال السلميمن إلتزام احلراك اجلنويب خب رغمعلى الو 
 ادمخإل منها يف حماولةقوة املفرط للستخدام اإلقابلت السلطة اليمنية ذلك ب مبوجب القانون الدويل، حيث

ضد املدنيني والعسكريني  ياسيةسالغتياالت واإل القتل خارج نطاق القانونأعمال ت دادز حراكهم السلمي، وإ
  .للكثري من مناطق اجلنوب التهجريو اازر اجلماعية والتدمري واألمنيني اجلنوبيني، وأرتكبت 

اخلاصة حبماية  1949لعام ناشد اتمع الدويل، وخباصة األطراف السامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ن
جلماعي اليت الدولية للتدخل العاجل من أجل وقف أعمال القتل ااملدنيني وقت احلرب، وكذلك املنظمات 

على وضع حد هلذا التدهور اخلطري وغري املسبوق يف أوضاع حقوق اإلنسان عمل التنفذها تلك قوات، و 
  .اجلنوبواألوضاع اإلنسانية يف 

تقدمي املسؤولني ب تتطلو لقانون الدويل اإلنساين ل انتهاكات خطرية تشكلعديد من االنتهاكات املوثقة الكون 
القانون الدويل اإلنساين هو أن على األطراف أن متيز يف كل األوقات بني املقاتلني أساس أن . للمساءلةها عن

وحيظر القانون الدويل اإلنساين أيضا . إطالقًا هلجمات املدنيني أو األعيان املدنية جيب أال يتعرضو ، واملدنيني
كوا فات اآلخرين، و أعمال عقابية ضد السكان املدنيني انتقاما لتصر  ذينفوت ،نيالعقاب اجلماعي للسكان املدني

القوات العسكرية واألمنية  شجع مما مطبق، وعريب دويل صمت ظل يف اجلرائم تلك تأيت .جرائم حرب تعد
  .منها املزيد اقرتاف علىاليمنية 

 

 

 

 

 

  4201خالل العام  لقتلاجلهة املتسببة يف او اجلنوبيني جدول يوضح عدد الضحايا 
  

  الجهة المتسببة في القتل
 مدنيينالمن  القتلىعدد 

 الجنوبيين

من العسكريين  القتلى عدد

الجنوبيين واألمنيين  

 3 96 القوات العسكرية واألمنية اليمنية
 5 23 األنفجارات

 0 10  أفراد من احملافظات الشمالية
 46 69 جمهولني

 252 اإلجمالي
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  مع الدوليتوصيات للمجت
  

من  .)4(صنعاء نفسه نظام أركان أحد وبإعرتاف  حتاللاإلحتت يرزح ال يزال  اجلنوبنؤكد للمجتمع الدويل أن 
فرض العقاب اجلماعي على هلا التابعة املسلحة املليشيات القوات العسكرية واألمنية اليمنية و  خالل مواصلة

القانون (يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية األحكام الواردة اليمن اإللتزام ب ونطالب. اجلنوب
.  املشرتكة منها 3نيف واملادة ، وخباصة العرف الدويل اخلاص بقوانني احلرب واتفاقيات ج)الدويل حلقوق اإلنسان

ضل ملزمة بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون احلرب، وفق ما حيقق محاية أفاليمن شدد على أن نو 
  .  للمدنيني وإنصاف الضحايا

  
توجه للمجتمع الدويل ن ،اجلنوبينيويف ضوء استمرار املمارسات القمعية والتعسفية، والعدوان واستهداف املدنيني 

 -، وخباصة األمم املتحدة، والدول األطراف السامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف، واالحتاد األورويب، هيئاتهو 
  :بالتعاون والتكامل للعمل بالتوصيات التالية  - الطبيعي باحرتام وإنفاذ القانون الدويليف إطار التزامها 

من نيل حقه يف تقرير  اجلنويبطالب اتمع الدويل واألمم املتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكني الشعب ن -1
 املصري، 

 جنوبيني،طالب األمم املتحدة بالعمل على توفري محاية دولية للن -2

، كدولة عضو يف اليمنطراف السامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام طالب األن -3
 .اليت تسيطر عليها القوات العسكرية اليمنية أرض اجلنوبهذه االتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف يف 

 اليمنى دعو الدول املوقعة على اتفاقيات حقوق اإلنسان، وخباصة العهدين الدوليني، الضغط علن -4
يف تقاريرها املرفوعة  اجلنوب، وإلزامها بتضمني حالة حقوق اإلنسان يف أرض اجلنوبلاللتزام ببنود االتفاقية يف 

 .للجان املختصة

دعو الدول املوقعة على اتفاقيات جنيف اإليفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك مبد ن -5
احلرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب اجلرمية ومكان ارتكاا،  واليتها القضائية الداخلية حملاسبة جمرمي

 .، وإاء حالة احلصانة اليت يتمتعون ا منذ عقودمهيد الطريق حملاسبة جمرمي احلربلت

من إتفاقية التعاون بني اجلمهورية اليمنية واإلحتاد األوروىب،  االوىلناشد االحتاد األورويب بتفعيل املادة ن -6
حلقوق اإلنسان األساسية كما هي واردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، حيث اليمن رتام واليت تشرط اح

 .نوبينيضد املدنيني اجل النظام اليمينجيب على االحتاد األورويب عدم جتاهل انتهاكات وجرائم 

  
 

  2011نوفمرب  5بتاريخ  ضحىكلمة علي  حمسن  االمحر، قائد الفرقة األوىل مدرع عرب قناة سهيل مبناسبة عيد األ ) 4(
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2011_11_05_60721  
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  منهج التقرير

نشطاء يف احلراك السلمي اجلنويب املعلومات الواردة يف هذا التقرير إستسقيناها من مصادر متعددة أبرزها من 
وعرب  ،ونشطاء يف حقوق اإلنسان متواجدين يف اجلنوب، ومن ما نشر يف الصحف احمللية واملواقع اإللكرتونية

  .واملتظاهرين واملصابني لضحايااملشاهدات احلية واملقابالت واللقاءات اليت أجريت مع أسر ا

تصدر عن املنظات الدولية العاملة واملهتمة حبقوق  اليتت الصحفية والبيانا إستند التقرير أيضًا اىل التقارير
، "استخدام القوة املميتة ضد متظاهرين يف اجلنوب: اليمن"بعنوان  هيومن رايتس ووتشكبيان منظمة اإلنسان،  

 )5(.قوات األمن اليمنية أفرطت يف استخدام القوة املميتة ضد متظاهرين سلميني يف عدنعلى أن  والذي أكد

 ابارتكعلى والذي أكد " 2015لعام  اإلنسان يف العامل حقوقحالة "وتقرير منظمة العفو الدولية بعنوان 
اإلخفاء  مبا يف ذلك أعمال القتل غري املشروعة، وحوادث انتهاكات حلقوق اإلنسان،اليمنية القوات احلكومية 

القوة املفرطة والقوة املميتة على حنو  ستخدامبا ردوأن اجليش اليمين . اجلنوب ضد مؤيدي االنفصال يفالقسري، 
  )6(.اجلنويب احلراكاإلحتجاجات واملظاهرات السلمية اليت ينظمها  ضدغري مشروع 

إستفدنا أيضًا من املعلومات اليت وفرا اجلهات احلقوقية ومؤسسات اتمع املدين داخل اجلنوب حول أعداد 
واملليشيات  نتهاكات اليت إقرتفتها القوات األمنية والعسكرية اليمنيةالشهداء والقتلى وطريقة قتلهم ونوعية األ

  .هلا التابعةاملسلحة 

صحيفيت ونتقدم بالشكر اجلزيل اىل اجلهات واألفراد الذين تقدموا مبالحظات حول حمتوى التقرير، وخنص بالذكر 
من تعاون معنا يف إعداد هذا التقرير من احلقوقيني والقانونيني واإلعالميني، ونثمن جهود كل اإليام وعدن الغد و 

  الناشطوخنص بالذكر خالل تزويدنا بأمساء وصور الشهداء والقتلى، ورصد حالة حقوق اإلنسان يف اجلنوب، 
  .احلقوقي مروان صاحل أمحدوالناشط  عمر عوض الشقرياحلقوقي 

ولكنه يعكس مؤشرا واقعيا حلالة حقوق القتلى و  نود أن نشري إىل أن التقرير رمبا ال يغطي كافة عدد الشهداءو 
 وندعوا كل من يرغب يف املشاركة واإلسهام يف .بوسائل أخرى 1994اإلنسان يف اجلنوب، وهو إستمرار حلرب 

 على الربيد مراسلتنا ،معلومات مل يتطرق هلا التقرير بإضافة التقرير هذا إغناء

  .comgmail@sahaidarah. :االلكرتوين

يف استخدام القوة املميتة ضد متظاهرين األمن اليمنية أفرطت قوات على أن ، 2014 مارس 13يف بيان صحفي بتاريخ  هيومن رايتس ووتشمنظمة أكدت  )5(
  w.org/ar/news/2014/03/13 http://www.hrسلميني يف عدن

مبا يف  القوات احلكومية ارتكبت انتهاكات حلقوق اإلنسان،، على أن 2015 فرباير 25أكدت منظمة العفو الدولية يف تقريرها السنوي الذي أصدرته بتاريخ ) 6(
  https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000012015ENGLISH.PDF اجلنوب، ضد مؤيدي االنفصال يفة أعمال القتل غري املشروعذلك 
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I .ةـخلفي 
شبه اجلزيرة العربية يف املنطقة املمتدة من باب املندب وخليج عدن غرباً من  غريبالنوب اجليف اليمن اجلنويب قع ي

رقاً وحيده من الشمال اجلمهورية العربية اليمنية و اململكة العربية السعودية ومن اجلنوب البحر حىت حدود عمان ش
كيلومرت الف   337اليمن اجلنويب  مساحةوتبلغ . العريب ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر األمحر

عدد من اجلزر تنتشر قبالة اليمن اجلنويب   توجد لدى. مليون نسمة 4، ويبلغ التعدد السكاين حوايل مربع
سواحله على امتداد البحر األمحر والبحر العريب وأكرب هذه اجلزر جزيرة سقطرى واليت تبعد عن الساحل مسافة 

  )7(.كيلو مرت تقريباً  150

 

مجهورية اليمن (م، وأسس دولة مدنية حديثة 1967نوفمرب  30اليمن اجلنويب أستقالله من بريطانيا يف نال 
مجهورية دخلت . األمم املتحدةواملؤمتر اإلسالمي و  يف جامعة الدول العربيةلديه مقعد كان ، و )طية الشعبيةالدميقرا

) اليمن الشمايل(يف وحدة طوعية سلمية مع اجلمهورية العربية اليمنية ) اليمن اجلنويب(اليمن الدميقراطية الشعبية  
عرقل اتفاقيات الوحدة ومن  )اليمن الشمايل(ري أن نظام غ. م إلقامة دولة اجلمهورية اليمنية1990مايو  22يف 

بإعرتاف  احد  اركان   1994يوليو  7حتله عسكريًا عقب حرب دموية يف إمث إعلن احلرب ضد اجلنوب و 
  : الذي  قال، قائد الفرقة األوىل مدرع، علي  حمسن  االمحر  ءالنظام  السابقني  اللوا
ت األقدار أن يكون علي صاحل مايو وشاء 22لقد قامت الوحدة يف "

 )8(".رئيسا فحكم الشمال باالستبداد واجلنوب باالستعمار

 

وقفت اهليئة الدولية وجملس أمنها أمام العدوان اهلمجي الذي شنه نظام صنعاء ضد اجلنوب  1994 عام يف
ق النار مذّكرا بأنه م، دعا فيه إىل الوقف الفوري إلطال1994بتاريخ األول من يونيو ) 924(وأصدر قراره رقم 

الميكن حل اخلالفات السياسية باستخدام القوة، مع احلث على العودة فورا إىل التفاوض السياسي والتوصل إىل 
كما وّجه جملس األمن بإيفاد بعثة دولية إىل املنطقة لتقّصي . حلول سلمية والعمل على إحالل السلم واإلستقرار

جتاهل قـرار املؤسسة الدولية وواصل حربه ) ي. ع . ج (غري أن نظام   )9(.احلقائق وتقدمي تقرير عن احلـالة
وخاصة مدينة عدن مما أوقع اآلالف من الضحايا واإلصابات والدمار بني  العدوانية وقصف مدن اجلنوب

  .املدنيني
 

  
  

  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/sec05.doc_cvt.htm أنظر )7(
  .2011نوفمرب  5بتاريخ  كلمة علي  حمسن  االمحر، قائد الفرقة األوىل مدرع عرب قناة سهيل مبناسبة عيد األضحى )8(

http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2011_11_05_60721  
  .اليمنية اجلمهوريةيف  احلالةبشأن  1994يونيو  1يوم  3386الذي إختذه يف جلسته ) 1994( 924/أر إي أس/أس راجع قرار جملس األمن )9(
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م مؤكدا فيه 1994يونيو  29بتاريخ ) 931(لدويل قراره رقم وإزاء هذا الوضع اخلطري أصدر جملس األمن ا
اإلدانة  عدن و انزعاجه البالغ لعدم تنفيذ وقف إطالق النار وداعيا بقوة إىل الوقف الفوري والتام لقصف مدينة 

كما شـجب جملس األمن بقوة مايتعرض له املدنيون  من  إصابات  .  هذا النداءـلعدم اكرتاث نظام صنعاء ب
وقد كرر جملس األمن الدويل تأكيده إن اخلالفات . العسكري املستمر على مدينة عدن مار  نتيجة اهلجومود

السياسية الميكن حسمها عن طريق استعمال القوة ودعا إىل استئناف احلوار السياسي بني الطرفني فورا ودون أية 
)10(.شروط مسبقة، كما أقر إبقاء املسألة قيد النظر الفعلي

 

  
 )11(.م مبواصلة احلوار الوطين1994يوليو  7هد نظام صنعاء يف مذكره لألمني العام لألمم املتحدة بتاريخ وتع

باخليانة وأصدر ) ش.د.ي.ج(ووصم قيادة . لكن نظام صنعاء تنكر لتعهده ذاك عقب انتهاء احلرب لصاحله
كرية وسرّح عشرات سدنية والعأحكاما ضدها ومارس أعمال دولة احتالل، حيث حّل كافة أجهزة الدولة امل

ها على قادة جيشه وكبار توزيعو تلكات الدولة مماأللوف من أعماهلم وقام بنهب املؤسسات العامة وأراضي و 
وأطلق أيدي املتنفذين من أبناء الشمال لنهب وسلب املمتلكات العامة واخلاصة واإلعتداء على  ،)12( ليهمسؤو 

  . حقوق املواطنني اجلنوبيني
  
د الوضع املأساوي لدى أبناء ولّ  

اجلنوب تراكمات من املشاعر الرافضة 
 نظام صنعاءللغزو املسلح وسياسات 

اليت يطبقها نظام صنعاء، وقد جتلى 
ذلك الرفض يف مواقف عديدة ومتفرقة 
قبل أن يأخذ طابعه الشعيب الواسع 
واملنظم يف حركة اإلحتجاجات 
واإلعتصامات السلمية اليت دشنها أبناء 

ومع اكتسابه هذه . ، مطالبني حبقهم املشروع يف تقرير مصريهم وإستعادة دولتهم املستقلة2007جلنوب يف عام ا
عدن، حلج، : الصورة املنظمة أضحى احلراك اجلنويب متدد يوما بعد يوم حىت مشل كافة حمافظات اجلنوب الست

  .أبني، شبوة، حضرموت، املهرة

  
  .اليمنية اجلمهوريةيف احلالة بشأن  1994يونيو  29يوم  3394الذي إختذه يف جلسته ) 1994( 931/إي أس أر/راجع قرار جملس األمن أس) 10(
، قدمها الدكنور حممد سعيد العطار، القائم بأعمال رئيس 1994يوليو  7دة، بطرس بطرس غايل، بتاريخ تحرسالة احلكومة اليمنية اىل األمني العام لألمم امل )11(

   http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/mol30.doc_cvt.ht.جملس الوزراء
  news.com/news6749.html-http://www.samaa. آت عدنكشف مبئات املسئولني واملتنفذين الذين أستولوا على أراضي ومنشنشرت شبكة مسا اإلخبارية  ) 12(
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II .نتهاك الحق في الحياةإ   
األحكام  املادة الثالثة منأن  على الرغم من 

نصت  الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ة ويف لكل فرد حق يف احلياة واحلري" :على أن

كما أوضحت املادة   )13(،"األمان على شخصه
السادسة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

احلق يف احلياة حق مالزم لكل " والسياسية أن 
إنسان وعلى القانون أن حيمي هذا احلق وال جيوز 

إال أن  )14(،"حرمان أحد من حياته تعّسفًا 
ليشيات واملالقوات العسكرية واألمنية اليمنية 

هلا واصلت استخدام إمكانياا العسكرية، مبا يف ذلك الطائرات احلربية والدبابات واآلليات املتطورة يف التابعة املسلحة 
 .مواجهة املدنيني اجلنوبيني

 

أبناء من  )1593(دافعني عن حقوق اإلنسان مقتل ثق امل، و 2007يوليو  7يف  السلمي اجلنويب اكاحلر  إطالقةمنذ و 
قصف للمدن والقرى أعمال قتل، وجرائم اغتيال، وإنفجارات، و جراء ، أطفالنساء و و  شباب،وب بينهم اجلن

أو  لنظام صنعاء التابعةاملسلحة املليشيات القوات العسكرية واألمنية اليمنية و من قبل  تاليت ارتكب، اجلنوبية
ملشاركني يف املظاهرات السلمية للحراك اجلنويب، وقد قتل معظم هؤالء اجلنوبيني سواء من خالل قتل ا .مسلحني جمهولني

أو جرائم قتل حبق ناشطني ميدانيني، أو خالل قصف للمدن والقرى اجلنوبية، ، ويف أغلب الظروف اليت مل تنشأ فيها 
  .أي ديد حلياة جنودها

واملليشيات رية واألمنية اليمنية ووفقًا للتحقيقات امليدانية وشهود العيان والدالئل الظرفية، فقد استخدمت القوات العسك
 مدنيني آمنني، يف بيوم أو أعماهلم أو أثناء سريهم يف ايحصدت أرواح ضحاهلا القوة املفرطة، واليت التابعة املسلحة 
  :القتل على النحو التايل طرق متثلتو ، وشيوخ ، من بينهم أطفال، ونساءالشوارع

  .قتل املشاركني العزل يف املظاهرات السلمية .1
 .قتل املدنيني داخل منازهلم جراء القصف العشوائي للجيش على املدن والقرى .2

  .قتل املدنيني يف النقاط العسكرية .3
 .الدهس مبركبات قوات األمن .4

 .األمين والعسكرياملدين و إغتيال أبناء اجلنوب العاملني يف السلك  .5

  
  . 1948ديسمرب /كانون األول  10يف املؤرخ ) 3- د(ألف  217قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )13( 
  1966ديسمرب /كانون األول  16املؤرخ يف ) 21-د(ألف  2200قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ) 14(
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III .من قبل القوات  القتل غير القانوني للمدنيين في الجنوب

   العسكرية واألمنية اليمنية
قتلى وجرحى يف مظاهرة  يتعني على حكومة اليمن التحقيق يف أسباب وقوع""

وبالنظر إىل اإلخفاق يف التحقيق يف حوادث مشاة سابقة فإنه من . تبدو سلمية
الالزم للحكومة نشر ما تتوصل إليه وحماسبة أي مسؤول أمين استخدم القوة 

  "املفرطة
جو ستورك، نائب املدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف  - 

  2014مارس،  13 يف تصريح صحفي.هيومن رايتس ووتش

 31إىل  2014 يناير 1 يف الفرتة منالقوات العسكرية واألمنية اليمنية  من قبل مدنيا قتلوا ) 96( أن جدنا أدلة و
أي ديد ويف أغلب ظروف إرتكاب اجلرمية مل ينشأ  نساء، 2، و األطفال 15 من بني القتلى وكان، 2014ديسمرب 

  .اجلنودحلياة 

اىل  4201يناير  1منذ من قبل القوات العسكرية واألمنية اليمنية  الذين قتلوااملدنيني عدد  يوضح) 1(م رقجدول 
 أسم الضحية وتاريخ ومكان احلادثةدد حي 4201ديسمرب  31

 

 مالحظة
/ القتلمكان 

 اإلغتيال
اإلغتيال/ تاريخ القتل القتيلأسم  صورة القتيل   # 

قوة محاية الشركات قتل من قبل 
ملرابطة يف نقطة رأس رسب ا

51بلوك  

 رأس رسب
 حمافظة حضرموت

2014يناير  4  

 

عبد اهللا أمحد 
بن قريانصاحل   1 

من  باطالق رصاص عشوائيقتل 
 أصابةطقم أمن مركزي قبل 

مباشرة يف الرأس برصاصة  

 مدينة عتق
 حمافظة شبوة

2014يناير  9  

 

راجح حممد امحد 
 3 الدابسي

من  يباطالق رصاص عشوائقتل 
طقم أمن مركزي إصابة قبل 

 برصاصة مباشرة يف الصدر 

 مدينة عتق
 حمافظة شبوة

2014يناير  9  

 

بشار علي صاحل 
 بالبحيث

)عاما 11 (  
2 
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 تويف متأثرا جبراحه بعد أن أصيب
 بطلقة نارية يف الرأس من قبل

املرابطة يف  اليمين قوات اجليش
 معسكر العليي

 مدينة الشحر
 حمافظة حضرموت

2014يناير  12  

 

عبدالرمحن صاحل 
 4 اليميين

اليمين قوات اجليش من قبل قتل  
 مدينة الشحر

 حمافظة حضرموت
2014يناير  12  

 

حسني عيسى 
احلمومي البحسين  5 

اليمين قوات اجليش من قبل قتل  
 مدينة الشحر

 حمافظة حضرموت
2014يناير  12  

 

 مجعان امحد
 6 بادويس

تفتيش جنود نقطة قيام  قتل جراء
 النار علىبإطالق  عسكرية

كان على متنهااليت   سيارة ال  

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014يناير  16  
ردفان حممد علي 

 7 حمسن

 33اللواء جنود  من قبل قتل
 مدرع

 منطقة احلصني
 حمافظة حلج

2014يناير  17  
بركان حممد مانع 

 8 الشاعري

سقوط قذيفة على قتلت جراء 
قصف عشوائي يف منزهلا خالل 

  مدرع 33للواء من قبل ا املدينة

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014يناير  17  اليوجد 
 لينا علي مانع

)عاما 21(  9 

سقوط قذيفة على قتلت جراء 
منزهلا خالل قصف عشوائي يف 

مدرع 33للواء من قبل ا املدينة  

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014يناير  17  

 

يامسني ياسني علي 
سنح  
)عامان(   

10 

سقوط قذيفة على قتلت جراء 
منزهلا خالل قصف عشوائي يف 

مدرع 33للواء من قبل ا املدينة  

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014يناير  17  

 

ياسني علي  ىيسر 
 حسن

)أعوام 4(  
11 
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من عشوائي القصف قتلت جراء ال
مدرع 33للواء قبل ا  

 منطقة سناح
 حمافظة حلج

2014يناير  17  

 

ين قحطانمت  
)عاما 16(  12 

للواء قبل امن خالل قصف قتل 
سكنية يف ألحياء  مدرع 33

سناح منطقة  

 منطقة سناح
 حمافظة حلج

2014يناير  18  
عبداهللا عبدالكرمي 

 13 عبيد ناصر

من عشوائي القصف قتل جراء ال
  مدرع 33للواء قبل ا

 منطقة سناح
 حمافظة حلج

2014يناير  22  

 

غمدان مسعد 
الذيب  مصلح

)أبوصقر(  
)عاما 35(  

14 

 قتل من قبل اجليش اليمين
 منطقة اجلماء
 حمافظة حلج

2014يناير  29  
سعيد صاحل سامل 

األبرص محود  15 

 قتل من قبل اجليش اليمين
 منطقة اجلماء
 حمافظة حلج

2014يناير  29  

 

خضر علي صاحل 
 16 ناصر العمري

 33قتل برصاص جنود من اللواء 
 مدرع

الضالع مدينة  
 حمافظة حلج

2014فرباير  2  
محد أيوسف 

 17 شايف

قُتل جراء إطالق نار عشوائي من 
قبل جنود يتمركزون يف أحد 

 املواقع العسكرية

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014فرباير  3  

 

حسني قائد ناصر 
 18 احلبشي

برصاص جنود اللواء الثاين قتل 
اثناء مروره يف عقبة  مشاة جبلي

 ثرة

قبة ثرةع  
 حمافظة أبني

2014فرباير  10  19 عبدربه اجلعيمالين اليوجد 
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 تفتيش نقطةقتل برصاص جنود 
 تابعة للجيش

 مدينة الشعب
 حمافظة عدن

2014فرباير  10  اليوجد 
علي حممد سعيد 

 20 يسلم الكازمي

للواء قبل امن خالل قصف قتل 
سكنية يف ألحياء  مدرع 33

سناح منطقة  

 منطقة سناح
ة حلجحمافظ  

2014فرباير  12  
عبدالغين حممد 
 21 قاسم الصوامي

للواء قبل ا من خالل قصفقتل 
سكنية يف ألحياء  مدرع 33

سناح منطقة  

 منطقة سناح
 حمافظة حلج

2014فرباير  12  
ميعاد حممد علي 

 22 املصري

 قتل من قبل اجليش اليمين
 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  
محد أعبدالرمحن 

 23 حيدرة الصرميي

 قتل من قبل اجليش اليمين
 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  
أنور علي محود 

 24 اجلحش

 قتل من قبل اجليش اليمين
 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  

 

 اكرم حممد صاحل
 25 الوعرة

برصاص قوات اجليش التابع قتل 
مدرع 33للواء   

عمدينة الضال  
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  
نظمي حممد 
 26 حمسن السيد

للواء قبل امن خالل قصف قتل 
سكنية ألحياء  مدرع 33  

 منطقة اجلليلة
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  27 يزيد علي بن علي 
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خالل قتل داخل حمله التجاري 
  مدرع 33للواء قبل ا من قصف

 منطقة اجلليلة
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  
عبد الرمحن حممد 

 28 قاسم احلدي

 يقتل داخل احملل التجاري الذ
قبل  من خالل قصفيعمل به 
مدرع 33للواء ا  

 منطقة اجلليلة
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  

 

قاسم حممد قاسم 
 29 الردفاين

قبل  من قصفال قتل من جراء
مدرع 33للواء ا  

 منطقة اجلليلة
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  

 

صاحل عبدالعزيز 
 30 علي حممد

قبل  من قصفال قتل من جراء
مدرع 33للواء ا  

 منطقة اجلليلة
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  31 رفيق أمني االزرقي 

 قصفال داخل سيارته جراءقتل 
 33 للواءقبل ا العشوائي من

 مدرع

 منطقة اجلليلة
 حمافظة حلج

2014فرباير  18  
عمار حسني 
 32 حممد ثابت

 قتل من قبل اجليش اليمين
 مدينة خورمكسر

 حمافظة عدن
2014فرباير  20  

عبد العامل حسني 
 أمحد اجلدييب

)اعام 22 (  
33 

قتل يف قصف عشوائي من قبل 
حرس33قوات اللواء   

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014فرباير  24  

 

 34 فضل علي عبداهللا 

طلقة دوشا ب إصابته أثرقتل 
قوات تل من قبل ق أصابته بالرأس
حرس 33اللواء   

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014فرباير  24  اليوجد 
عبداهللا صاحل 

 35 حسن
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 قتل من قبل اجليش اليمين
 مفرق الشعيب
 حمافظة حلج

2014فرباير  25  36 جالل عبيد طالب 

 قتل من قبل اجليش اليمين
 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014فرباير  25  اليوجد 
مد يوسف حم

 37 عبداهللا احلوشيب

برصاص جنود األمن اخلاص قتل  
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014فرباير  28  
أمحد بدر لقور 

 38 العولقي

تويف متأثرا جبراحه جراء إصابته 
برصاص مدرعة للجيش التابعة 

مدرع 33للواء   

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014مارس  2  

 

الكرمي باسل عبد
ناجي عبداهللا  39 

 33 للواءقبل جنود ا منقتل 
 مدرع

 مدينة سناح
 حمافظة حلج

2014مارس  12  

 

عبداهللا علي صاحل 
 40 اهلدايل

اثر قصف ثكنة للجيش اليمين 
 منازل مدنيني

 مدينة احلبيلني
 حمافظة حلج

2014مارس  13  

 

محد أمحد سامل أ
 41 االشص

أفراد من قوات قتل من برصاص 
 األمن اخلاص

ةمدينة املنصور   
 حمافظة عدن

2014مارس  14  

 

مبارك خالد مبارك 
 العولقي

)عاما 20(  
42 

 قتل برصاص جنود األمن املركزي
 حبي كابوتا
 حمافظة عدن

2014مارس  16  اليوجد 
صاحل علي هادي 

 43 اجلبريي

قتل امام منزله عندما قامت قوات 
بإطالق النار  اليمنية مناأل

 العشوائي

 مدينة التواهي
 حمافظة عدن

2014إبريل  2  اليوجد 

عثمان عبده 
 حيمد

)عاما 13(  
44 



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

18 

 

امام منزله عندما  تويف متأثرا بإصابته
بإطالق  اليمنية مناألقامت قوات 

 النار العشوائي

 مدينة التواهي
 حمافظة عدن

2014إبريل  11  

 

عمار الربك سعيد 
 45 الثعر

اطلقتها " دوشكا"قتل رصاص 
قوات اجليش اليمنية على السكن 

امعي اخلريي اجل  

 ديس املكال
 حمافظة حضرموت

2014إبريل  21  46 سعيد أمحد بارشيد 

اثر اصابتها بطلقه يف الرآس قتلت 
من قبل قوات اجليش اليمين وهي 

 يف طريق عودا من املدرسة

 مدينة املكال
 حمافظة حضرموت

2014إبريل  21  اليوجد 

ميان سامل عنرت إ
 النهدي

)أعوم 7(  
47 

نارية يف الرأس أطلقها  بطلقة قتل
 جنود أمن

 مدينة كريرت
 حمافظة عدن

2014إبريل  22  

 

ادهم حسن 
 48 اخلجع

افراد من اجلنود قتل من قبل 
املرابطني بالنقطة العسكرية بالقرب 

أطالق النار  جراءمن ميناء املكال 
عشوائيةجتاه املواطنني بطريقة   

 مدينة املكال
 حمافظة حضرموت

2014إبريل  30  
امحد صاحل 
 49 سليمان زنبيل

برصاص قوات األمنقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014مايو  7  

 

 عمر علي عبداهللا
احلوشيب اخلليفة  

)عام15(  
50 

برصاص اجليش قوات اجليش قتل 
اليمين املتمركزة يف القطاع الغريب 
ملدينة احلبيلني اغتالته بينما كان 

 يرعى غنمه

ةمنطقة حردب  
جحمافظة حل  

2014مايو  13  51 أمحد سامل أمحد اليوجد 
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مدفع من قبل اجليش ذيفة قتلت بق
اليمين أصابة السيارة اليت كانت 

 تستقلها

 مديرية ميفعة
 حمافظة شبوة

2014مايو  14  
 فوزية عوض الـهلع

)عاما 14(  52 

مدفع من قبل اجليش ذيفة قتل بق
اليمين أصابة السيارة اليت كان 

 يستقلها

ميفعةمديرية   
 حمافظة شبوة

2014مايو  14  
الدين عز 

 عبدالسالم الصويب
)عاما 13(  

53 

 قيام قوة من اجليش قتل جراء
اليت   سيارة البإطالق قذيفة اصابت 

 كان على متنها

 مدينة الصعيد
 حمافظة شبوة

2014مايو  22  اليوجد 
امحد حنش 

 54 البوبكري

 قيام قوة من اجليش قتل جراء
اليت   سيارة البت بإطالق قذيفة اصا

 كان على متنها

 مدينة الصعيد
 حمافظة شبوة

2014مايو  22  55 ابوبكر امحد حنش  اليوجد 

 قيام قوة من اجليش قتل جراء
اليت   سيارة البإطالق قذيفة اصابت 

 كان على متنها

 مدينة الصعيد
 حمافظة شبوة

2014مايو  22  اليوجد 
عبداهللا سامل 

 56 عبداهللا البوبكري

 قيام قوة من اجليش اءقتل جر 
اليت   سيارة البإطالق قذيفة اصابت 

 كان على متنها

 مدينة الصعيد
 حمافظة شبوة

2014مايو  22  اليوجد 
امحد حممد حسني 

 57 اهليج

قطة العسكرية جنود ن قيام قتل جراء
 تابعة للمنطقة العسكرية الثانية

كان على اليت   سيارة ال بإطالق النار
 متنها

 منطقة خلف
فظة حضرموتحما  

2014مايو  26  
عبداهللا سعيد 

 58 القرزي

قطة العسكرية جنود ن قيام قتل جراء
 تابعة للمنطقة العسكرية الثانية

كان على اليت   سيارة ال بإطالق النار
 متنها

 منطقة خلف
 حمافظة حضرموت

2014مايو  26  
حممد أمحد بن 

 59 عنرب
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األمن اليمين قتل برصاص  
مدينة احلوطة 

ظة حلجحماف  
2014يونيو  8  

صاحل عمر طه 
 60 حمضار

األمن اليمين قتل برصاص  
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يونيو  8  
 ةسامل امحد حيدر 

 61 عبداهللا

جراء  من قبل األمن املركزي قتل
اصابه يف الرأس  إصابته بطلق ناري

 وأدى إىل مفارقته احلياة على الفور

 مدينة كريرت
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  

 

تامر باسل 
 عبدالقادر الربو

)عاما 21(  
62 

 33اللواء يف قصف قوات  قتل
على مدينة الضالع مدرع  

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014يونيو  27  63 عبود االجبر اليوجد 

قوات األمنبرصاص قتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يونيو  28  

 

شوقي أمحد سعيد 
 64 اجلعيدي

 33اللواء قصف قوات  يف قتل
على مدينة الضالع مدرع  

 مدينة سناح
 حمافظة حلج

2014يوليو  2  

 

إمساعيل حممد 
وحز إمساعيل  
)عاماً  11 ) 

65 

 33اللواء يف قصف قوات  قتل
على مدينة الضالع مدرع  

 مدينة سناح
 حمافظة حلج

2014يوليو  2  

 

 66 علي ناجي صاحل

تويف يف أحد مشايف متأثرا باصابته 
 األمن املركزي رصاص جنود قواتب

 اليمين املتمركزة يف نقطة العلم

 نقطة العلم
 حمافظة عدن

2014يوليو  13  اليوجد 
حممد عمر دحوك 

 67 باداس
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 قتل من قبل جنود من اجليش
 اليمين

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014يوليو  28  
نصر علي حممد 

 68 صاحل مثىن

 قتل من قبل جنود من اجليش
  يف نقطة تفتيشاليمين

 مدينة سيئون
 حمافظة حضرموت

2014أغسطس  9  69 حممد زيد الزبيدي 

برصاصات حراسات مبىن قتل 
 األمن القومي

 منطقة فوه
 حمافظة حضرموت

2014أغسطس  15  اليوجد 
سامل حممد باسعيد 

 70 بلبجح الديين

 قتل من قبل جنود من اجليش
 اليمين

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014طس أغس 15  

 

هارون أمحد 
 71 مهيوب

قتل من قبل جنود من اجليش اليمين 
 يف نقطة تفتيش

عقبة بن عيفان 
 حمافظة حضرموت

2014أغسطس  17  

 

حممد سامل 
 72 القانص

 33قوات اللواء قتلت من قبل 
طلقة دوشكا حراء أصابتها ب مدرع

يف الرقبة أثناء مرورها بالقرب من 
 مبىن الربيد

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014أغسطس  22  
جنوى فضل صاحل 

 حسن
)أعوام 10(  

73 

قتل برصاص قوات االمن عقب 
 قمع احتجاجات سلمية

 مدينة املعال
 حمافظة عدن

2014أغسطس  28  
حسني حممد علي 
 74 عبدالكرمي اليافعي

تويف متأثرا جبراح اصيب ا عقب 
 دهسه من قبل سيارة عسكرية

 منطقة عني
 بامعبد

افظة شبوةحم   
2014سبتمرب  11  

صاحل علي صاحل 
 الدامه

)عاما 13(  
75 
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أثناء  اجليشقوات برصاص قتلت 
إحدى غرف منزهلاتواجدها داخل   

 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

2014سبتمرب  14  76 شروق حممد قرقور اليوجد 

من  بعد إصابته بطلق ناريقتل 
سالح دوشكا، أطلقه طقم 

قلباخرتق منطقة ال عسكري  

 مدينة املكال
 حمافظة حضرموت

2014سبتمرب  17  

 

 77 فيصل باجبري

قتل من قبل أحد أفراد الشرطة 
 العامة

 منطقة الشرج
 حمافظة حضرموت

2014سبتمرب  18  

 

باتوفيقدمهس   78 

قوات من اجليش  برصاصقتل 
 اليمين

منطقة احلوطة 
 حمافظة شبوة

2014سبتمرب  18  
فادي حممد ناصر 

 79 سالمه

 31اللواء  منجندي قتل على يد 
 مدرع

 منطقة بئر امحد
 حمافطة عدن

2014سبتمرب  21  اليوجد 
عبداهللا حممد 

 80 عبداهللا

 قتل برصاص جنود نقطة تفتيش
 مديرية القطن

 حمافظة حضرموت
2014سبتمرب  28  

 

أمحد حممد منصر 
 81 العنبوري

برصاص جنود من األمن قتل 
 املركزي

مديرية الشيخ 
 عثمان

 حمافظة عدن
2014أكتوبر  27  

 

أمحد قاسم ناصر 
 82 العبادي املرقشي

 33برصاص مدرعة تابعة للواء قتل 
 حرس مجهوري

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014نوفمرب  2  
علي ماهر قاسم 

 عفيلة
)أعوام 8(  

83 
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 صاصة أصيب ا يف عنقهقتل بر 
مسلحني اشتباكات مسلحة جراء 

 وقوات األمن واجليش 

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014نوفمرب  4  

 

باسل حممد عمر 
 اليماين

)عاما 45(  
84 

ويف مبستشفى النقيب متأثرا ت
بته بطلق ناري برأسه أطلقها ابإص

جنود من معسكر بدر منذ 
 مايقارب الشهر أثناء مسرية

 مدينة خورمكسر
 حمافظة عدن

2014نوفمرب  25  
مسري عمر حيىي 

 85 الشاوش

سامة اطلقتها قوات  غازاتمتأثرا ب
االمن اليمنية على مشاركني يف 

من  30تظاهرة حاشدة يوم الـ 
 نوفمرب

 مدبنة املنصورة
 حمافظة عدن

2014ديسمرب  10  

 

حممد علي لعضب 
 86 احلوشيب

قتل من قبل جنود من اجليش اليمين 
 يف نقطة تفتيش 

 منطقة الغرف
 حمافظة حضرموت

2014ديسمرب  14  
عبيد سعيد سامل 

 87 اجلعفري احلمومي

 قتل من قبل قوات األمن اليمنية
 مدينة كريرت
 حمافظة عدن

2014ديسمرب  15  
خالد حممود حمسن 

 اجلنيدي
)اعام 42(  

88 

نتيجة أستنشاقة لغازات سامة تويف 
 أطلقتها قوات من اجليش واألمن

ينظاهر تم على  

 مدينة كريرت
 حمافظة عدن

2014ديسمرب  17 اليزيديزين حمسن    89 

قتل يف إشتباكات مسلحة بني 
 قوات األمن ومسلحني

 منطقة الرملة
 حمافظة أبني

2014ديسمرب  17  اليوجد 
أمحد ناصر 

 90 احلمري

قتل يف إشتباكات مسلحة بني 
 قوات األمن ومسلحني

احمسيوه منطقة  
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  19  
جنيب حممد صاحل 

 91 الكور
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ن اليت األم قواتقتل برصاص 
حمتجنيار على النأطلقت   

 مدينة عتق
 حمافطة شبوة

2014ديسمرب  22  

 

حممد مطلوب 
الدياينشطريات   92 

رصاص قوات األمن املركزيقتل ب  
 مدينة عتق
 حمافطة شبوة

2014ديسمرب  23  
علي ناصر عمران 

 93 السليماين

األمن اخلاص  تتبع مدرعةقتل بنريان 
ح نريان دم أحد أفرادها بفتعندما أق

الدوشكا على جتمع  سالح
 للمواطنني يف حي سكين

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  25  
عبيد يسلم علي 

)عاما 55(  94 

األمن اخلاص  تتبع مدرعةقتل بنريان 
دم أحد أفرادها بفتح نريان عندما أق

الدوشكا على جتمع  سالح
 للمواطنني يف حي سكين

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014رب ديسم 25  
 خالد حسن راجح

)عاما 35(  95 

األمن اخلاص  تتبع مدرعةقتل بنريان 
دم أحد أفرادها بفتح نريان عندما أق

الدوشكا على جتمع  سالح
 للمواطنني يف حي سكين

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  25  
يوسف أمحد 

 عوض
)عاما 27 (  

96 
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IV .الجنوبية االمنيةالكوادر العسكرية و  الغتيإ  
حالة إغتيال ضد كوادر عسكرية وأمنية  ) 54 ( ، مت توثيق 2014ديسمرب  31إىل  2014 يناير 1 خالل الفرتة من 

ومل يتم التعرف على  بواسطة الدراجات النارية معظم تلك اإلغتياالت متت(جنوبية أرتكبت من قبل عناصر جمهولة 
 فيةتندرج ضمن خمطط مدروس ومرسوم بعناية لتصيني أن عمليات اإلغتيال ،  ويرى بعض احملللني السياس)مرتكبيها

  . منينياألعسكريني و ال

دد حي 4201ديسمرب  31اىل  4201يناير  1منذ  إغتيلوا الذين العسكريني واألمنيني عدد  يوضح) 2(رقم جدول 
  أسم الضحية وتاريخ ومكان احلادثة 

 

 مالحظة
/ القتلكان م

 اإلغتيال
اإلغتيال/ تلتاريخ الق القتيلأسم  صورة القتيل   # 

جمهولني مسلحني قتل من قبل 
 يستقلون سيارة شاص بدون أرقام

 مدينة القلوعة
 حمافظة عدن

2014يناير  2  
مروان حممد العقيد 

 سعيد املقبلي
1 

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   

مدبنة الشيخ 
 عثمان

 حمافظة عدن
2014يناير  7  2 العقيد مبارك لشرم 

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
 مدينة عزان
 حمافظة شبوة

2014يناير  13  اليوجد 
عمر علي / الضابط

 3 احلمريي

 33للواء اقتل من قبل جنود 
  يف نقطة تفتيش مدرع

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014يناير  16  

 

علي قاسم / العقيد 
 4 رضا

برصاص مسلحني جمهولني قتل  
 مدينة الربيقة

عدن حمافظة  
2014 يناير 16  5 املقدم أمحد الُقدميي اليوجد 

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
احلوطةمدينة   

 حمافظة حلج
2014يناير  18  

 

باسل / املساعد 
 6 حممد ثابت مثىن



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

26 

 

لقي مصرعه برصاص مسلحني 
 جمهولني يستقلون دراجة نارية

حوره مديريه  
تحضرمو  حمافظه  

2014يناير  24  

 

عمري محد أ / ملقدما
 احملثوثي

يعمل جبهاز البحث 
 اجلنائي 

7 

برصاص مسلحني جمهولني قتل  
 منطقة الديس

 حمافظة حضرموت
2014فرباير  7  

 

علي سيف / العقيد 
 8 قائد

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة عتق
 حمافظة شبوه

2014فرباير  22  

 

أمحد حممد العميد 
 9 هاشم اجلحايف

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة املكال 

 حمافظة حضرموت
2014فرباير  26  

 

/املساعد أول   
رشاد عبد اهللا سامل 

 الكلدي
10 

برصاص جنود األمن  قتل
 اخلاصة

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014فرباير  28  

 

مازن على العقيد 
 11 حسني البان

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة سيؤون

 حمافظة حضرموت
2014مارس  2  

 

ندي شكري اجل
 12 بارعيدة

  قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة املنصورة
 حمافظة عدن

2014مارس  20  اليوجد 
مجيل  / املساعد أول

 13 علي صاحل

إثر انفجار عبوة ناسفة قتل 
 ُزرِعت بسيارته

 مدينة املنصورة
 حمافظة عدن

2014 مارس 26  

 

سند صاحل / العقيد
 14 حممد اجلعيب



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

27 

 

لى قيادة جوم عاهليف قتل 
 املنطقة العسكرية الرابعة

 مدينة التواهي
 حمافظة عدن

2014إبريل  2  

 

علي سامل / العقيد 
العولقيأمحد عوض   15 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
منطقة احلسيين 

 حمافظة حلج
2014إبريل  13  

 

حممد  / املساعد اول
 16 صاحل ناجي

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة البيضاء

ة البيضاءحمافظ  
2014إبريل  15  

 

حسني  / اللواء
ديان  قحطان  17 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة املنصورة
 حمافظة عدن

2014إبريل  30  
سند بدر / العقيد 

 18 امليسري

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة التواهي
 حمافظة عدن

2014مايو  5  

 

سيف / العقيد 
 19 املرشدي

  جمهولنيبرصاص مسلحنيقتل 
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014مايو  11  

 

توزيع / الضابط 
 20 علي حسن امحد

 نيجمهول نيبرصاص مسلحقتل 
دراجة نارية ونيستقل  

 منطقة باعبود
 حمافظة حضرموت

2014مايو  14  
صاحل بن / العقيد 

 21 ثابت النهدي

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مديرية عزان
 حمافظة شبوة

2014و ماي 14  

 

حمسن / العميد 
حسني سعيد 

 القطييب
22 

قتل جراء إنفجار لغم أرضي وهو 
إزالة األلغام يؤدي عمله يف 

 واملتفجرات

 مديرية عزان
 حمافظة شبوة

2014مايو  14  

 

صاحل عمر / العقيد 
 23 باسوميي املشجري



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

28 

 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014مايو  23  

حممد / ندي اجل
عبداهللا صاحل 

 احلوشيب
)عاما 30(  

24 

طلقة دوشكا قتل جراء إصابته ب
قوات اللواء  من قبل يف البطن

مدرع  33  

 منطقة سناح
حلجحمافظة   

2014مايو  27  

 

محد أعلي / العقيد 
 25 عبادي احلميدي

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 منطقة الغليلة

 حمافظة حضرموت
2014مايو  29  

 

ساملني / يد العق
 26 أمحد العوبثاين

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يونيو  8  
/ املساعد 

الناصر صاحل عبد
اهلدويحيدرة   

27 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة املكال

 حمافظة حصرموت
2014يونيو  15  

 

حسن علي / العقيد 
 28 سيف

مسلحون  هنصبقتل يف كمني 
للحافلة اليت تقله اىل  هولونجم

 عمله 

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
مهدي / اجلندي 

 29 قائد حسن

مسلحون  هنصبقتل يف كمني 
للحافلة اليت تقله اىل  جمهولون

 عمله

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
سامل / ملساعد أول ا

 30 حسني الفانوس

مسلحون  هنصب قتل يف كمني
للحافلة اليت تقله اىل  جمهولون

 عمله

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
ناصر / ملساعد أول ا

 31 عياش حيىي

مسلحون  هنصبقتل يف كمني 
للحافلة اليت تقله اىل  جمهولون

 عملها

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 

أسرار / اجلندي 
ن عبداهللا اهللا بعبد

 ناجي
32 



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

29 

 

مسلحون  هنصبقتل يف كمني 
للحافلة اليت تقله اىل  جمهولون

 عملها

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
/ ملساعد أول ا

اهللاسالمة فتيين عبد  33 

مسلحون  هنصبقتل يف كمني 
للحافلة اليت تقله اىل  جمهولون

 عمله

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
حممد / املساعد أول 

 34 قاسم علي حسني

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 حي الدائري

 صنعاء
2014يونيو  21  

 

عبداهللا / العميد 
 35 حسني احملضار

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة الشحر

 حمافظة حضرموت
2014يونيو  22  اليوجد 

هادي / اجلندي 
 امحد دمهس

)عاما 25(  
36 

اص مسلحني جمهولنيبرصقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يونيو  23  

 

ياسر / الضابط 
 جعفان قاسم
( عاما 42 ) 

37 

برصاص مسلح جمهول قتل 
 يستقل دراجة نارية

2014يوليو  2 حمافظة تعز  

 

أمحد حممد / العقيد 
 38 حنش الردفاين

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يوليو  5  
ندمي عامل /  اجلندي

 39 غنم

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة شبام

حضرموتحمافظة   
2014يوليو  11  اليوجد 

األمن ضابط 
فايز / السياسي 
 بازياد

40 



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

30 

 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة الشحر 

حضرموتحمافظة   
2014يوليو  12  

 

أمحد علي / العقيد 
 41 باراس

ولنيبرصاص مسلحني جمهقتل   
 مدينة سيئون

 حمافظة حضرموت
2014يوليو  13  

 

حيىي سعيد / اجلندي 
 42 املنهايل

برصاص مسلحني جمهولني قتل 
 يستغلون دراجة نارية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يوليو  24  

 

بالل / النقيب 
القادر عقيل كروعبد  43 

نيبرصاص مسلح جمهولقتل   
 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  

 

طالل / اجلندي 
فضل حسني  حممد

 القطييب
44 

عبوة ناسفة يف قتل جراء إنفجار 
تهسيار   

 مدينة املنصورة
عدنحمافظة   

2014أغسطس  23  

 

أمحد  /العميد الركن
 45 حممد صاحل العمري

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مديرية تنب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  30  

 

صاحل  /عقيد 
 عبداهللا صاحل

)عاما 65(  
46 

ويف متأثرا بإصابته اليت أصيب ا ت
 13يف انفجار العبوة الناسفة يف 

 أغسطس املاضي 

منطقة صرب 
 حمافظة حلج

2014سبتمرب  14  اليوجد 
حممد علي / اجلندي 

 47 برقوش

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أكتوبر  8  

 

ياسر حممد / العقيد 
 شيخ البان

)عاما 45(  
48 



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

31 

 

 قتل من قبل مسلحني جمهولني
 مدينة عتق
 حمافظة شبوة

2014أكتوبر  15  

 

حممد / املقدم 
 49 الشبحي امليسري

كمني نصب له على   يفاغتال 
مسلحون من قبل  طريق رئيسي

 جمهولون

 منطقة القريشي
 حمافظة حلج

2014أكتوبر  18  

 

جنيب / اجلندي 
 جرشيش سعيد

 الصبيحي
50 

تفجري عبوة ناسفةجراء قتل   
 منطقة خلف

 حمافظة حضرموت
2014نوفمرب  11  اليوجد 

غالب / الرائد 
 51 عوض

 قتل من قبل تنظيم القاعدة
 مدينة القطن

 حمافظة حضرموت
2014ديسمرب  4  

 

رشيد عبداهللا / الرائد
 52 احلبشي

اغتيل برصاص مسلحني جمهولني 
 يستغلون دراجة نارية

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  14  
الباسط عبد /العقيد

 53 حيدرة مبارك البان

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة البيضاء
 حمافظة البيضاء

2014ديسمرب  25  

 

ناصر أمحد  /العقيد
 54 الوحيشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

32 

 

V . اإلنفجارات من المدنيين الجنوبيينضحايا  
كبت جراء اإلنفجارات والعمليات اإلرهابية خالل الفرتة حالة قتل ضد مدنيني جنوبيني أرت ) 23( مت توثيق 

 .2014ديسمرب  31إىل  2014 يناير 1 من

  

دد حي 4201ديسمرب  31اىل  4201يناير  1منذ جراء اإلنفجارت الذين قتلوا  املدنينيعدد  يوضح) 3(رقم جدول 
 أسم الضحية وتاريخ ومكان احلادثة 

 

 مالحظة
/ القتلكان م

 اإلغتيال
اإلغتيال/ القتلتاريخ  القتيلأسم  صورة القتيل   # 

قتل متأثرة باصابته جراء انفجار 
 عبوة ناسفة زرعت بسيارته

 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

2014يناير  21  1 حممود عبداهللا راجح 

إثر انفجار قنبلة موقوتةقتل   
 مدينة الشحر

حضرموت حمافظة  
2014فرباير  2  

ساملني علي حسن 
 2 العرشي

ل جراء إنفجار لغمقت  
 منطقة العند
 حمافظة حلج

2014فرباير  19  اليوجد 
اكرم سعيد حممد 

 3 احلوشيب

 قتلت جراء إنفجار لغم
 منطقة العند
 حمافظة حلج

2014فرباير  19  اليوجد 
سعيد حممد  صفية

 4 احلوشيب

فيوز ملقذوف ناري  إثر انفجار
ويعتقد أنه من بقايا حرب 

94صيف   

مدينة بري أمحد 
افظة عدنحم  

2014مارس  19  اليوجد 
 حممد فتحي صاحل

)عاماً 12(  5 

إثر انفجار عبوة ناسفة قتل 
 زرعت بسيارته

 مدينة كريرت
 حمافظة عدن

2014مارس  28  

 

علي علوي علي 
 6 حمسن احملضار



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

33 

 

 متأثرا بشظية أصابته بظهرهقتل 
بوابة معسكر يف إنفجار يف 

 الشرطه العسكرية باملكال

 مدينة املكال
 حمافظة حصرموت

2014مايو  11  7 أمحد عمر السوحمي اليوجد 

انفجر عبوة ناسفة زرعت قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
حممد علي حممد 

 8 عبده الصمايت

انفجر عبوة ناسفة زرعت قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13 يوجدال   
يب عثمان بن جم

 9 عثمان العمودي

انفجر عبوة ناسفة زرعت قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
عبدالواحد علي 
 10 حيدرة الرجاعي

انفجر عبوة ناسفة زرعت قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13 حممود صاحل ناجي اليوجد   11 

انفجر عبوة ناسفة زرعت قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
  نعبداهللا عدنا

 12 كتيلي

انفجر عبوة ناسفة زرعت قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
حممد امحد مربوك 

 13 سبيت

ناسفة زرعت انفجر عبوة قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  14 جنيب ثابت اليوجد 

انفجر عبوة ناسفة زرعت قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
حممود حممد علي 

 15 عليب

) صاعق(إثر انفجار قذيفة قتل 
م بني 2011من خملفات حرب 

وأنصار الشريعةاجليش   

 مدينة زجنبار
 حمافظة أبني

2014أغسطس  17  
علي ناصر عبداهللا 

)عاما 29(  16 

) صاعق(إثر انفجار قذيفة قتل 
م بني 2011من خملفات حرب 

 اجليش وأنصار الشريعة

 مدينة زجنبار
 حمافظة أبني

2014أغسطس  17  اليوجد 
منري نوفل ناصر 

)ا واحداعام(  17 

ناسفة زرعت انفجر عبوة قتل يف 
عامطريق على جانب   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  25  18 سعيد نعمان علي اليوجد 



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

34 

 

إثر انفجار عبوة ناسفة قتل 
 ُزرعت يف سيارة والده

 مدينة خورمكسر
 حمافظة عدن

2014أكتوبر  1  

 

ناصر مقريحأمني   19 

متأثرا جبراح اصيب ا يف قتل 
 التفجري االنتحاري

 حي التحرير
 صنعاء

2014أكتوبر  9  
 أبراهيم أمحد رمزي

 20 بامدهف

بانفجار قنبلةقتل   
مديرية احملفد 
 حمافظة أبني

2014أكتوبر  19  21 اهلامل الكازمي اليوجد 

عبوة ناسفة زرعها قتل يإنفجار 
هجمهولون أمام حمل  

 مدينة لودر
 حمافظة أبني

2014نوفمرب  22  
 خالد أمحد علي

 سامل
)عاما 40(  

22 

من صاعق قتل يف إنفجار 
 خملفات احلرب

 مدينة لودر
 حمافظة أبني

2014ديسمرب  20  اليوجد 

بسام سامل حممد 
 دمهس 

)عاماً  13(  
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء اجلنوب
2014ديسمرب  31اىل  2014يناير  1للفرتة من   

35 

 

 

VI . من مسلحينمن قبل  الجنوبيينالقتل غير القانوني للمدنيين 

  المحافظات الشمالية
بعضهم معروفني لدى  - يني أرتكبت من قبل أشخاص حاالت قتل ضد مدنيني جنوب ) 10( مت توثيق 

ديسمرب  31إىل  2014 يناير 1 ينتمون اىل احملافظات اليمنية الشمالية خالل الفرتة من -السلطات االمنية 
2014.  

 4201يناير  1منذ قتلوا من قبل أفراد ينتمون اىل احملافظات الشمالية الذين  املدنينيعدد  يوضح) 4(رقم جدول 
 أسم الضحية وتاريخ ومكان احلادثة دد حي 4201ديسمرب  13اىل 

  

 مالحظة
/ القتلكان م

 اإلغتيال
اإلغتيال/ تاريخ القتل القتيلأسم  صورة القتيل   # 

قتل من قبل شخص من حمافظة ذمار 
 الشمالية

 منطقة ذهباء
 حمافظة شبوة

2014فرباير  9  
حممد أمحد درعان 

 السيد
1 

املسلحني ايدي جمموعة من قتل على 
الشماليني الذين يتبعون اجليش وباعة 

 القات

 مدينة الشحر
حمافظة 
 حضرموت

2014إبريل  9  

 

 2 سامل سعيد باجنار

قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو 
 طهيف من حمافظة مأرب الشمالية 

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  اليوجد 
صاحل عمر مساعد 

 3 غالب

د من قبيلة ال بو قتل من قبل أفرا
 طهيف من حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  4 ناصر علوي وقزان اليوجد 

قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو 
 طهيف من حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  5 عوض عبداهللا طيارة اليوجد 

قبيلة ال بو  قتل من قبل أفراد من
 طهيف من حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  اليوجد 
امحد مساعد 

 6 اهلندوس
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36 

 

قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو 
 طهيف من حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  اليوجد 
منصر علي سامل 

 7 عوض

قبيلة ال بو قتل من قبل أفراد من 
 طهيف من حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  

 

الفتاح عاطف عبد
 8 أمحد البشريي

قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو 
 طهيف من حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  

 

عاطف أمحد األسد 
 9 البشريي

من قبيلة ال بو  قتل من قبل أفراد
 طهيف من حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  10 بكيل حسن العمري اليوجد 
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VII . مسلحين من قبل  الجنوبيينغير القانوني للمدنيين القتل

 مجهولين

 أرتكبت من قبل مسلحني جمهولني خالل الفرتة منحالة قتل على األقل ضد مدنيني جنوبيني )  69( مت توثيق 
ضعف األجهزة األمنية ى مراقبون أن تلك احلوادث هي نتاج ر يو  .2014ديسمرب  31إىل  2014 يناير 1
  .، حمذرين من أن يتطور األمر إىل حدوث كارثة إنسانية يكون ضحيتها األبرياء اجلنوبإلنفالت األمين احلاصل يف وا

ديسمرب  31اىل  4201يناير  1منذ  من قبل مسلحني جمهولني الذين قتلوا املدنينيعدد  يوضح) 5(رقم جدول 
  أسم الضحية وتاريخ ومكان احلادثة دد حي 4201

 مالحظة
/ القتلكان م

 اإلغتيال
اإلغتيال/ تاريخ القتل القتيلأسم  صورة القتيل   # 

 تويف متأثرا جبراحه بعد أن أصيب
 بطلقة نارية يف الرأس من قبل

 مسلحني جمهولني

احلوطةمدينة   
 حمافظة حلج

2014يناير  5  اليوجد 
 وايف عمر احلاج

)عاما 22(  1 

مسلحني جمهولني قتل برصاص 
أثناء ما كان  يهعل اطلقوا النار

 يقف أمام منزله

احلوطةمدينة   
 حمافظة حلج

2014يناير  6  

 

وليد صاحل 
 2 باعوديدين

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
يةمدينة مود  

 حمافظة أبني
2014يناير  7  اليوجد 

عبداهللا امحد 
 3 منيف الفطحاين

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
 مدينة عتق
 حمافظة شبوة

2014يناير  8  

 

أمحد صاحل حممد 
 4 اجلبواين

تل إثر إطالق نار نفذه مسلحني ق
 جمهولني بالقرب من سوق اخلضار

 مدينة سيئون
 حمافظة حضرموت

2014يناير  15  

 

سعيد بن سلمان 
 5 بن منيس

قتل اثر تعرضه إلطالق رصاص 
 من قبل جمهولني

 منطقة احلمراء
 حمافظة حلج

2014يناير  17  

 

عبده حممد عثمان 
 العمودي

عام38  
6 
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38 

 

لقي مصرعه برصاص مسلحني 
 جمهولني

 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

2014فرباير  12  

 

فياد قايد عبده 
 7 مقبل

  الرأسمتأثراً بإصابته يفقتل 
مسلحون جمهولونبرصاص   

 مدينة املنصورة
 حمافظة عدن

2014فرباير  13  

 

 8 حممد حيىي احلريب

مصرعه فجر اليوم إثر رصاص 
 راجع ، يف منطقة البساتني بعد

 منطقة البساتني
 حمافظة عدن

2014فرباير  13  
احلميد حسني عبد
 مقبل

)50(  
9 

برصاص مسلحني جمهولني قتل  
 منطقة الغرفة

افظة حضرموتحم  
2014فرباير  14  10 امين جوبان 

برصاص مسلح جمهول ملثم قتل 
 يستقل دراجة نارية

 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

2014فرباير  16  

 

 وائل عبداهللا احلاج
 11 بامرحول

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة غيل باوزير
 حمافظة حضرموت

2014فرباير  19  
علي بن سامل 

 12 باوزير

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة الربيقة
 حمافظة عدن

2014مارس  8  13 إعتماد عوض  

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 منطقة منخر

 حمافظة حضرموت
2014مارس  11  

 

عمر بن مبارك 
 14 الربيكي
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39 

 

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 منطقة احلرير

 حمافظة حضرموت
2014مارس  18  

أنيس مربوك عمر 
 حنتوي

عام 45   
15 

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة سيئون

 حمافظة حضرموت
2014مارس  20  اليوجد 

الزم ساملني 
 16 العامري

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة مودية
 حمافظة أبني

2014مارس  30  اليوجد 
سليمان عبدالرمحن 

 17 اهليثمي

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة مودية
 حمافظة أبني

2014مارس  30  18 فضل مبارك العبد اليوجد 

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
مدينة الشيخ 

 عثمان
 حمافظة عدن

2014إبريل  3  

 

 19 فتحي احلزيزي

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
مدينة الشيخ 

 عثمان
 حمافظة عدن

2014إبريل  3  

 

 20 نصر احلزيزي

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة روكب

موتحمافظة حضر   
2014إبريل  7  21 صالح موفق اليوجد 

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة روكب

 حمافظة حضرموت
2014إبريل  8  

 

حممد مجعان 
 22 باحميسون

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

2014إبريل  8  
علي مهدي حممد 

 23 صاحل العجيلي

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
العمدينة الض  

 حمافظة حلج
2014إبريل  14  

عادل طه 
 24 العسدف
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برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014مايو  12  

 

 25 ماجد حسن عامر

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة جعار
 حمافظة أبني

2014مايو  12  
حممد بن حممد 
 26 صاحل الزيدي

برصاص مسلح جمهول ملثم قتل 
دراجة ناريةيستقل   

 مدينة الشحر
 حمافظة حضرموت

2014مايو  21  27 عماد سامل جوبح 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة جعار
 حمافظة أبني

2014مايو  22  
حممد مخيس 

 28 الشعملي

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة كريرت
 حمافظة عدن

2014مايو  29  

 

 29 أصيل حممد مغرم

جمهولنيبرصاص مسلحني قتل   
 منطقة الغليلة

 حمافظة حضرموت
2014مايو  29  

 

ساملني عوض  
 30 أمحد العوبثاين

برصاص مسلح جمهول ملثم قتل 
 يستقل دراجة نارية

 مدينة القاهرة
 حمافظة عدن

2014يونيو  3  31 حلمي بازوكا اليوجد 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مفرق احمللة
 حمافظة حلج

2014يونيو  9  

 

اهللا عليبدوليد ع  
( عاما 38 ) 32 
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تعرضها لطلقة رصاصه قتلت أثر 
تلعب مع عندما كانت طائشة 

 حوش الدار

 مدينة سيئون
 حمافظة حضرموت

2014يونيو  10  
سارة عبداهللا 

 حمفوظ باحشوان
)أعوام 8(  

33 

برصاص مسلحني  كانا قتل 
 يستقالن دراجة نارية

 مدينة الربيقة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16 وجدالي   34 مراد دباء 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة الشحر 

 حمافظة حضرموت
2014يونيو  21  اليوجد 

عمر صاحل 
 35 عبداحلافظ

 برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
 داخل حمل عمله

مدينة الشحر 
 حمافظة حضرموت

2014يونيو  21  اليوجد 
سعيد عمر 
 36 احلضرمي

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
نطقه حبيل م

 جباري
 حمافظة حلج

2014يونيو  22  
حممد صاحل 

 37 اهلامشي

يف اهلجوم املسلح الذي  قتل 
 استهدف مصنع التمور

 مدينة سيئون
 حمافظة حضرموت

2014يونيو  26  
صاحل سعيد عمرة 

 38 باعبيد

يف اهلجوم املسلح الذي  قتل 
 استهدف مصنع التمور

 مدينة سيئون
 حمافظة حضرموت

2014يونيو  26 يوجدال   
عرفان مخيس 

 39 مصنوم

يف اهلجوم املسلح الذي  قتل 
 استهدف مصنع التمور

 مدينة سيئون
 حمافظة حضرموت

2014يونيو  26  اليوجد 
حسن عوض 

 40 احلداد

يف اهلجوم املسلح الذي  قتل 
 استهدف مصنع التمور

 مدينة سيئون
 حمافظة حضرموت

2014يونيو  26  41 حيىي التاريب اليوجد 

اهلجوم املسلح الذي  يف قتل 
 استهدف مصنع التمور

 مدينة سيئون
 حمافظة حضرموت

2014يونيو  26  42 زينة بن سعد اليوجد 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة الشحر 

حضرموتحمافظة   
2014يوليو  11  

 

هاين مبارك مخيس 
)الغريف(سلومة   43 
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برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 سيؤونمدينة 
حضرموتحمافظة   

2014يوليو  11  

 

حسني عبداهللا 
 44 اجلفري

 برصاص مسلحني جمهولني
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يوليو  12  45 اجمد ابوبكر اليوجد 

برصاص مسلح جمهول يستقل قتل 
 دراجة نارية

 مدينة املنصورة
 حمافظة عدن

2014يوليو  18  
 

 46 حسام عبدالواسع

برصاص مسلح جمهول يستقل قتل 
ريةدراجة نا  

 مدينة املنصورة
 حمافظة عدن

2014يوليو  18  

 

 47 عماد الزيدي

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة الشحر 

 حمافظة حضرموت
2014يوليو  20  48 شكري السليماين اليوجد 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 منطقة األزارق
 حمافظة حلج

2014يوليو  21  اليوجد 
حلسون حزام حممد 

 49 ناجي

اص مسلحني جمهولنيبرصقتل   
 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2014يوليو  22  

 

سامل عبداهللا 
 باجربان

)اعام 47(  
50 

برصاص مسلحني جمهولني قتل 
 يستغلون دراجة نارية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  8  

 

 51 علي بن علي حيىي

نيبرصاص مسلح جمهولقتل   
 مدينة الشحر

 حمافظة حضرموت
2014س أغسط 12  اليوجد 

حسني قّدور 
 52 البيض

برصاص مسلحني جمهولني قتل 
 يستغلون دراجة نارية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  16  
أمحد فضل األمري 

)عاما 40(  53 
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برصاص مسلحني جمهولني قتل 
 يستغلون دراجة نارية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  16  
رائد أمحد صاحل 

 مسرة
)عاما 30(  

54 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  23  
حممد حممد عبداهللا 
 55 ثابت

برصاص مسلحني جمهولني قتل 
 يستغلون دراجة نارية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  29  
خمتار عبدالسالم 

 56 هزاع

برصاص مسلحني جمهولني قتل 
ريةيستغلون دراجة نا  

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  29  
أمحد حممود قائد 

)املرت(  57 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مديرية تنب
 حمافظة حلج

2014سبتمرب  10  اليوجد 

نايف خالد 
 الفيحاء

)عاما 40(  
58 

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
شارع الزبريي 

 صنعاء
2014أكتوبر  10  59 وضاح اهلتاري 

ن قبل مسلحني جمهولنيقتل م  
 مدينة املنصورة
 حمافظة عدن

2014أكتوبر  15 باحارثة علي محدأ اليوجد   60 

كمني نصب له على طريق   يفاغتال 
مسلحون جمهولونمن قبل  رئيسي  

 منطقة القريشي
 حمافظة حلج

2014أكتوبر  18  
صاحل هبوب أمحد 

 61 الصبيحي
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كمني نصب له على طريق   يفاغتال 
مسلحون جمهولونقبل من  رئيسي  

 منطقة القريشي
 حمافظة حلج

2014أكتوبر  18  

 

حممد عبداهللا علي 
الصبيحي سعيد  62 

تويف يف احد مشايف عدن بعد ان 
 أصيب برصاص مسلحني جمهولني

يشر منطقة الع  
حلجحمافظة   

2014أكتوبر  19  

 

وضاح صاحل 
 63 حسن

برصاص مسلحني جمهولنيقتلت   
اجمربةمنطقة   

جحمافظة حل  
2014أكتوبر  23  اليوجد 

جنمة منصر سعيد 
 عطية

)عاماً  30(  
64 

قتل برصاص مسلحني جمهولني 
 يستقلون دراجة نارية

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014نوفمرب  28  

 

هشام حممد صاحل 
 65 مثىن أمحد القطييب

 برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
 عائدا من املدرسة

 منطقة كابوتا
 حمافظة عدن

2014رب نوفم 30  66 قاسم احلدي اليوجد 

قتل برصاص مسلحني جمهولني 
 يستقلون دراجة نارية

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  6  

 

محدي مجال 
 درويش شعبان

)عاما 23(  
67 

اثر تعرضه إلطالق رصاص من قتل 
 مسدس كامت صوت من قبل

 مسلحني جمهولني

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  16  
عبداالله عبداهللا 

 68 قائد

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  25  

 

فؤاد مثىن صاحل 
 69 العشلة القطييب

 


