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  ملخص

  
ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية (اليمن  )1(اجلمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمايل)منذ إنتهاء احلرب بني 

مسبوق يف انتهاكات حقوق اإلنسان شهد اليمن اجلنويب تصعيدًا غري ي، 1994 يوليو 7يف  )2(اجلنويب)
 اليمنية واملليشياتالقوات العسكرية واألمنية  من جانباليت ترتكب و  ،القانون الدويل اإلنساين قواعدو 

     .1994املنتصرة يف حرب  التابعة لنظام صنعاءاملسلحة 
  

أمراء احلرب  واملتنفذين  منهلا التابعة املسلحة املليشيات القوات العسكرية واألمنية اليمنية و واصلت حيث 
إستهداف املدنيني اجلنوبيني فيما كان  م1994يوليو  7يف فرتة ما بعد (توقف العمليات العسكرية) يف 

 ، وإرتكبت إنتهاكات يف مبادئ حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدويل اإلنساين.بـ اليمن اجلنويبيعرف 
والقصف للمدن والقرى اجلنوبية، واإلنفجارات، غتيال، شمل تلك اإلنتهاكات، أعمال القتل، وجرائم االتو 

  وتدمري البنية التحتية، وفرض احلصار والعقاب اجلماعي على املدنيني اجلنوبيني.
  

غتيال وإجرمية قتل  1595 ووّثق . 2014ديسمرب  31حىت  1994يوليو 7  منويغطي هذا التقرير الفرتة 
  )3(كهول.    23 نساء،و 62طفًال، و 511 سياسي، بينهم

  
زيد من م على إرتكاب اجلمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمايل)نظام شجع صمت اvتمع الدويل  وقد

 zرواح املدنينيه واضحًا من خالل استهتار  هذا أوبد ،ضد املدنيني اجلنوبينيواجلرائم االنتهاكات 
وترية تصاعدت قد و  .رائم القتلجل فهثناء اقرتااألطفال منهم، أالنساء و األبرGء، وخاصة اجلنوبيني 
م املطالب }إلستقالل وأستعادة دولة 2007 يوليو 7يف  احلراك السلمي اجلنويبمنذ بدء ، خاصة االنتهاكات

اجلنوب، اليت كانت قائمة حىت قيام الوحدة اليمنية بني اجلمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمايل) ومجهورية 
  م.1990بية (اليمن اجلنويب) يف عام اليمن الدميقراطية الشع

  
 

  
   8أنظر اخلارطة املرفقة صفحة   )1( 
  8 أنظر اخلارطة املرفقة صفحة  )2(
  2015، 2014 .2013، 2012، 2011، 2010، 2009عوام سابقة لأل قاريرتسبعة أصدر| ) 3(
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I .منهج التقرير  

 

ددة أبرزها من نشطاء يف احلراك السلمي اجلنويب املعلومات الواردة يف هذا التقرير إستسقيناها من مصادر متع
ونشطاء يف حقوق اإلنسان متواجدين يف اجلنوب، ومن ما نشر يف الصحف احمللية واملواقع اإللكرتونية:  
كصحيفة الطريق وصحيفة أخبار اليوم وموقع عدن الغد اإلخباري وموقع املصدر أونالين وغري ذلك من 

وعرب املشاهدات  )،20والقتلى (أنظر ص الشهداء  دول املرفق الذي يضم عددالصحف واملواقع املبينة يف اجل
  احلية واملقابالت واللقاءات اليت أجريت مع أسر الشهداء واملتظاهرين واملصابني.

  
استقرار اليمن  " العفو الدوليةاليت أصدر�ا منظمة والبيا|ت الصحفية  ستند التقرير أيضًا اىل التقاريرإ

تواجه املظاهرات اليت اليمنية  السلطاتعلى أن  ت" والذي أكدتطلب خطة عمل حلقوق اإلنسانمستقبًال ي
  )4(.ىل قتل وجرح املتظاهرين السلمينيخترج يف مدن اجلنوب، كعدن، }لقوة املفرطة، ومبا يؤدي إ

  
اجلنوب حول أعداد إستفد| أيضاً من املعلومات اليت وفر�ا اجلهات احلقوقية ومؤسسات اvتمع املدين داخل 

واملليشيات  اليمنيةالشهداء والقتلى وطريقة قتلهم ونوعية األنتهاكات اليت إقرتفتها القوات األمنية والعسكرية 
 .هلا التابعةاملسلحة 

  
القتلى ولكنه يعكس مؤشرا واقعيا حلالة حقوق و  نود أن نشري إىل أن التقرير رمبا ال يغطي كافة عدد الشهداءو 

من يرغب يف املشاركة واإلسهام وندعوا كل  .بوسائل أخرى 1994اجلنوب، وهو إستمرار حلرب اإلنسان يف 
 على الربيد مراسلتنا ،إغناء هذا التقرير �ضافة معلومات مل يتطرق هلا التقرير يف

  . sahaidarah@gmail.com:االلكرتوين

 

 

 

  
  
  
  
 

  
، على 2012 سبتمرب 28" بتاريخ  استقرار اليمن مستقبًال يتطلب خطة عمل حلقوق اإلنسان بعنوان " تقريرٍ يف  منظمة العفو الدوليةأكدت  )4(

. ودعت أن السلطات اليمنية تواجه املظاهرات اليت خترج يف مدن اجلنوب، كعدن، }لقوة املفرطة، ومبا يؤدي إىل قتل وجرح املتظاهرين السلميني
  .احرتام احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وضع حد للقتل غري املشروع؛اىل  تقريرٍ يف هذا  منظمة العفو الدولية

25-09-2012-plan-action-rights-human-requires-stability-future-s-r/news/yemenhttp://www.amnesty.org/a   
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II .ةـخلفي  

  
شبه اجلزيرة العربية يف املنطقة املمتدة من }ب املندب وخليج عدن من  غريبالنوب اجليف اليمن اجلنويب قع ي

ية و اململكة العربية السعودية ومن غرً} حىت حدود عمان شرقًا وحيده من الشمال اجلمهورية العربية اليمن
 337اليمن اجلنويب  مساحة. وتبلغ اجلنوب البحر العريب ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر األمحر

عدد من اجلزر اليمن اجلنويب   توجد لدى. مليون نسمة 4، ويبلغ التعدد السكاين حوايل كيلومرت مربعالف  
لبحر األمحر والبحر العريب وأكرب هذه اجلزر جزيرة سقطرى واليت تبعد عن تنتشر قبالة سواحله على امتداد ا

  )5(.كيلو مرت تقريباً   150الساحل مسافة 

 

م، وأسس دولة مدنية حديثة (مجهورية اليمن 1967 نوفمرب 30اليمن اجلنويب أستقالله من بريطانيا يف |ل 
دخلت . األمم املتحدةواملؤمتر اإلسالمي و  العربيةيف جامعة الدول لديه مقعد كان الدميقراطية الشعبية)، و 

مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية  (اليمن اجلنويب) يف وحدة طوعية سلمية مع اجلمهورية العربية اليمنية 
عرقل  )اليمن الشمايل(غري أن نظام م إلقامة دولة اجلمهورية اليمنية. 1990 مايو 22(اليمن الشمايل) يف 

 1994 يوليو 7حتله عسكرGً عقب حرب دموية يف إحدة ومن مث إعلن احلرب ضد اجلنوب و اتفاقيات الو 
  : الذي  قال، قائد الفرقة األوىل مدرع، علي  حمسن  االمحر  ء�عرتاف  احد  اركان  النظام  السابقني  اللوا

وشاءت األقدار أن يكون  مايو 22لقد قامت الوحدة يف "
}الستبداد واجلنوب  علي صاحل رئيسا فحكم الشمال

 )6(".}الستعمار

 

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

سية }ستخدام القوة، مع احلث على العودة فورا إىل التفاوض السياسي والتوصل الميكن حل اخلالفات السيا
إىل حلول سلمية والعمل على إحالل السلم واإلستقرار. كما وّجه جملس األمن �يفاد بعثة دولية إىل املنطقة 

سسة الدولية وواصل غري أن نظام  (ج . ع . ي) جتاهل قـرار املؤ  )7(لتقّصي احلقائق وتقدمي تقرير عن احلـالة.
وخاصة مدينة عدن مما أوقع اآلالف من الضحاG واإلصا}ت والدمار  حربه العدوانية وقصف مدن اجلنوب

  بني املدنيني.
 

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/sec05.doc_cvt.htm أنظر )5(

  .1201 نوفمرب 5بتاريخ   مدرع عرب قناة سهيل مبناسبة عيد األضحىكلمة علي  حمسن  االمحر، قائد الفرقة األوىل   )6(
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2011_11_05_60721  

 اليمنية. اجلمهوريةيف  احلالةبشأن  1994 يونيو 1يوم  3386الذي إختذه يف جلسته  )1994( 924/أس/أر إي أس ع قرار جملس األمنراج )7(
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م مؤكدا فيه 1994 يونيو 29) بتاريخ 931وإزاء هذا الوضع اخلطري أصدر جملس األمن الدويل قراره رقم (
ينة عدن انزعاجه البالغ لعدم تنفيذ وقف إطالق النار وداعيا بقوة إىل الوقف الفوري والتام لقصف مد

هذا النداء. كما شـجب جملس األمن بقوة مايتعرض له املدنيون من ـواإلدانة لعدم اكرتاث نظام صنعاء ب
املستمر على مدينة عدن. وقد كرر جملس األمن الدويل ¡كيده إن نتيجة اهلجوم العسكري  إصا}ت ودمار

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

 

  
 )9(م مبواصلة احلوار الوطين.1994 يوليو 7وتعهد نظام صنعاء يف مذكره لألمني العام لألمم املتحدة بتاريخ 

احله. ووصم قيادة (ج.ي.د.ش) }خليانة وأصدر لكن نظام صنعاء تنكر لتعهده ذاك عقب انتهاء احلرب لص
كرية وسرّح عشرات سأعمال دولة احتالل، حيث حّل كافة أجهزة الدولة املدنية والع مارسأحكاما ضدها و

تلكات الدولة على قادة جيشه وكبار مماأللوف من أعماهلم وقام بنهب املؤسسات العامة وتوزيع أراضي و 
من أبناء الشمال لنهب وسلب املمتلكات العامة واخلاصة واإلعتداء على  مسئوليه وأطلق أيدي املتنفذين

  حقوق املواطنني اجلنوبيني. 
  

وّلد الوضع املأساوي لدى أبناء اجلنوب 
تراكمات من املشاعر الرافضة للغزو املسلح 
وسياسات اإلحتالل اليت يطبقها نظام 
صنعاء، وقد جتلى ذلك الرفض يف مواقف 

بل أن ¨خذ طابعه الشعيب عديدة ومتفرقة ق
الواسع واملنظم يف حركة اإلحتجاجات 
واإلعتصامات السلمية اليت دشنها أبناء 

دولتهم املستقلة. ومع اكتسابه دة ، مطالبني حبقهم املشروع يف تقرير مصريهم وإستعا2007اجلنوب يف عام 
الست:  كافة حمافظات اجلنوبهذه الصورة املنظمة أضحى احلراك اجلنويب متدد يوما بعد يوم حىت مشل  

  .عدن، حلج، أبني، شبوة، حضرموت، املهرة
 

 

 

  
 اجلمهوريةيف احلالة بشأن  1994 يونيو 29يوم  3394) الذي إختذه يف جلسته 1994( 931راجع قرار جملس األمن أس/أر إي أس/) 8(

  اليمنية.
، قدمها الدكنور حممد سعيد العطار، القائم 1994 يوليو 7بطرس غايل، بتاريخ دة، بطرس تحرسالة احلكومة اليمنية اىل األمني العام لألمم امل )9(

 zعمال رئيس جملس الوزراء.

_cvt.hthttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/mol30.doc  
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III. جلنويباخلارطة السياسية لليمن ا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الشمايلاليمن و  اجلنويباليمن خارطة توضح احلدود السابقة بني         
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IV .نتهاك احلق يف احلياةإ  
يتورع نظام صنعاء على أعلى  ال

 املستوGت عن ¡كيده على مواصلة
جلرائم اقرتافه إنتهاك احلق يف احلياة و 

القتل خارج نطاق القانون، من خالل 
ه املعلنة بتصفية أبناء تنفيذ سياست

النظام اليمين  قامحيث  اجلنوب.
الوطنية للدفاع عن  بتشكيل اهليئات

لضرب بيد ، واليت تدعو لالوحدة اليمنية
  .ن ووحدتهمن حديد لكل من تسول له نفسه املساس }لثوابت الوطنية والنيل من اليم

  
ضد أبناء  ، وشحن أبناء الشمال }لبغضاء والعداءوتغذية ثقافة الكراهية ،زرع الضغائنب ءنظام صنعا ويقوم

 وندوات كرنفاليةسريات مجاهريية و وممهرجا|ت نظيم خونة ومتآمرون، ويكفره و إعتبار أ»م  على اجلنوب 
، قوى الردة واالنفصالضد  يوم النصر الوحدوي�عتبارة ، 1994 حتفاء بيوم السابع من يوليولإل ،سنوية
 تلك احلرب اليت أعتمد الرئيس اليمين، 1994وإنتهاء حرب صيف  }لقوه والدم الوحدةفرض مت فيه  والذي

، علي عبدهللا صاحل يف خوضها بتحالفه مع قوى اإلرهاب والتطرف بقيادة الشيخ عبداvيد الزنداين املخلوع
مستندًا على الفتوى الدينية اليت أفىت °ا  ،االصالح املتطرفة حزبوعبدالوهاب االنسي، وغريهم من قيادات 

واليت حلل لليمنيني يف الشمال قتال أبناء اجلنوب ، وزير العدل اليمين السابقالدكتور عبدالوهاب الديلمي، 
   وإحتالل أرضهم كأمراً أحله هللا شرعاً.

  
التابعة هلا حرً} ضد املدنيني احملميني مبوجب  تشن القوات العسكرية واألمنية اليمنية واملليشيات املسلحةو 

القانون الدويل، وظفت فيها الة القمع العسكرية، واستخدمت القوة املفرطة بوجه حركة اإلعتصامات السلمية 
ونفذت عمليات ، ألبناء اجلنوب، وأطلقت النار على املدنيني الُعّزل املشاركني يف اإلحتجاجات السلمية

مق املدن والقرى اجلنوبية، مبا يف ذلك إحتالل أجزاء من املدن، مدعومة ³ليات إجتياح وتوغل يف ع
وحشودات عسكرية ضخمة، ويرافق ذلك كله أعمال القصف من قبل الطائرات احلربية ملنازل املواطنني 
 والتجمعات السكانية وجرائم االغتيال.  وقد أدى ذلك إىل مقتل وإصابة املئات من املدنيني، مبن فيهم

   )10(األطفال والنساء والشيوخ.

أكدت ، 2012النزاع يف اليمن: أحلك األوقات يف أبني " بتاريخ ديسمرب  بعنوان " MDE 31/010/2012 منظمة العفو الدوليةتقرير  )10(
ائرات واملدفعية ضد املناطق فيه أن قوات احلكومة اليمنية إرتكبت إنتهاكات للقانون اإلنساين الدويل من خالل أستخدامها على حنو متزايد الط

  السكانية واهلجمات العشوائية ومنع الرعاية الطبية اليت أسفرت عن وقوع خسائر يف أرواح املدنيني.
7a30fc6f97ff/mde310102012ar.pdf-850b-4fe3-a1e3-ww.amnesty.org/ar/library/asset/MDE31/010/2012/ar/94393880http://w  
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األحكام  املادة الثالثة منأن  على الرغم من
 الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

" لكل فرد حق يف احلياة :على أننصت 
كما   )11(واحلرية ويف األمان على شخصه"،

أوضحت املادة السادسة من العهد الدويل 
اخلاص }حلقوق املدنية والسياسية أن " احلق 
يف احلياة حق مالزم لكل إنسان وعلى القانون 
أن حيمي هذا احلق وال جيوز حرمان أحد من 

ا واصلت استخدام هلالتابعة املسلحة واملليشيات إال أن القوات العسكرية واألمنية اليمنية  )12(،حياته تعّسفاً "
إمكانيا�ا العسكرية، مبا يف ذلك الطائرات احلربية والد}}ت واآلليات املتطورة يف مواجهة املدنيني 

وقد أدى هذا االستخدام املفرط للقوة، ويف أغلب الظروف اليت مل تنشأ فيها أي �ديد حلياة   اجلنوبيني.
ص  امللحق كهول. (أنظر  23، و إمرأة 62فالً، و ط 151 ا) جرمية قتل وإغتيال، بينه1595( جنودها عن

20.(  
  

من |حية أخرى، يدعي نظام صنعاء أن األعمال العسكرية اإلجرامية اليت يقوم °ا، من قتل وجرح املدنيني 
العزل من شيوخ وأطفال ونساء، و�جري اآلآلف من األسر من منازهلم قسرا بسبب القصف العشوائي 

، أكدت 2010أكتوبر  18دن والقرى، ¡يت يف سياق حماربة اإلرهاب. بتاريخ واحلصار العسكري على امل
املنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت الدميقراطية يف اليمن يف بيان هلا، إن عشرون قرية يف 

صف حمافظة ابني قد مت قصفها }لطريان التابع للجيش اليمين. مشرية إىل أن القصف الصاروخي سبقه ق
املنياسة  - املنجدة -}ملدفعية والد}}ت حتت مربر مكافحة االرهاب. والقرى اليت مت قصفها هي ( احلمرياء 

 - حبان -أورمة  -ساكن الدعناء  -كورة العسعوس  -خرف - عكد  -اجلوف  -امعني  -السالمية -
وق امسه عبدهللا امحد وثعوبة). وذهب ضحية هذا القصف شخص مع -قرن امارم  - احلميمة  - حبيل اvنة 

صاحل الفطحاين، وجرح ثالث نساء هن: مىن عبدهللا امحد وآمنه |صر أمحد ومل يتعرف عن االسم الثالث،  
كما جرح أربعة أطفال مل يتعرف على أمساؤهم، وخلف القصف أضرارا مادية ونفسية لدى سكان القرى اليت 

لبة بوقف نزيف الدماء والدمار الذي يلحق تعرضت للقصف. وأعلنت املنظمة استنكارها للقصف، مطا
 مبدن وقرى اجلنوب، كما طالبت اvتمع الدويل واملنظمات احلقوقية واالنسانية }لتدخل.

  
  

 11 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 217 ألف (د-3) املؤرخ يف 10  كانون األول/ديسمرب 1948 .
 12 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2200 ألف (د- 21) املؤرخ يف 16  كانون األول/ديسمرب 1966
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و�دد قوات األمن اليمنية الرعاية الصحية يف اجلنوب بشكل عام ومدينة عدن بشكل خاص، وذلك عن 
 هذه املستشفيات، وتبادل النريان مع مسلحني حاولوا منعللجرحى واملصابني يف  طريق اإلعتقال القسري

وأكد الدكتور (ج ح م) الذي يعمل يف مستشفى }صهيب   .قم الطبيةاالعتقاالت، وضرب أفراد الطوا
احلكومية مبدينة عدن بعدم إستقبال  والعيادات الطبيةالعسكري، وجود تعميم أمين على مجيع املستشفيات 

مسؤولون طبيون  أكدوأي قتيل أو مصاب أو جريح له عالقة حبركة اإلحتجاجات واإلعتصامات السلمية. 
ترفض قبول املرضى  النقيب،مستشفى يتس ووتش إن كافة مستشفيات عدن تقريباً، فيما عدا لـ هيومن را

  )13(من قبل قوات األمن اليمنية. الذين قد يسببون حساسية سياسية، خمافة اعتداءات مشا°ة

  
، أو وقد قتل معظم هؤالء اجلنوبيني سواء من خالل قتل املشاركني يف املظاهرات السلمية للحراك اجلنويب

ووفقاً للتحقيقات امليدانية وشهود خالل قصف للمدن والقرى اجلنوبية. جرائم قتل حبق |شطني ميدانيني، أو 
هلا التابعة املسلحة واملليشيات  اليمنيةالعيان والدالئل الظرفية، فقد استخدمت القوات العسكرية واألمنية 

، الشوارع يف بيو�م أو أعماهلم أو أثناء سريهم يف مدنيني آمنني، Gحصدت أرواح ضحاالقوة املفرطة، واليت 
 . وشيوخ من بينهم أطفال، ونساء

  
  القتل على النحو التايل: طرق متثلتو 

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

  اط العسكرية.قتل املدنيني يف النق - 3
  قتل املعتقلني داخل السجون نتيجة التعذيب. - 4
  األمين والعسكري.املدين و إغتيال أبناء اجلنوب العاملني يف السلك  - 5
  الدهس مبركبات قوات األمن. - 6
  .¿بعني لنظام صنعاء  القتل على أيدي قناصني - 7
  
  
  
 

 

 

 

 

  
  . 2012أكتوبر  20بيان صحفي هليومن رايتس وواتش بتاريخ  13
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V .انتهاك احلق يف حرية احلركة  
  

يف عــــــــــام اليمــــــــــين  أغلــــــــــق اجلــــــــــيش
ــــــق العــــــام،  2011 نقطــــــة  ( الطري
حمافظــــــة ) الــــــرابط زجنبــــــار –العلــــــم 

عــــدن ببقيــــة احملافظــــات اجلنوبيــــة يف 
حتـت ذريعـة حماربـة  وجه مستخدميه

حريـة تنقـل  تمنعـاإلرهاب. حيث 
وصـول املـدنيني بـني املنـاطق، وعـدم 

، طيـــة واملـــواد الغذائيـــةاملشـــتقات النف
خمالفــــــاً  أســــــعاف املرضــــــىصـــــعوبة و 

اإلعــالن (األحكــام الــواردة يف العهــد الــدويل اخلــاص }حلقــوق املدنيــة والسياســية  مــن الثالثــة عشــر املــادةبــذلك 
  41".لكل فرد حق يف حرية التنقل:" على أننصت  )العاملي حلقوق اإلنسان

 

)  شـبوة –لـودر  -البيضـاء-Gفـع-احلبيلـني- عـدن، طريـق (فظـة حلـجعـرب حماميـر طريـق الطريـق العـام بواستبدل 
، وطـول املسـافة. وقالـت تعرفـة التنقـلإرتفـاع وذلك لوعورة الطريق و للمواطنني معا|ة كبرية هذا الطريق  شكلو 

 نيقـادمعدة حاالت وفـاة يف الطريـق ملـواطنني إىل أدى عورة الطريق وغياب الوعي الصحي صحف حملية أن و 
  األخ أمحد بوصاحل، كاتب وصحفي، قال: 51 إىل عدن للعالج.من أبني

  
اإلقدام على مغامرة غري حمسوبة العواقب العام قررت طريق السبب إغالق " ب

للخروج من مدينة عدن والعودة اىل  ركوب البحر للمرة األوىل يف حيايتإطريت 
على متنه عرض البحر مر }لقرب مننا قارب صيد حيمل حمافظة شبوة، وحنن يف 

ل على مرور ـمل مير وقت طوي، و عدد من النسوة واألطفال والعجزة (كبار السن)
 عرض البحريف بعد حوايل نصف ساعة وجد| قار} معطال و  ارب جبانبناـذلك الق

نساء  4أطفال و  7فرد بينهم  16حممال حىت آخره zسرة كاملة مكونة من 
 61".ر تقريبامنهن امرأة مسنة يف عقدها السابع من العم

  

  

 14 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 217 ألف (د-3) املؤرخ يف 10  كانون األول/ديسمرب 1948 
  ?sid=47095http://akhbaralyom.net/news_details.php 2011نوفمرب  10موقع أخبار اليوم صنعاء،  راجع 51
  online.com/articles/422.htm-http://aden  2011سبتمرب  19موقع عدن أونالين اإللكرتوين، راجع  61
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VI .تدمري البنية التحتية  
  

اسـتهدفت  فقـد  تيـة يف اجلنـوب.سياستها يف تـدمري البنيـة التح نظام صنعاءواصلت القوات العسكرية التابعة ل
قصــف املؤسســات واملرافــق احلكوميــة  املعــارك الــدائرة يف حمافظــة أبــني الطــائرات احلربيــة واملدفعيــة الثقيلــة خــالل

يف املائـة مـن مشـاريع  90 الــ جتـاوزتواخلدماتيه، فضًال عن املؤسسات التعليمية، وحسب اإلحصـائيات فقـد 
  .وممتلكا�م البنية التحتية ومنازل املواطنني

مصـنع و مصـنع القطـن فقد طـال هـذا القصـف 
مصــــنع الــــذخرية يف ، و الزيــــوت النباتيــــة }لكــــود

ومؤسســات  ،ومركــز البحــوث الزراعيــة، احلصــن
ـــرازي، الكهـــر}ء واملـــاء يف زجنبـــار  ومستشـــفى ال

 ومعهــــــــد األوراس واملعهــــــــد الصــــــــحي والتقــــــــين
وكليـــة الرتبيـــة  ،ومعهـــد الشـــبيبة }لكـــودجبعـــار، 
دار الضـيافة وأسـرتاحة ، ودور العبـادة، و بزجنبار

ـــــــــوت املـــــــــواطنيني املطلـــــــــع ودور ، الســـــــــينما وبي
وتشــريد املــواطنني و»ــب ممتلكــا�م اخلاصــة. وتــدمري مؤسســات الدولــة }لعاصــمة  وأحــراق املــزارع وقتــل املاشــية.

حليويـة وتــدمريها، كقصــف الطـرق ا  زجنبـار مثـل البنـوك ومكتــب احملافظـة وغريهـا مــن املؤسسـات املدنيـة واألمنيـة
نزحــوا  مــواطن إن حنــو تســعني ألـف. وحسـب منظمــة اليونيســف فـاالتصــاالتقطــع وخـدمات املــاء والكهـر}ء و 

مــن منـــازهلم يف مـــدينيت زجنبـــار وجعـــار وضـــواحيهما هـــر}ً مــن ســـعري القتـــال، حيـــث تـــوزع النـــازحون بـــني املـــدن 
علـى احلـرب ، منظمة دلتـا أبـني التنمويـةرئيس  ،لشيخ/ حسني |صر عمريصرح ا 71.واحملافظات اvاورة اآلمنة

  }لقول: الدائرة يف أبني؟

.. حيث قضت احلرب على كل أبني حرب تدمريية لكل املقومات والبىن التحتية لدلتا" هذه 
وزعزعة استقرارهم وأمنهم، ويؤسفنا أنه مت تدمري املؤسسات  أبني سبل املعيشة ملواطين دلتا
ا الدلتا كمركز األحباث الزراعية }لكود وحملج القطن }لكود أيضاً.. التارخيية اليت اشتهرت °

ويعرف القاصي والداين عن قطن أبني وشهرته يف األسواق العاملية، كما دمرت احلرب املدارس 
واملستشفيات وكلية الرتبية بزجنبار وكافة مؤسسات الدولة ومنازل املواطنني، وشبكات املياه 

  81."وغريها من مقومات احلياة املدنية والكهر}ء واالتصاالت

شــخص نزحــوا مــن أبــني إىل  90000، أكــد جــريت كــابيلريي ممثــل املنظمــة علــى أن 2011يوليــو  26يف مــؤمتر صــحفي ملنظمــة اليونيســف يف صــنعاء بتــاريخ  71
زالـــت عالقـــة ويصـــعب علـــى املنظمـــات  مدرســـة بعـــدن، وأوضـــح zن الوضـــع يف أبـــني صـــعب جـــدا وهنـــاك أســـر ال 57ألـــف |زح يعيشـــون يف  18000عـــدن و

 اإلنسانية الدخول إىل أبني.
  http://akhbaralyom.net/news_details.php?sid=47162  2011نوفمرب  13راجع موقع أخبار اليوم بتاريخ  18
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VII .لفات احلربضحا! األلغام واملتفجرات من خم  

  
سالحًا الزمًا للدفاع }لنسبة لألطراف املتحاربة، إال  األلغامتعّد 

وخاصة من  غري املتورطني يف النزاع املسلحلأن آÇرها ضارة جدًا 
يف املئة من ضحاG األلغام  80 نيشكل املدنيوياألطفال، 

 ويشكل األطفال جزء كبري من ،واملتفجرات من خملفات احلرب
Gميوتون يف غضون  50ويُقدر أن  ،الضحا Gيف املائة من الضحا

ساعات من وقوع االنفجار، وغري قادرين على الوصول إىل 
مراكز الرعاية الطبية اليت قد تكون على بعد ساعات إذا ما 

  )91(.ُقصدت على ظهور اجلمال أو يف شاحنات على طرق وعرة
األرضية  يسقطون ضحاG لأللغام دد األطفال الذينتزايد عمن اليونيسف عن قلقها البالغ منظمة أعربت و 

مت االبالغ خالل األشهر الثالثة األوىل فقط من . وأكدت منظمة اليونيسف من أنه والذخائر غري املنفجرة
طفًال آخرين جراء الذخائر غري املنفجرة أو األلغام األرضية يف  12طفًال وإصابة  13عن مقتل  2012سنة 

 وقال جريت كابيلريي، ممثل اليونيسف يف اليمن:  )20(غ عنها.حادثة مت اإلبال 12

"إن هذه االرقام مثرية للقلق البالغ. وإن اخلسائر البشرية يف األشهر الثالثة 
"، 2011تقرتب بسرعة من إمجايل اخلسائر لعام  2012 عاماألوىل فقط من 

خرين طفال وإصابة تسعة أطفال آ 28، مت اإلبالغ عن مقتل 2011 ففي سنة
  "من جراء الذخائر غري املنفجرة أو األلغام األرضية.

 

زجنبار، مناطق  يفيومي لنزع األلغام أن انفجار األلغام يتواصل بشكل اليمنية الوطنية  أكد مصدر يف اهليئة
)، 8يف حمافظة أبني (أنظر اخلريطة ص  وحصن شداد، و}جدار، واملراقد، وملعب |دي حسانوجعار، 
 90 مركز الرصد مبنظمة ابن رشد حلقوق اإلنسان سجلو .ينيواطناملرعاة األغنام و  هذه اللغامة ضحيويذهب 

حيث رصدت . 2012لعام  يف حمافظة أبني من خملفات احلرب األلغام والقذائف غري املتفجرة ضحيةطفل 
صواريخ  من أطفال معاقني 3و ،طفل مشوه من األلغام والقذائف غري املتفجرة 14طفل قتيل و 21 املنظمة

طفل جريح جبروح خمتلفة تنوعت بني اجلروح اخلطرة والعميقة واملتوسطة  52الطريان واأللغام والقذائف و
   ) 21(.مل يتم التبليغ عنهم مئات القتلى واجلرح ، }إلضافة اىلواخلفيفة

    http://www.who.int/bulletin/volumes/81/9/Walsh.pdf  2003 لعام نشرة منظمة الصحة العاملية )19(
املزيد من الذخائر غري املنفجرة واأللغام األرضية تودي حبياة أكدت فيه على أن  2012/نيسان إبريل 20منظمة اليونسيف بتاريخ نشرة  )20(

   http://www.unicef.org/arabic/media/24327_62256.html األطفال يف اليمن
. 2013يناير  5بتاريخ  مقرها حمافظة أبني اجلنوبية الساحليةمنظمة مدنية  بن رشد حلقوق اإلنسان اليمنيةإنظمة تقرير م )21(

p://adenalghad.net/pdf/35809htt   
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 .VIII :اإلطار القانوين حلماية حقوق االنسان يف احلياة  

  
ميثل احلق يف احلياة أهم حقوق االنسان، فهو احلق االساسي الذي تقوم علية بقية احلقوق، وقد كفلت كافـة         

احلق حتـت أي مـربر أو ذريعـة. وفيمـا يلـي عرضـاً  القوانني الدولية واحمللية حق االنسان يف احلياة، ومنعت املساس °ذا
  ألبرز املعايري الدولية واحمللية حلق االنسان يف احلياة:

  

 القانون الدويل حلقوق االنسان: -1

  تنص معظم املواثيق الدولية حلقوق االنسان صراحة على حق االنسان يف احلياة أمهها:
 ن: حيث ينص على أن:) من االعالن العاملي حلقوق اإلنسا3املادة ( -أ

  "لكل فرد حق يف احلياة و احلرية و يف األمان على شخصه"
 ) من العهد الدويل اخلاص }حلقوق املدنية والسياسية: حيث تنص على أن:1) الفقرة (6املادة ( -ب

اتــه احلــق يف احليــاة حــق مــالزم لكــل إنســان. وعلــى القــانون أن حيمــى هــذا احلــق. وال جيــوز حرمــان أحــد مــن حي -1"
  تعسفاً."

 ) من إتفاقية حقوق الطفل: حيث تنص على أن:6ج_ املادة (

 تعرتف الدول األطراف zن لكل طفل حقاً أصيًال يف احلياة. -1"

  تكفل الدول األطراف اىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه." -2
 

 القانون الدويل اإلنساين: -2

 م، واخلاصة حبماية املدنيني يف وقت احلرب:1949) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 3املادة ( -أ

 حيث تنص على مايلي:

"يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة، يلتزم كل طرف من أطـراف 
 النزاع zن يطبق كحد أدين األحكام التالية:

لعدائيــة، مبــن فــيهم أفــراد القــوات املســلحة الــذين ألقــوا عــنهم األشــخاص الــذين ال يشــرتكون مباشــرة يف األعمــال ا -1
أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عـن القتـال بسـبب املـرض أو اجلـرح أو االحتجـاز أو ألي سـبب آخـر، يعـاملون يف 

و مجيع األحوال معاملـة إنسـانية، دون أي متييـز ضـار يقـوم علـى العنصـر أو اللـون، أو الـدين أو املعتقـد، أو اجلـنس، أ
املولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.وهلذا الغرض، حتظر األفعال التالية فيما يتعلق }ألشخاص املذكورين أعـاله، 

  وتبقي حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن:

 يب، أ )االعتداء على احلياة والسالمة البدنية، وخباصة القتل جبميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذ

 ب) أخذ الرهائن،
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 ج) االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة }لكرامة،

د ) إصدار األحكام وتنفيذ العقو}ت دون إجراء حماكمة سـابقة أمـام حمكمـة مشـكلة تشـكيال قانونيـا. وتكفـل مجيـع 
   الضما|ت القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة.

 

 جيمع اجلرحى واملرضى والغرقى ويعتين °م. -2

جيــوز هليئــة إنســانية غــري متحيــزة، كاللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر، أن تعــرض خــدما�ا علــى أطــراف النــزاع. وعلــى 
أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل األحكام األخرى من هذه االتفاقية أو 

 تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوين ألطراف النزاع."بعضها. وليس يف 

  م:1949من الربوتوكول اإلضايف االول، وامللحق �تفاقيات جنيف لعام  51و 50املاد¿ن  -ب

 ) تنص على أن:50املادة (

والثــاين والثالـــث  املــدين هــو أي شــخص ال ينتمــي إىل فئــة مــن فئـــات األشــخاص املشــار إليهــا يف البنــود األول -1"
مــن هــذا اللحــق "الربوتوكــول". وإذا Çر  43والســادس مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة الثالثــة واملــادة 

 الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غري مدين فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.

 يندرج يف السكان املدنيني كافة األشخاص املدنيني. -2

 رد السكان املدنيون من صفتهم املدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف املدنيني.ال جي -3

 ): محاية السكان املدنيني51املادة (

يتمتع السكان املدنيون واألشخاص املدنيون حبماية عامة ضد األخطار النامجة عن العمليات العسـكرية وجيـب،  -1
 القواعد التالية دوماً }إلضافة إىل القواعد الدولية األخرى القابلة للتطبيق.إلضفاء فعالية على هذه احلماية مراعاة 

ال جيوز أن يكون السكان املدنيون بوصفهم هذا وكذا األشخاص املـدنيون حمـًال للهجـوم. وحتظـر أعمـال العنـف  -2
 أو التهديد به الرامية أساساً إىل بث الذعر بني السكان املدنيني.

ملدنيون }حلماية الـيت يوفرهـا هـذا القسـم مـا مل يقومـوا بـدور مباشـر يف األعمـال العدائيـة وعلـى يتمتع األشخاص ا -3
 مدى الوقت الذي يقومون خالله °ذا الدور.

 حتظر اهلجمات العشوائية، وتعترب هجمات عشوائية: -4

 أ ) تلك اليت ال توجه إىل هدف عسكري حمدد،

 لقتال ال ميكن أن توجه إىل هدف عسكري حمدد،ب) أو تلك اليت تستخدم طريقة أو وسيلة ل

ج ) أو تلـــك الـــيت تســـتخدم طريقـــة أو وســـيلة للقتـــال ال ميكـــن حصـــر آÇرهـــا علـــى النحـــو الـــذي يتطلبـــه هـــذا اللحـــق 
"الربوتوكــول"، ومــن مث فــإن مــن شــأ»ا أن تصــيب، يف كــل حالــة كهــذه، األهــداف العســكرية واألشــخاص املــدنيني أو 

 متييز.األعيان املدنية دون 

 تعترب األنواع التالية من اهلجمات، من بني هجمات أخرى، مبثابة هجمات عشوائية: -5
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أ ) اهلجوم قصـفاً }لقنابـل، أGً كانـت الطـرق والوسـائل، الـذي يعـاجل عـدداً مـن األهـداف العسـكرية الواضـحة التباعـد 
منطقـــة أخـــرى تضـــم تركـــزاً مـــن املـــدنيني أو  والتميـــز بعضـــها عـــن الـــبعض اآلخـــر والواقعـــة يف مدينـــة أو بلـــدة أو قريـــة أو

 األعيان املدنية، على أ»ا هدف عسكري واحد،

ب) واهلجوم الذي ميكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة يف أرواح املـدنيني أو إصـابة °ـم أو أضـراراً }ألعيـان املدنيـة، 
يســـفر عنـــه ذلـــك اهلجـــوم مـــن ميـــزة أو أن حيـــدث خلطـــاً مـــن هـــذه اخلســـائر واألضـــرار، يفـــرط يف جتـــاوز مـــا ينتظـــر أن 

 عسكرية ملموسة ومباشرة.

 حتظر هجمات الردع ضد السكان املدنيني أو األشخاص املدنيني. -6

ال جيوز التوسل بوجود السكان املدنيني أو األشخاص املدنيني أو حتركا�م يف محايـة نقـاط أو منـاطق معينـة ضـد  -7
هلجــوم عــن األهــداف العســكرية أو تغطيــة أو حتبيــذ أو إعاقــة العمليــات العمليــات العســكرية والســيما يف حماولــة درء ا

العســـكرية. وال جيـــوز أن يوجـــه أطـــراف النـــزاع حتركـــات الســـكان املـــدنيني أو األشـــخاص املـــدنيني بقصـــد حماولـــة درء 
 اهلجمات عن األهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.

اع مـن التزامـا�م القانونيـة حيـال السـكان املـدنيني واألشـخاص املـدنيني ال يعفي خرق هذه احملظورات أطراف النز  -8
 .57مبا يف ذلك االلتزام }ختاذ اإلجراءات الوقائية املنصوص عليها يف املادة 

  حيث تنص على أن: 1949) من الربوتوكول االضايف الثاين امللحق }تفاقيات جنيف لعام 13املادة (
ألشـخاص املـدنيون حبمايـة عامـة مـن األخطـار النامجـة عـن العمليـات العسـكرية وجيـب يتمتع السكان املدنيون وا -1

  إلضفاء فاعلية على هذه احلماية مراعاة القواعد التالية دوماً.ً 

ال جيــوز أن يكــون الســكان املــدنيون بوصــفهم هــذا وال األشــخاص املــدنيون عمومــا حمــًال للهجــوم وحتظــر أعمــال  -2
  امية أساساً إىل بث الذعر بني السكان املدنيني.العنف أو التهديد به الر 

  يتمتع األشخاص املدنيون }حلماية اليت يوفرها هذا الباب، ما مل يقوموا بدور مباشر يف األعمال العدائية. -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

18   صفحة 

 

.XIاألرضية يف ضوء قواعد القانون الدويل اإلنساين األلغام حظر  
  

اهلامة يف القانون الدويل اإلنساين. كاملبدأ الذي يرى أن حق  يستند حظر األلغام على عدد من املبادئ
األطراف يف النزاع املسلح يف إختيار أساليب ووسائل القتال ليس }حلق املطلق. وإىل املبدأ الذي حيرم اللجوء 
يف النزاعات املسلحة إىل استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من شأ»ا أو من 

أن تسبب أضرارًا مفرطًة أو آالمًا ال داعي هلا }لسكان املدنيني. وإىل املبدأ الذي يوجب التمييز  طبيعتها،
 )22(بني املدنيني واملقاتلني.

جهود احلركة الدولية للصليب واهلالل األمحر جنباً إىل جنب مع املنظمات الدولية،  واملنظمات غري  وأسفرت
ظر إستخدام وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد " أو¿وا احلكومية، عن التوقيع على اتفاقية ح

1997 ." 

 وقد احتوت اإلتفاقية على تعهد من الدول األطراف مفاده:

 عدم القيام حتت أي ظرف مبا يلي:.1

 إستعمال األلغام املضادة لألفراد. أ.

خرى، أو ختزينها أو اإلحتفاظ °ا أو نقلها إستحداث أو إنتاج األلغام لألفراد أو حياز�ا zي طريقة أ ب.
 إىل أي مكان.

املساعدة أو التشجيع أو احلث zي طريقة على القيام zنشطة حمظورة على دولة طرف مبوجب هذه  ج.
 اإلتفاقية.

  أن تدمر مجيع األلغام املضادة لألفراد أو تكفل تدمريها وفقاً ألحكام هذه اإلتفاقية.  .2
 

اتفاقية حظر إستخدام وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وفق املادة السادسة من  وتلتزم الدول 
بتدمري املخزون لديها من األلغام املضادة لألفراد، وكذلك تدمري تلك األلغام يف املناطق امللغومة و}لتعاون 

مبساعدة ضحاG األلغام، و¡هيلهم واملساعدة الدوليني يف عمليات إزالة األلغام، وعلى وجه اخلصوص القيام 
  )123(وإعادة إدماجهم اإلجتماعي واإلقتصادي، ووضع برامج للتوعية مبخاطر األلغام.

  
 
  
  
  
  
  .1997ديباجه إتفاقية حظر األلغام األرضيةأوتوا  )22(
على هذه اإلتفاقية ىف مدنية " أو¿وا" . مت التوقيع 725 - 708، ص 1997، نوفمرب/ديسمرب 58اvلة الدولية للصليب األمحر،  العدد  )23(

 .1999، ودخلت حيز النفاذ يف مارس 1997بكندا يف الثالث والرابع من ديسمرب عام 
http://www.un.org/Depts/mine/UNDocs/ban_trty.htm  
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X. صيـاتال   تو
 

كما يؤكد بقاء اجلنوب حمتًال من الناحيتني    حبق املدنيني اجلنوبيني. نظام صنعاءمرار جرائم استالتقرير يؤكد 
. وما مت توضيحه يف خضم هذا التقرير يؤكد وبشكل جلي م1994 يوليو 7يف  إحتالله منذاملادية والقانونية 

اص }حلقوق املدنية والسياسية ألحكام الواردة يف العهد الدويل اخلاللمادة الثالثة من خمالفة نظام صنعاء 
لكل فرد حق يف احلياة واحلرية ويف األمان على اليت أكدت على أن  (القانون الدويل حلقوق اإلنسان)

واألعمال االنتقامية واليت وظف فيها الطائرات احلربية  )24(القوة املفرطة،ه وذلك من خالل إستخدام شخصه
حلصار االقتصادي والسياسي اخلانق الذي يفرضه ا، }إلضافة اىل والد}}ت يف مواجهة املدنيني اجلنوبيني

وهو يف هذا اإلطار يندرج ضمن العقو}ت    واهلادف إىل إذالل أبناء اجلنوب وإخضاعهم وابتزازهم سياسياً.
اvتمع الدويل نناشد  ويف ضوء هذه املعطيات، فإننا اجلماعية اليت حيظرها القانون الدويل اإلنساين.

  نظمات احلقوقية اإلنسانية:وامل
توفري احلماية الدولية الفورية والفاعلة للمدنيني اجلنوبيني يف داخل حدود دولة اجلنوب املتعارف عليها  - 1

  (مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية). 1990حىت عام 
ة نظامه الوقوف إىل جانب شعب اجلنوب يف نضاله العادل من أجل حقه يف تقرير مصريه واستعاد - 2

الوطين ودولته املستقلة اليت ستكون عامال مهما حلفظ األمن واالستقرار يف املنطقة ويف املمرات البحرية 
  الدولية.

  نناشد األمم املتحدة �رسال جلنة لتقصى احلقائق على وجه السرعة. - 3
ضد  والعسكرية اليمنيةالقوات األمنية التدخل الفوري والعاجل إليقاف األعمال العدوانية اليت تشنها  - 4

ميارسون  املدنيني اجلنوبيني من قتل واعتقاالت وتعذيب ومطاردات بوليسية للقادة واملناضلني والنشطاء الذين
  حقهم املشروع يف املقاومة السلمية العادلة الحتالل ( ج . ع . ي ).

صنعاء }لوفاء بتعهداته  ، والزام نظامم1994 لعام 931و 924 فعيل قراري جملس األمن الدويل رقميت - 5
م، إلجياد احللول العادلة للقضية اجلنوبية عرب احلوار املباشر وبرعايه 1994 يوليو 7جتاه األسرة الدولية يف 

  دوليه.
  

  

 

  
قوات  ماتهج"، رد احلكومة اليمنية القاسي على احتجاجات احلراك اجلنويب: }سم الوحدة"ملنظمة هيومن رايت واتش بعنوان  وّثق تقرير )24(

خلص التقرير إىل أن قوات األمن استخدمت القوة املميتة غريهم من قادة الرأي. و احلراك اجلنويب، وعلى الصحفيني واألكادمييني و األمن على مؤيدي 
إعالمية اعتقلت السلطات تعسفًا آالف األشخاص ممن مارسوا حقوقهم يف التجمع السلمي، وأوقفت عن العمل منافذ ين ُعّزل. و ضد متظاهر 

 مستقلة النتقادها السياسات احلكومية، واحتجزت صحفيني وُكتاب بناء على ا�امات زائفة.

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/southyemen1209arweb_1.pdf  
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل على يد أفراد من االمن املركزي أمام حمكمة 
 صرية بعد رفضه تسليم سيارته هلم

كريرت حمافظة مدينة  
 عدن

  1994سبتمرب 

 

خريان صاحل طالب 
 العولقي

1 

قتل على منت سيارة بيجوت، املتهم (ع.س.ل) 
ميارس عمله بشكل طبيعي وتوىل حالياً وظيفة zمن 

حمافظة شبوة، رغم صدور حكم االعدام عليه 
  م2004ديسمرب  14بتاريخ 

  )4792راجع صحيفة االGم العدد (
 2006مايو  20

منطقة الشيخ سامل 
 أبنيحمافظة 

 2 حسني عقيل قفاز اليوجد 1995سطس أغ 3

قتل يف السنوات األوىل اليت أعقبت حرب صيف 
 م }نفجار لغم من خملفات احلرب1994

 راجع موقع مأرب برس

  2009يناير  27بتاريخ 

منطقة بئر أمحد 
  حمافظة عدن

  3  جعفر املشلحي  اليوجد  1995 - 1994

قتلت يف السنوات األوىل اليت أعقبت حرب صيف 
 م }نفجار لغم من خملفات احلرب1994

 راجع موقع مأرب برس

  2009يناير  27بتاريخ 

منطقة بئر أمحد 
  حمافظة عدن

  4  أمرة تدعى زوجة مزيد  اليوجد  1995 - 1994

 5 عبد هللا حسني البجريي اليوجد 1996 حمافظة عدن يف منزلة ل على يد أفراد من االمن املركزيقت

  تالقاتل Gسر عبده عثمان بركا
  )4643راجع صحيفة االGم العدد (

 2005نوفمرب  23

منطقة املسيمري 
 مبحافظة أبني

 6 منصور على حممد العزكي اليوجد 1997عام 

على يد أفراد من دائرة معه قتل أثناء التحقيق 
اختصاص نيابة األمن والبحث مبحافظة عدن وهم 
امحد اخلضر، برتبة مقدم (فار من وجه العدالة)، 

مرزوق، برتبة مقدم (فار من وجه  نبيل رزق
منصور اجلر}ين، جندي }ألمن املركزي و العدالة)، 

  مبحافظة عدن (فار من وجه العدالة)
  )4510راجع صحيفة االGم العدد (

 2005يونيو  18

 7 وديع هالل علي 1997سبتمرب  30 حمافظة عدن
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
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  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل من قبل اجليش
الضالع  مدينة

 حمافظة حلج
 8 امحد Çبت حممد اليوجد 1997عام 

 قتل من قبل االمن املركزي
التواهي مدينة 

 حمافظة عدن
 9 عامل السياحة اليوجد 1997عام 

تلة عسكر ¿بعني لألمن العام يف عدن واألمن الق
املركزي وهم: (ع.أ.ح.ع) و(م.ن.ف.ظ) 
  و(أ.ع.ص.ع) و(م.أ.ع.ب) و(ع.ع.ع)

  )4988راجع صحيفة االGم العدد (
 2007يناير  13

 10 أمحد علي صاحل احملثوثي اليوجد 1998يناير  7 يف حمافظة عدن

 قتل من قبل قوات اجليش
يف حمافظة 
 حضرموت

 اليوجد 1998ريل إب 1
الشيخ علي بن محد بن 
 حربيش العليي احلمومي

11 

  قتل من قبل االمن املركزي أثناء مشاركته يف مظاهرة
  )5188راجع صحيفة االGم العدد (

 2007سبتمرب  03

يف حمافظة 
 حضرموت

 12 فرج مرجان بن مهام 1998أبريل 27 

  هرةقتل من قبل االمن املركزي أثناء مشاركته يف مظا
  )5188راجع صحيفة االGم العدد (

 2007سبتمرب  03

يف حمافظة 
 حضرموت

 13 أمحد عمر }رجاش 1998أبريل 27 

مل يتم القبض على اجلناة رغم مرور أكثر من عشر 
  سنوات

  )5188راجع صحيفة االGم العدد (
  2007مايو  09

 

يف منطقة املصينعة 
 مبديرية الصعيد

 14 أمحد شحتور حممد اليوجد 1998مايو  19
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  برصاص أحد جنود النقطة مبنطقة زبيد  يف الضاحل
  )5422راجع صحيفة االGم العدد (

  2008يو يون 07
 

  يف الضالع
 حمافظة حلج

 15 حممد Çبت الزبيدي 1998يونيو  5

النجدة وأجهزة األمن  من يد أفراد ىقتل عل
مبحافظة عدن، القضية الزالت حبيسة األدراج لدى 
جلنة التحقيق املكلفة للتحقيق منذ أكثر من تسع 

  سنوات
  )5062راجع صحيفة االGم العدد (

 2007أبريل  09

حجيف  يف منطقة
يف املعال حمافظة 

 عدن

 1999إبريل  7

 

عبدالسالم أمحد سامل 
 املرشدي الناخيب

16 

 استشهد يف قصف على الضالع من قبل اجليش
  يف الضالع
 حمافظة حلج

 17 أمحد عبدهللا أمحد شكع 2000عام 

 يف الضالع 35قتل برصاص أحد أفراد الواء 
  يف الضالع
 حمافظة حلج

 2000عام 
حل حسني حزيب صا

 السقلدي
18 

  يف الضالع 35قتل برصاص أحد أفراد الواء 
  يف الضالع
  حمافظة حلج

  19  رGض عبدÚ حسن  2000عام 

قتل على قارعة الطريق املودية اىل الضالع يف منطقة 
 حبيل القبة من قبل أفراد من االمن املركزي

  يف الضالع
 حمافظة حلج

 20 مل)امحد حممد |صر (اجل 2000مايو  20
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  يف الضالع 35قتل برصاص أحد أفراد الواء 
  يف الضالع
  21  عادل عبدهللا مانع  2000  حمافظة حلج

  يف الضالع 35ص أحد أفراد الواء قتل برصا
  يف الضالع
  22  صاحل غسان قاسم مانع  2000  حمافظة حلج

  يف الضالع 35قتل برصاص أحد أفراد الواء 
  يف الضالع
  23  عبدهللا أمحد عبدهللا اليوجد  2000  حمافظة حلج

قتل بعدة طعنات بسكني يف مدينة الشيخ عثمان 
البواب،  يف سوق اخلضار على يد حيىي حسني زيد

 ضابط يف األمن املركزي

مدينة الشيخ 
  عثمان

 حمافظة عدن

 24 أمحد حممد حمسن اليوجد 2001يوليو  16

  يف الضالع 35قتل من قبل اجليش اللواء 
  )5583راجع صحيفة االGم العدد (

 2007أكتوبر  4

الضالع  مدينة
 حمافظة حلج

 25 العميد علي قايد املعكر 2001رمضان 

من قبل حممد صاحل حممد املربط وجالل  مت إغتياله
  صاحل |صر املربط ومل يسلم اجلناة

  )5583راجع صحيفة االGم العدد (
 2008ديسمرب  20

منطقة احلميشة 
 حمافظة أبني

 اليوجد 2001أكتوبر  28
عبدهللا حسني جعيول 

 الكازمي
26 

مت إغتياله من قبل حممد صاحل حممد املربط وجالل 
  ومل يسلم اجلناة صاحل |صر املربط

  )5583راجع صحيفة االGم العدد (
 2008ديسمرب  20

منطقة احلميشة 
 حمافظة أبني

 27 أمحد مفتاح حممد الكازمي اليوجد 2001أكتوبر  28

  قتل من قبل االمن املركزي 
  مدينة كريرت
  28  حممد فضل علي  اليوجد  2001  حمافظة عدن
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  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

، اجلاين  قتل بعد تعرضه لطلقة |رية أصابت رأسه
فيها حممد حسني علي، برتبة مساعد يف قوة خفر 

  السواحل، احلكم مبعاقبة اجلاين بدفع دية القتيل
  )4483فة االGم العدد (راجع صحي

 2005مايو  17

  الشحر  مدينة
 حمافظة حضرموت

 29 }سم عبيد مبارك اجلريري اليوجد 2002مايو  24

القاتل عد|ن حيىي مل ينفذ حكم االعدام يف القاتل 
  2005مايو  7الصادر بتاريخ 

  )4552راجع صحيفة االGم العدد (
 2005أغسطس  8

 2002أغسطس 11 حمافظة عدن
ملهندسة إميان سليمان ا

 عبدالرمحن
30 

قضية مغسلة الريموك بكريرت حمافظة عدن.. القاتل 
  علي حيىي علي العدوي من احلرس اجلمهوري

  )4589راجع صحيفة االGم العدد (
 2005سبتمرب  18

يف كريرت حمافظة 
 عدن

 2002أكتوبر  13

 

عبداحلميد أمحد |صر 
 سويدان

31 

ة مديرية الشيخ عثمان اثر قتل }لقرب من مبىن نياب
خالف على قطعة أرض ، على يد حممد علي 

مرعي الفقري أحد مشائخ حمافظة مآرب وثالثة من 
مرافقيه، حيث مورس التهديد على الشهود 

وترهيبهم ومنهم الشاهد نوفل حسن بتوقيف راتبه 
يف مركز شرطة احلصن حمافظة أبني إذا مل يسحب 

والقتل، وكذا  شهادته، كما هددوه }الختطاف
الشاهد |ئف حممد سرحان، الذي عرضت عليه 
اإلغراءات وعندما رفض مت �ديده يف حالة عدم 

  سحب شهادته
  )4769راجع صحيفة االGم العدد (

 2006ابريل  23

مدينة الشيخ 
  عثمان

 حمافظة عدن

 32 بكيل عبده هزاع الصبيحي اليوجد 2003يوليو  15

ديرية لودر، وجد القتيل مدير مدرسة املسحال مب
مطعو|ً }لة حادة يف اجزاء متفرقة من جسمه 

  }الضافة اىل كسور يف الساقني

يف ساحل أبني 
  حمافظة عدن

  33  حممد حسن |صر النخعي  اليوجد  2003يونيو 
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 القاتل راوح عبده حممد الصلوي
  بدارسعد 
 حمافظة عدن

 34 عبدالوهاب حممد هاشم اليوجد 2003يوليو  23

قتل يف مسجد يت قُرى مبنطقة مشألة، من قبل 
اجلاين حمسن حيىي منصر. مل يتم تنفيذ احلكم حىت 

 اآلن

  منطقة مشألة
 حلجحمافظة 

 اليوجد 2003يوليو  30
الطالب إبراهيم Çبت 

 حمسن
35 

قتل يف مسجد يت قُرى مبنطقة مشألة، من قبل 
 اجلاين حمسن حيىي منصر .. مل يتم تنفيذ احلكم

  منطقة مشألة
 حمافظة حلج

 36 الطالب سعيد سعد قاسم اليوجد 2003يوليو  30

قتل يف مسجد يت قُرى مبنطقة مشألة، من قبل 
 حمسن حيىي منصر .. مل يتم تنفيذ احلكماجلاين 

  منطقة مشألة
 حمافظة حلج

 37 الطالب صابر علي جربان اليوجد 2003يوليو  30

قتل يف مسجد يت قُرى مبنطقة مشألة، من قبل 
اجلاين حمسن حيى منصر .. مل يتم تنفيذ احلكم حىت 

 اآلن

  منطقة مشألة
 حمافظة حلج

 38 قاسمالطالب وايف  اليوجد 2003يوليو  30

قتل يف مسجد يت قُرى مبنطقة مشألة يف مديرية يهر 
Gفع، من قبل اجلاين حمسن حيى منصر .. مل يتم  –

 تنفيذ احلكم حىت اآلن

  منطقة مشألة
 حمافظة حلج

 2003يوليو  30
الطالب علي حممد علي 

 النكايف
39 

قتل يف مسجد يت قُرى مبنطقة مشألة يف مديرية يهر 
اجلاين حمسن حيى منصر .. مل يتم Gفع، من قبل  –

 تنفيذ احلكم حىت اآلن

مبنطقة مشألة يف 
 Gفع –مديرية يهر 

 40 الطالب Çبت عبده أمحد اليوجد 2003يوليو  30

قتل يف مسجد يت قُرى مبنطقة مشألة يف مديرية يهر 
Gفع، من قبل اجلاين حمسن حيى منصر .. مل يتم  –

 تنفيذ احلكم حىت اآلن

  لةمنطقة مشأ
 حمافظة حلج

 اليوجد 2003يوليو  30
الطالب غسان سعيد 

 عفيف
41 

قتل يف مسجد يت قُرى مبنطقة مشألة يف مديرية يهر 
Gفع، من قبل اجلاين حمسن حيى منصر .. مل يتم  –

 تنفيذ احلكم حىت اآلن

  منطقة مشألة
 حمافظة حلج

 42 الطالب فاروق عبده سامل اليوجد 2003يوليو  30

 ي عياش عبدهللا عشورالقاتل صرب 
منطقة البساتني 

 حمافظة عدن
 43 العقيد جالل مبارك حيدرة اليوجد 2003أكتوبر  19

 قتل من قبل قوات االمن يف منطقة العسكريه
  منطقة العسكريه

 حمافظة حلج 
 اليوجد 2003

االستاذ فهد يوسف بن 
 يوسف

44 
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26   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 القاتل فضل حممد أمحد العماد
  لبعوس 

 حمافظة حلج
 اليوجد 2004يناير  28

حامد سامل عبدالرب 
 عاما)17(

45 

 46 املالزم وليد سعيد جازع 2004ابريل  1 يف حمافظة عدن القاتل بسام غالب حممد االغربي

 قتل من قبل األمن املركزي
مبنطقة القاهرة 
 حمافظة عدن

 اليوجد 2004أبريل  16
حممد منصور حممد |صر 

 املنصوري
47 

تعرضت للقتل العمد من قبل جماميع عسكرية |فذة 
يف يف مزرعتها وأرضها املغتصبة يف قرية مصعبني 

ن املتهمني قبل بدارسعد حمافظة عدن، ومت اإلفراج ع
 مثوهلم أمام احملكمة

يف قرية مصعبني 
بدارسعد حمافظة 

 عدن

 48 وداد علي صاحل املصعيب اليوجد 2004أبريل  18

 القاتل مجال علي عقالن
مبدينة الربيقة 
 حمافظة عدن

 49 أمني حممد أمحد |شر اليوجد 2004مايو  9

 القاتل مجال علي عقالن
مبدينة الربيقة 
 حمافظة عدن

 50 أروى }هارون اليوجد 2004مايو  9

قتل بينما كان يؤدي واجبه العسكري ومل يسلم 
 اجلناة

مديرية الشامل 
 حمافظة حجة

 2004مايو  25

 

 51 عائد علي أمحد العولقي

أثناء اقتياده من قتل يف سجن البحرين جبعار 
السجن من قبل عناصر من األمن، واغتيل zكثر 

  جسده ووجد مكبالً من ثالثني طلقة وجهت إىل

  مدينة جعار 
 حمافظة أبني

 اليوجد 2004سبتمرب  6
حممد عبدهللا القراعة 

 الصليب
52 

القاتل عبدالعزيز العالمي ضابط اإلستخبارات 
 العسكرية

مبنطقة خورمكسر 
 حمافظة عدن

 2004أكتوبر  9

 

الطالب حسني علي 
 مسعود

53 
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27   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

القاتل عبدالعزيز العالمي ضابط اإلستخبارات 
 العسكرية

مبنطقة خورمكسر 
 حمافظة عدن

 54 عوض مخيس احلنكي 2004أكتوبر  9

االمن املركزي  قتل أمام حمكمة صريه على يد قوات
  5399من طقم حيمل لوحة رقم 

 راجع موقع الصحوة نت

 2005نوفمرب  24بتاريخ 

يف مدينة كريرت 
 حمافظة عدن

 2004نوفمرب  27

 

 55 عبدالرمحن حسني السوكه

قتل امام بوابة ادارة أمن حمافظة عدن، واملتهم فيها 
 عبداللطيف اجلسري

 2004ديسمرب  1 حمافظة عدن

 

د علي امحد العقيد مسع
 الصيادي

56 

قتل أثناء ¡ديته شرف الواجب يف حمافظة مأرب، 
و�ريب القاتل من السجن  |جي عبدهللا حسني 

 الدفيعة

 2004ديسمرب  13 حمافظة مأرب

 

 57 منري سامل قاسم حسان

  قتل على يد أفراد األمن املركزي
مدينة عتق حمافظة 

  شبوة
  2004عام 

 

  58  وسيم عيسى التوم

ل من قبل عقيد يف احلرس اجلمهوري، ومت �ريب قت
  القاتل من السجن

 2005أكتوبر  26راجع املذكرة الصادرة بتاريخ 
شخصية ونشرت يف موقع  283واملوقع عليها 

 عدن نيوز

 59 وليد عبدهللا حمسن اليوجد 2004 حمافظة عدن
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        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

28   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

بطلقة |رية مبؤخرة الرأس يف منطقة جولدمور، من 
قبل |فذين قاموا بتهريب اجلناة ومنع يد القانون من 

 بلوغهم

يف التواهي حمافظة 
 عدن

 اليوجد 2005يناير  5
ه الشيخ حسني حسن عبد

 اجلوهري
60 

القاتل حسني علي أمحد الصربي من افراد احلرس 
  اجلمهوري

مدينة كريرت حمافظة 
  عدن

  2005يناير  11

  

  61  عمار فارع حسن

قتل يف جرمية مشهورة بعد أن متكن اvين عليه من 
ضبط ضابط احلرس اجلمهوري متلبسا يقوم zعمال 

م ال أخالقية ويتحرش zسرة اvين عليه يف منزهل
  الكائن بشارع أروى جبانب السينما األهلية

يف كريرت حمافظة 
  عدن

  62  عمار الصبيحي اليوجد  2005يناير  12

قتل طعناً }لسكني القاتل كل من مسري عبده قائد 
  الوصايب وأخيه هاين عبدة قائد الوصايب

  2005يناير  16  حمافظة عدن

  

اخلضر طالب حممد 
  63  الشعييب

  يةقتل أثر طعنة جبنب
يف مديرية صرية 
  مبحافظة عدن

 اليوجد  2005يناير  17
  الشاب (أ.أ.ط)

 عاما) 22( 
64  

  القاتل عائش عمر سامل يوسف
  منطقة عني }معبد

  حمافظة شبوة
  65  فارس سعيد صاحل احلسين  اليوجد  2005فرباير  23

  تعرض إلطالق النار من قبل
 جمهولني بعد أن خلدا للنوم

منطقة عزان يف 
 شبوةحمافظة  

 اليوجد 2005مارس  9
حممد حسني علي عبدهللا 

 عاماً) 27(
66 

إثر تعرضه لطعنة بسكني حادة اخرتقت قتل 
  القلب، القاتل حيىي علي أمحد الزبيدي

مديرية رضوم 
  مبحافظة شبوة

  اليوجد  2005مارس  9
أمحد سامل السم العبدالّلي 

  67  عاماً) 38(

ة طورالباحة، قتل أثناء قيامه بواجبه األمين مبديري
  ورفض االمن تسليم اجلناة

طورالباحة حمافظة 
  حلج

  اليوجد  2005مارس  27
اجلندي مطيع حممد نصر 

  68  الردفاين

  قتل طلق |ري سكن يف مؤخرة رأسه
يف املنصورة حمافظة 

  عدن
  اليوجد  2005أبريل  14

  أمحد حممد علي فارع
  69  عام) 28(
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29   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلو ا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل بطلق |ري من مسدس ماكريوف اخرتق 
جسده من األعلى ونفذ من األسفل مصيبا الكبد 
والكلية اليمىن والقولون بتهتك، وذلك أثناء وجوده 

 رتهجبانب منزل أس

  املنصورة مدينة
 حمافظة عدن

 اليوجد 2005أبريل  16

  
إبراهيم علي يسلم مسعود 

 عاما) 25(

70 

  القاتل صاحل سعيد حممد
منطقة املخزن 
  مبحافظة أبني

  2005إبريل  30
  معمر |صر غامن

  71  عاما) 29(

  القاتل أسامة حسن العسريي
 

  املمدارةمدينة 
 حمافظة عدن

  2005مايو  1
 

 

مود أكرب عد|ن حم
  إمساعيل

 عاما) 29(

72 

من قبل قوات األمن اليت أطلقت النار بشكل قتلت 
  من |فذة منزهلا  عشوائي أصابتها وهي تطل

  )4528راجع صحيفة االGم العدد (
 2005يوليو  9

املمدارة مدينة 
 حمافظة عدن

 2005مايو  4

 

  منرية حممد أمحد
 

73 

 22طرية ليلة قتل نتيجة إطالق األلعاب النارية اخل
 م يف ساحل أبني2005مايو 

يف خورمكسر 
 حمافظة عدن

 اليوجد 2005مايو  21
  |صر صاحل منصور

 عاما) 18( 
74 

 22قتل نتيجة إطالق األلعاب النارية اخلطرية ليلة 
 م يف ساحل أبني2005مايو 

يف خورمكسر 
 حمافظة عدن

 اليوجد 2005مايو  21
  ليث حسني Çبت

 عاما) 16(
75 

 22نتيجة إطالق األلعاب النارية اخلطرية ليلة  قتل
 م يف ساحل أبني2005مايو 

يف خورمكسر 
 حمافظة عدن

 اليوجد 2005مايو  21
والطفل مهند عد|ن 

 مصطفى (عامني)
76 

قتل بطلقة |رية اخرتقت رقبته يف سوق القات 
 مبديرية نصاب

نصاب حمافظة 
 شبوة

 77 حلولالعقيد مساعد عوض  اليوجد 2005مايو  27

قتل يف سيارته اليت كانت متوقفة يف الشارع الرئيس 
 مبدينة الوضيع

مبدينة الوضيع 
 حمافظة أبني

 78 الرائد علي صاحل مقريح اليوجد 2005يوليو  13
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30   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  الحظةم

قتل يف مبىن قيادة االمن العام واألمن املركزي يف 
 أحور

يف أحور 
 حمافظةأبني

 79  حسني عمر اليوجد 2005يوليو  14

قتل يف مبىن قيادة االمن العام واألمن املركزي يف 
 أحور

يف أحور 
 حمافظةأبني

 80 عبدهللا سامل لبث اليوجد 2005يوليو  14

قتل يف مبىن قيادة االمن العام واألمن املركزي يف 
 أحور

يف أحور 
 حمافظةأبني

 81 |صر السعدي لبث اليوجد 2005يوليو  14

قتل يف مبىن قيادة االمن العام واألمن املركزي يف 
 أحور

يف أحور 
 حمافظةأبني

 82 أمحد ماطر لبث اليوجد 2005يوليو  14

رب صيف قتل }نفجار لغم من خملفات ح
  م1994

مديرية الشعيب 
  حمافظة حلج

  اليوجد  2005يوليو  14
مسدوس مثىن مصلح 

  83  عاما) 23قاسم (

قتل }نفجار لغم من خملفات حرب صيف 
  م1994

مديرية الشعيب 
  حمافظة حلج

  اليوجد  2005يوليو  14
  مازن حممد أمحد صاحل

  84  أعوام) 9(

قتلت }نفجار لغم من خملفات حرب صيف 
  م1994

ديرية الشعيب م
  حمافظة حلج

  اليوجد  2005يوليو  14
  راوية قاسم صاحل

  85  عاما) 40(

قتل يف مظاهرة }لشيخ عثمان يف عدن جبانب 
جولة عبدالقوي، بعد أن أصيب  -فندق البحرين 

بطلقة يف خده األيسر اخرتقت رأسه، أطلقتها 
  قوات االمن املركزي وظل ينزف قرابة الساعتني

يف الشيخ عثمان 
  مبحافظة عدن

  اليوجد  2005يوليو  21
فهيم محود قائد أمحد 

  86  عاما)21(

القاتل منصر مهدي سعيد الذي مت �ريبة من 
  السجن

  ميفعة مديرية 
  حمافظة شبوة

  اليوجد  2005أغسطس  8
صاحل عبدهللا لكسر 

  87  }عوضة

  من قبل جمهولون
  مديرية تنب 
  حمافظة حلج

  88  سعود حممدفيصل صاحل م  اليوجد  2005أغسطس  9

  قتل من قبل أفراد النقطة العسكرية
مديرية حجر 

  الصيعر حضرموت
أغسطس  22

2005  
  اليوجد

حممد عبدهللا عائض بن 
  89  عدان الصيعري

القاتل يدعى (ع.ع.أ)، وهو ضمن جمموعة من 
  االمن متارس البسط العشوائي على األراضي

  اليوجد  2005سبتمرب  2  مبحافظة عدن
صرعزيبان فوَّاز سعيد |

  90  العقريب

الشهيد رقيب يف معسكر االمن املركزي يف 
حضرموت من ابناء جعار ابني قتل من قبل اجلندي 

  فاروق مهيوب احلميدي من حمافظة تعز

يف حمافظة 
  حضرموت

  اليوجد  2005سبتمرب  16
الرقيب علي |صر حسن 

  91  }صليب
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31   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قام شخص يدعى (ع.ح.ا) ينتمي إىل لواء الطريان 
يف العند �طالق رصاصة أصابت بطنه إثر نزاع 

نشب بني الطرفني على أرض زراعية ومت اإلفراج عن 
ية و�ريب اجلاين األساسي املتهمني على ذمة القض

 اىل خارج الوطن

منطقة الر}ط 
 حمافظة حلج

 2005سبتمرب  21
منتصر حممد فريد حسني 

 عاما) 22(
92 

قتل يف حافلة لنقل الركاب قادمة من صنعاء إىل 
سيئون وأثناء مرورها مبأرب أطلق عليها مسلحون 

 وابالً من األعرية النارية

 اليوجد 2005سبتمرب  23 يف حمافظة مأرب

رمزي سعيد بن سامل بن 
  الزوع النهدي

 عاما) 25(

93 

قتل بعيارين |ريني من اخللف اودG حبياة اvين عليه 
يف احلال، وبقيت جثته يف منطقة خالية من 

 السكان متاما حىت منتصف الليل

 اليوجد 2005سبتمرب  24 برصد حمافظة حلج
يسلم أبوبكر سعيد 

 عاما) 42محصان (
94 

ى يد منتسيب رجال االنتشار األمين املرابطني يف عل
 مديرية شحن حمافظة املهرة

مديرية شحن 
 حمافظة املهرة

 اليوجد 2005أكتوبر  13
الشيخ مسلم مبارك 

 بلحاف
95 

تويف داخل السجن املركزي يف صنعاء، الذي احتجز 
أكتوبر  19فيه على ذمة قضية منظورة أمام القضاء 

سجني املتوىف z»ا زارته يف ، وأفادت أسرة ال2005
أGم من وفاته والحظت  10سجنه بصنعاء قبل 

أعراض املرض }دية عليه، وعندما طلبت نقله اىل 
احد املستشفيات لتلقي العالج ، مل تتجاوب ادارة 

 السجن مع طلبها

 96 مجال عوض فضل احلطيب اليوجد 2005أكتوبر  25 حمافظة صنعاء

ي ال يزال طليقاً حىت اجلاين (ف. ج. س. ح) الذ
  اآلن

  97  أمحد سامل حممد حيدرة  اليوجد  2005عام   حمافظة شبوة

 قتل يف جعوله من قبل قوات اجليش
منطقة جعولة 
 حمافظة حلج

 98 جالل حممد سعد العقريب اليوجد 2005عام 

 القاتل Gسر عبده عثمان بركات
يف منطقة كود 

بيحان حمافظة عدن 2005 

 

 99 قاسمنبيل حممد |جي 

 100 محيد حممد أمحد ضيف اليوجد 2005 يف حمافظة حلج قتل من قبل األمن املركزي
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32   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ال حار�ا منطقة اخليسة قتلت وهي تلعب مع أطف
بطلق |ري بشكل عشوائيا من قبل الشرطة أثناء 

 على املواطنني

منطقة اخليسة 
مبديرية الربيقة 
  حمافظة عدن

 

 2006يناير  15
  ايثار عبدالرزاق حممد فارس

 سنوات) 8(
101 

 قتل على يد أفراد من االمن املركزي
مبنطقة الغيظة 
 حمافظة املهرة

 102 سعد علي كلشات جداليو  2006مارس  4

لقي مصرعه بطلق |ري من قبل رجال األمن 
  مبديرية القطن بوادي حضرموت وهو يقود سيارته

مبديرية القطن 
  حمافظة حضرموت

  103  بن حريز  اليوجد  2006مارس  16

  تويف داخل سجن شرطة مديرية احلوطة
مديرية احلوطة 

  حمافظة حلج
  اليوجد  2006مارس  17

  سنعبدهللا علي حم
  104  عاماً) 30(

 القاتل |صر انور علي عبدهللا هارب من العادلة
يف مدينة املنصورة 

 حمافظة عدن
 2006ابريل  12

 

Gسر حيدر عبدهللا القفان 
  اخلليفي

 عاما) 26(

105 

لقي مصرعه جراء قيام سيارة نقل عليها لوحة 
 (اجليش) بدهسه ومل تتوقف السيارة

يف سيئون حمافظة 
 حضرموت

 106 حسني حمضار اليوجد 2006أبريل  17

قتل يف النقطة العسكرية يف حمافظة تعز من قبل 
 اجلندي صاحل حممد حسن املطري

 2006أبريل  15 يف حمافظة تعز
الرائد مسريعلي حممد صاحل 

 الردوع
107 

  قتل من قبل 
مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  108  مارسيل حسني |صر اليوجد  2006أبريل  24

ل يف منطقة العطويني جنوب مدينة طورالباحة قت
 جراء إطالق النار عليه أثناء قيامه حبراثة مزرعته

يف طورالباحة 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2006أبريل  29
حممد صاحل مقبل التوم 

 عاما) 47(
109 

قتل على يد قوة أمنية تضم مخسة أطقم من األمن 
 املركزي، مزقة جثته طلقات الدوشكا

بئر أمحد يف منطقة 
 حمافظة عدن

 اليوجد 2006يونيو  24
علي سامل العطري 

 الصبيحي
110 
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33   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

يقة وحتديدا قتل يف منطقة بئر أمحد مديرية الرب 
األرض املسماة (سكره) على يد قوة أمنية تضم 

 مخسة أطقم من األمن املركزي

يف منطقة بئر أمحد 
 حمافظة عدن

 111 أمحد هواش الصبيحي اليوجد 2006يونيو  24

قتل يف منطقة بئر أمحد مديرية الربيقة وحتديدا 
األرض املسماة (سكره) على يد قوة أمنية تضم 

  من املركزيمخسة أطقم من األ

يف منطقة بئر أمحد 
  حمافظة عدن

  112  حممد العاطفي الصبيحي  اليوجد  2006يونيو  24

قتل وسط الشارع العام مبدينة طورالباحة وهروب 
  املتهم

مبدينة طورالباحة 
  حمافظة حلج

  اليوجد  2006يوليو  8
  مجيل صاحل حسن

  113  عاما) 25(

غة إجنليزية القتيلة طالبة جامعية يف املستوى الثاين ل
زجنبار، قتلت بطلق |ري أصا°ا يف  -بكلية الرتبية 

  العنق وذلك عندما كانت يف منزهلا

مبدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  114  نسرين سامل علي  اليوجد  2006يوليو  10

لقي مصرعه مبنطقة منخر مبديرية القطن أثر إطالق 
|ر من قبل افراد نقطة بن عيفان العسكرية التابعة 

  ديرية وادي العني وحورة يف حمافظة حضرموتمل

مبديرية القطن 
  حمافظة حضرموت

  اليوجد  2006يوليو  16
مربوك ربيع بن حسني 

  115  عاما) 60(

) مشاة عند بوابة 103القتيل أركان حرب لواء (
املخطط  11منزله الكائن يف منطقة كابو¿ بلوك 

اجلديد  بعد أن تعرض لطلقات |رية اخرتقت رأسه 
  صدرهو 

منطقة كابو¿ 
  حمافظة عدن

  اليوجد  2006يوليو  31
العقيد حممد عبده البشعي 

  116  عاما) 50(

ابن شقيقة مرشح الرàسة املستقل أمحد اvيدي 
ومسؤول احلملته اإلعالمية يف منطقة الصبيحة، 
 داخل سور منزله يف قرية القاضي مدينة طورالباحة

مدينة طورالباحة 
 حمافظ حلج

 أغسطس 28
2006 

 

 117 عادل عبده حممد

قتلت بطريق سامل علي نتيجة سقوط وتطاير عدد 
من القذائف والشظاG على اثر احلريق الذي اندلع 

 يف خمزن األسلحة والذخائر جببل حديد

منطقة اخلساف 
 حمافظة عدن

 118 رشا طالب اليوجد 2006سبتمرب  6

قتلت بطريق سامل علي نتيجة سقوط وتطاير عدد 
لقذائف والشظاG على اثر احلريق الذي اندلع من ا

 يف خمزن األسلحة والذخائر جببل حديد

منطقة اخلساف 
 حمافظة عدن

 119 والدة رشا طالب اليوجد 2006سبتمرب  6
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34   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  حظةمال

قتل أمام بوابة مبىن السلطة احمللية مبديرية ردفان من 
 قبل حراسة حممد فضل مقبل

  ردفانمدينة 
 حمافظة حلج

 120 حسن عبيد احلجيلي اليوجد 2006سبتمرب  10

قتل أمام بوابة مبىن السلطة احمللية مبديرية ردفان من 
 بلقبل حراسة حممد فضل مق

  ردفانمدينة 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2006سبتمرب  10
حممود أمحد حممد األخرم 

 عاما) 75(
121 

قتل يف انفجار يف أحد املمرات القريبة من مبىن 
يضم مقر فرع املؤمتر الشعيب العام ومكتيب الضرائب 

 واألحوال املدنية هو عائد من املدرسة، 

  مدينة جعار
 حمافظة أبني

 2006سبتمرب  18
  راوح عليأمحد 

 عاما) 14(
122 

قتل على يد جمموعة قبلية يف إحدى القرى التابعة 
 ملديرية حوث مبحافظة عمران

 اليوجد 2006سبتمرب  23 حمافظة عمران
مساعد أول عبدهللا علي 

 حسني العود الشوبة
123 

تويف يف السجن املركزي مبحافظة املهرة اثر تعرضه 
ل أفراد من البحث للتعذيب والضرب املربح من قب

 اجلنائي وهو من أبناء منطقة دارسعد يف عدن

 اليوجد 2006سبتمرب  28 حمافظة املهرة
جندي املرور حممد سعيد 

 عبده
124 

 قتل على يد االجهزة االمنية أثناء مدامهة منزله
مبديرية حبان يف 

 حمافظة شبوة
 2006سبتمرب  29

الطفل عواس راجح 
  الدابسي
 (سنتني)

125 

، ق عودته اىل قريته (قرية القاضي)ل وهو يف طريقت
 والذ اجلناة }لفرار

مدينة طور الباحة 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2006أكتوبر  4
الشيخ أمحد سعيد أمحد 

 املنصوب
126 

قتل يف قرية قرن عشال مبديرية مودية بطلقات |رية 
 أصابت أجزاء متفرقة من جسمه من قبل جمهوالين

مبديرية مودية 
 فظة أبنيحما

 اليوجد 2006أكتوبر  7
  علي صاحل امصارطي

 عاما) 40(
127 

قتلوا يف منطقة شحوح شرق عسيالن من قبل أفراد 
الوحدة العسكرية املرابطة لتأمني موقع شركة (سي 

 جي جي) الفرنسية

مديرية عسيالن 
 حمافظة شبوة

 اليوجد 2006أكتوبر  25
قتل أربعة أشخاص من 

 قبيلة بلحارث
128 

جرت فيهم قنبلة جمهولة املصدر والنوع أثناء انف
لعبهم خارج حوش املنزل وحولت أجسادهم اىل 

 أشالء

يف مديرية احملفد 
 حمافظة أبني

 اليوجد 2006نوفمرب  1

مهدي أمحد حممد عوض 
  الشقاع

 عاما) 12(

129 
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35   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

انفجرت فيهم قنبلة جمهولة املصدر والنوع أثناء 
لعبهم خارج حوش املنزل وحولت أجسادهم اىل 

 أشالء

مديرية احملفد 
 حمافظة أبني

 اليوجد 2006نوفمرب  1

مرمي أمحد حممد عوض 
  الشقاع

 أعوام) 9(

130 

نفجرت فيهم قنبلة جمهولة املصدر والنوع أثناء ا
لعبهم خارج حوش املنزل وحولت أجسادهم اىل 

 أشالء

يف مديرية احملفد 
 حمافظة أبني

 اليوجد 2006نوفمرب  1

أنوار أمحد حممد عوض 
  الشقاع

 أعوام) 8(

131 

قتل جراء إصابته بطلقة |رية من قبل عصام 
 عبدالويل حممد

يف طورالباحة 
 حلجحمافظة 

 اليوجد 2006نوفمرب  13

عبدامللك صاحل أمحد 
  الصمايت

 عاماً) 17(

132 

 قتل منطقة احلسو حباملني من قبل جمموعة مسلحة
يف حاملني حمافظة 

 حلج
 133 وضاح علي شائف 2006نوفمرب  17

قتل يف سوق البز بكريرت إثر طعنه جبنبية يف البطن 
 من قبل أحد الباعة يف السوق

يرت يف مدينة كر 
 حمافظة عدن

 2006ديسمرب  19

رمسيس حممد علي أمحد 
  قائد

 عام) 16(

134 

قتل طعنا بسالح أبيض (جنبية) يف سوق االمساك 
 من قبل وضاح عبدهللا سرور

مبدينة زجنبار 
 حمافظة أبني

 اليوجد 2006
  أمين عبدهللا سامل الشدادي

 
135 

من قبل لقي مصرعه إثر اطالق |ر من بندقية آلية 
  خص من احملافظات الشماليةش

مبديرية الصعيد 
  حمافظة شبوة

  136  علي عوض ابو غاسقة  اليوجد  2007يناير  14

لقي مصرعه إثر اطالق |ر من بندقية آلية وسط 
مدينة عتق عاصمة حمافظة شبوة قام به شخص من 

  احملافظات الشمالية

مبديرية الصعيد 
  حمافظة شبوة

  اليوجد  2007يناير  14
 حسني عبدالكرمي

  137  الكشميمي

لقي مصرعه إثر طعنة قاتلة جبنبية من اخللف يف 
 جولة شارع بن عزون مبنطقة الشرج

يف املكال حمافظة 
 حضرموت

 2007يناير  16

 

عاطف حممد عمر حيثر 
 عاما) 30(

138 
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36   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف منطقة احلشاء يف الضالع القاتل علي قائد 
 مثىن احملمودي

يف الضالع حمافظة 
 حلج

 2007يناير  17

 

اجلندي محيد عبده سامل 
 |جي الصبيحي

139 

القتيلة من أهايل جعار مبحافظة أبني قتلت بطلق 
على جثتها يف ساحل أبني، القاتل  |ري وعثر

 عبدالرحيم يوسف احلرازي

ساحل أبني حمافظة 
 أبني

 اليوجد 2007فرباير  28
زهرة حمسن عقيل السقاف 

 عاما) 40(
140 

لقي مصرعه يف قرية احلومرة مديرية حبيل جرب بعد 
  إصابته برصاصة اخرتقت مؤخرة رأسه

  )5048راجع صحيفة االGم العدد (
 2007مارس  24

 2007مارس  23 ردفان حمافظة حلج

 

الطفل عبدربه Çبت 
  عبدالقوي

 أعوام) 6(

141 

قتل نتيجة تعرضه لطعنات ³لة حدة (جنبية) 
  وجهت إليه يف الرقبة والظهر

  القاتل حممد سعيد عبداجلبار اجلبلي
  )5060راجع صحيفة االGم العدد (

 2007إبريل  7

 2007أبريل  3 يف تنب حمافظة حلج
يه حممد نعمان سعيد نب

 عاما) 17(
142 

لقيت مصرعها إثر مقاومتها لسائق حافلة ركاب 
أجرة حاول االعتداء عليها مما أدى إىل سقوطها 
على طريق كورنيش املمالح حيث عثر عليها جثة 
هامدة القاتل بسام عبده أمحد علي (مشايل)، رقم 

  3/53احلافلة رقم 
  )5067راجع صحيفة االGم العدد (

 2007إبريل  15

يف منطقة املمالح 
 حمافظة عدن

 2007إبريل  13
مرمي أمحد عياش 

 عاما)25(
143 

  تويف أثناء إحتجازة يف سجن شرطة القاهرة يف عدن
  )5069راجع صحيفة االGم العدد (

 2007إبريل  17

يف مدينة القاهرة 
 حمافظة عدن

 144 عبداملنعم الثمادي 2007أبريل  16
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37   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

لقي مصرعه طعنا مبنطقة شكع مبديرية احلصني، 
على أيدي مجاعة ا»الت عليه }لضرب والطعن 

السنة الثالثة خبنجر يف الظهر، القتيل طالب يف 
  بكلية الرتبية الضالع
  )5084راجع صحيفة االGم العدد (

 2007مايو  5

مديرية احلصني 
 حمافظة حلج

 145 مروان علي حممد 2007مايو  4

قتل يف مطعم السالم وسط سوق مدينة الضالع 
عندما كان يتناول الغداء، القاتل على يد حممد 

  عبدالرزاق طالب
  )5098عدد (راجع صحيفة االGم ال

 2007مايو  21

  الضالعمدينة  
 حمافظة حلج

 م2007مايو  20
أمني جماهد أمني السيد 

 عاما) 40(
146 

  قتل يف انفجار لغم مضاد لآلليات بسيارته
  )5108راجع صحيفة االGم العدد (

 2007يونيو  2

مديرية املضاربة 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2007مايو  31
  جاعم ابراهيم امحد

 ماً)عا 28(
147 

  قتل يف انفجار لغم مضاد لآلليات بسيارته
  )5108راجع صحيفة االGم العدد (

 2007يونيو  2

مديرية املضاربة 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2007مايو  31
  حسن ابراهيم امحد

 عاماً) 32(
148 

القتيل جنل شقيق حمافظ أبني فريد أمحد جمور وقتل 
  على يد جمموعة جمهولة

G5116م العدد (راجع صحيفة اال(  
 2007يونيو  11

 اليوجد 2007يونيو  10 حمافظة أبني
فريد صاحل أمحد جمور 

 عاما)38(
149 

القتيل وكيل نيابة مديرييت عرما وجردان مبحافظة 
  شبوة قتل متأثراً خبمس طلقات |رية

  )5118راجع صحيفة االGم العدد (
 2007يونيو  13

 150 لي سامل العمريع اليوجد 2007يونيو  12 حمافظة شبوة

قتل على يد أفراد نقطة العرب العسكرية األوىل 
  مبحافظة حضرموت
  )5119راجع صحيفة االGم العدد (

 2007يونيو  14

  منطقة العرب
 حمافظة شبوة 

 151 أمحد علي بلخري القفان اليوجد 2007يونيو  13
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38   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل على يد أفراد نقطة العرب العسكرية األوىل 
  مبحافظة حضرموت
  )5119راجع صحيفة االGم العدد (

 2007يونيو  14

منطقة العرب حمافظة 
 شبوة

 152 القفان عائد علي بلخري اليوجد 2007يونيو  13

 قتل على يد أفراد من االمن املركزي
منطقة الروضة 
 حمافظة شبوة 

 153 مقتل شخصني اليوجد 2007يونيو  20

  قتل على يد أفراد من االمن املركزي
  )5128راجع صحيفة االGم العدد (

 2007يونيو  25

  منطقة العرم
 حمافظة شبوة

 154 سامل |صر دايب 2007يونيو  24

  قبل جمموعة من منطقة ضورانقتل من 
  )5140راجع صحيفة االGم العدد (

 2007نوفمرب  6

 اليوجد 2007يوليو  20 حمافظة ذمار
اجلندي ماجد حمسن علي 

 الرويسي
155 

القتيل من سكان شارع طارق حبارة حسني كريرت 
  مديرية صرية حمافظة عدن

  )5153راجع صحيفة االGم العدد (
 2007يوليو  24

صوين مديرية ح
 حمافظة املهرة

 2007يوليو  23

 

أمحد بن أمحد سعيد 
 عاما)19(

156 

القتيل هو ابن أخ الرئيس األسبق على |صر حممد 
يف فندق الذيباين على يد أفراد من حراسة جلنة 

  قبول الطالب لإللتحاق بكلية الشرطة
  )5176راجع صحيفة االGم العدد (

 2007أغسطس  20

  خورمكسر
 حمافظة عدن

أغسطس  19
2007 

 اليوجد
النقيب سليمان هادي 

 |صر حممد
157 

قتل �طالق ثالث رصاصات يف صدره من قبل 
   سلمية قوات االمن املركزي أثناء مشاركته يف مظاهرة

  )5187راجع صحيفة االGم العدد (
 2007سبتمرب  2

مدينة املكال 
 حمافظة حضرموت

 158 صالح سعيد القحوم 2007سبتمرب  1
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39   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل من قبل قوات االمن املركزي أثناء مشاركة يف 
  سليمةمظاهرة 

  )5195راجع صحيفة االGم العدد (
 2007سبتمرب  11

  الضالع ةمدين
 حمافظة حلج

 159 وليد صاحل عبادي 2007سبتمرب  10

قتل من قبل قوات االمن املركزي أثناء مشاركة يف 
  سليمةمظاهرة 

  )5195راجع صحيفة االGم العدد (
 2007سبتمرب  11

  الضالع مدينة
 حمافظة حلج

 2007سبتمرب  10

 

 160 حممد قايد محادي

من محاية س من قبل طقم عسكري قتل عندما ده
  أمن الشركات يف منطقة الضبة قبالة حمجر لرضي 

  )5118راجع صحيفة االGم العدد (
 2007اكتوبر  8

  الشحر مدينة 
 حمافظة حضرموت

 161 عمر سامل عبدهللا }عباد اليوجد 2007سبتمرب  10

س من قبل طقم عسكري من محاية قتل عندما ده
  ضي أمن الشركات يف منطقة الضبة قبالة حمجر لر 

  )5118راجع صحيفة االGم العدد (
 2007اكتوبر  8

الشحر  مدينة
 حمافظة حضرموت

 162 ساملني عبود ساملني العطاء اليوجد 2007سبتمرب  10

س من قبل طقم عسكري من محاية قتل عندما ده
  أمن الشركات يف منطقة الضبة قبالة حمجر لرضي 

  )5118راجع صحيفة االGم العدد (
 2007اكتوبر  8

الشحر  مدينة
 حمافظة حضرموت

 163 حممد ساملني عبود العطاء اليوجد 2007سبتمرب  10

بدهس  5754قتل عندما قام طقم أمين حيمل رقم 
اvين عليه أثناء سريه مبحاذاة الطريق }لقرب من 

  منطقة احلسيين، وهروب اجلناة
  )5198راجع صحيفة االGم العدد (

 2007سبتمرب  15

  مديرية تنب
 فظة حلجحما

 164 أيوب |صر الرعوي 2007سبتمرب  13
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40   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

لألمن املركزي  ة¿بعقتل عندما قامت أطقم عسكرية 
الرصاص مباشرة على املواطنيني املسلميني  �طالق

  والعزالً من أي سالح يف منصة ردفان
  )5222راجع صحيفة االGم العدد (

 2007أكتوبر  16

يف ردفان حمافظة 
 حلج

 2007أكتوبر  13

 

 165 شفيق هيثم حسن اجلميعي

لألمن املركزي  ة¿بعقتل عندما قامت أطقم عسكرية 
املواطنيني املسلميني �طالق الرصاص مباشرة على 

  والعزالً من أي سالح يف منصة ردفان
  )5222راجع صحيفة االGم العدد (

 2007أكتوبر  16

يف ردفان حمافظة 
 حلج

 2007أكتوبر  13
حممد نصر هيثم العمري 

 احلاملني
166 

لألمن املركزي  ة¿بعقتل عندما قامت أطقم عسكرية 
املسلميني �طالق الرصاص مباشرة على املواطنيني 

  والعزالً من أي سالح يف منصة ردفان
  )5222راجع صحيفة االGم العدد (

 2007أكتوبر  16

يف ردفان حمافظة 
 حلج

 2007أكتوبر  13

 

فهمي حممد حسني 
 اجلعفري

167 

لألمن املركزي  ة¿بعقتل عندما قامت أطقم عسكرية 
�طالق الرصاص مباشرة على املواطنيني املسلميني 

  من أي سالح يف منصة ردفان والعزالً 
  )5222راجع صحيفة االGم العدد (

 2007أكتوبر  16

يف ردفان حمافظة 
 حلج

 2007أكتوبر  13
عبدالناصر قاسم حممد 

 حسن محادة
168 

قتل إثر تعرضه لوابل من الرصاص من قبل أفراد 
طقم عسكري يعمل ضمن القوة األمنية املرابطة يف 

  موقع أعمال تركيب األنبوب
  )5227راجع صحيفة االGم العدد (

 2007أكتوبر  22

 يف منطقة عياذ

 حمافظة شبوة
 2007أكتوبر  21

سعيد علي عبدهللا املقاش 
 احلارثي

169 

قتل على يد حراسة ، القتيل مصاب بشلل نصفي
  القطاع االمين يف الشركة االوكرانية

  )5243راجع صحيفة االGم العدد (
 2007نوفمرب  10

سيالن مديرية ع
 حمافظة شبوة

 170 مساعد حسني بن مساعد اليوجد 2007نوفمرب  9
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41   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ع قتل على يد وحدات من اجليش يف حراسة القطا 
  االمين يف الشركة االوكرانية

  )5243راجع صحيفة االGم العدد (
 2007نوفمرب  10

مديرية عسيالن 
 حمافظة شبوة

 اليوجد 2007نوفمرب  9
صاحل مساعد حسن بن 

 مساعد
171 

قتل على يد وحدات من اجليش يف حراسة القطاع 
  االمين يف الشركة االوكرانية

  )5243راجع صحيفة االGم العدد (
 2007نوفمرب  10

مديرية عسيالن 
 حمافظة شبوة

 172 فارس سامل محدان اليوجد 2007نوفمرب  9

قتل على يد وحدات من اجليش يف حراسة القطاع 
  االمين يف الشركة االوكرانية

  )5243راجع صحيفة االGم العدد (
 2007نوفمرب  10

مديرية عسيالن 
 حمافظة شبوة

 173 لصاحل |صر دائ اليوجد 2007نوفمرب  9

قتل على يد وحدات من اجليش يف حراسة القطاع 
  االمين يف الشركة االوكرانية

  )5243راجع صحيفة االGم العدد (
 2007نوفمرب  10

مديرية عسيالن 
 حمافظة شبوة

 174 حممد مبارك الزعبة اليوجد 2007نوفمرب  9

قتل على يد وحدات من اجليش يف حراسة القطاع 
  كرانيةاالمين يف الشركة االو 

  )5243راجع صحيفة االGم العدد (
 2007نوفمرب  10

مديرية عسيالن 
 حمافظة شبوة

 175 صاحل إمحد لشطل اليوجد 2007نوفمرب  9

لقي مصرعه بعد أن اصطدمت سيارة نوع شاص 
الندكروزر ¿بعة ملصلحة خفر السواحل حتمل لوحة 

  أثناء توجهه إىل الثانوية 9964/3معدنية 
  )G5290م العدد (راجع صحيفة اال

 2008يناير  6

مدينة الشعب 
 حمافظة عدن

 اليوجد 2008يناير  5
طالب يف الصف الثالث 

 Çنوي
176 

|ئب (مشايل) قتل على يد ابراهيم محود الشائف 
  مدير البحث اجلنائي 
  )5292راجع صحيفة االGم العدد (

 2008يناير  8

منطقة املصينعة 
 حمافظة شبوة

 177 ابوبكر حممد الدنيب جداليو  2008يناير  7
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42   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل على يد قوات االمن املركزي أثناء مشاركته يف 
  نمهرجان التصاحل والتسامح والتضام

  )5297راجع صحيفة االGم العدد (
 2008يناير  14

مدينة الشيخ 
عثمان حمافظة 

 عدن

 2008يناير  13

 

صاحل أبوبكر حممد السيد 
 البكري

178 

قتل متأثرا بطلق |ري يف مقدمة الرأس من قبل 
  مجاعة جمهولة 

  )5307راجع صحيفة االGم العدد (
 2008أكتوبر  22

مديرية ردفان 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2008يناير  24
  صاحل حممود علي

 عاما) 55(
179 

  قتل من قبل جمهولني
  )5359راجع صحيفة االGم العدد (

 2008مارس  25

مديرية سيحوت 
 حمافظة املهرة

 180 |جي حمسن عوض حيدان اليوجد 2008فرباير  27

  ة أفراد من االمن املركزيقتل بطلق |ري أطلق
  )5367راجع صحيفة االGم العدد (

 2008إبريل  3

منطقة احلبيلني 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2008أبريل  3
عبدالفتاح سيف 

 عاما)25عبدالكرمي (
181 

  قتل على يد أفراد من اجليش واالمن املركزي
  )5367راجع صحيفة االGم العدد (

 2008إبريل  3

منطقة احلبيلني 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2008أبريل  4
  وضاح حممد عبدهللا

 ماً)عا 25(
182 

دهستها سيارة حكومية نوع صالون يف ساحة 
  مستشفى املسيمري، سائق السيارة علي العقيم

  )5375راجع صحيفة االGم العدد (
 2008إبريل  13

منطقة املسيمري 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2008أبريل  12

الطفلة ر|ء فضل علي 
  أمحد

 (عامني)

183 

 احتجاج أثناء مشاركته يف قتل على يد قوات األمن
  على قيام األجهزة األمنية }عتقال أحد أبناء Gفع

  )5390راجع صحيفة االGم العدد (
 2008إبريل  30

منطقة العسكرية 
 حمافظة حلج

 2008أبريل  29

عبدالفتاح |صر عبدربه 
  اليهري

 عاما) 30(

184 

  قتل على يد جمهولني
  )5397راجع صحيفة االGم العدد (

 2008مايو  8

  زممفرق ح
 حمافظة اجلوف

 اليوجد 2008مايو  2
علي حممد |صر العامري 

 الصبيحي
185 
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43   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

طقم  وذلك عندما أعرتضقتل على أيدي األمن 
لألمن املركزي القتيل يف حماولة  عسكري ¿بع

  إلختطافة
  )5395راجع صحيفة االGم العدد (

 2008مايو  6

  طور الباحة
 حمافظة حلج

 2008مايو  5
الشيخ حيىي حممد حسن 

 الصوملي
186 

  قتل على أيدي األمن املركزي
عندما اقتحم طقمان من األمن املركزي قرية  الفتيل 

  ن على املواطننيوأطلقا النريا
  )5395راجع صحيفة االGم العدد (

 2008مايو  6

طور الباحة حمافظة 
 حلج

 187 حافظ حممد حسن 2008مايو  5

  قتل جبانب مبىن املهمات يف مدينة الشعب
  )5396راجع صحيفة االGم العدد (

 2008مايو  7

مدينة الشعب 
 حمافظة عدن

 اليوجد 2008مايو  6
حمسن جزاو اخلضر 

 عاما)28(
188 

لقي مصرعه بطلق |ري يف مزرعة جعولة من قبل 
دفاع جوي والذا  120طقم عسكري ¿بع للواء 

  }لفرار
  )5408راجع صحيفة االGم العدد (

 2008مايو  21

مديرية دارسعد 
 حمافظة عدن

 2008مايو  19

 

عمار عبداهلادي فارع 
 عاما) 29(

189 

افظة قتل من قبل اجلندي (م.خ.ف) من أبناء حم
تعز أحد أفراد نقطة منطقة امللحة خلفر السواحل يف 

  مديرية أحور
  )5412راجع صحيفة االGم العدد (

 2008مايو  26

مديرية أحور 
 حمافظة أبني

 190 أمحد عمر }صبيع اليوجد 2008مايو  25

قتل متأثرا جبراحه إثر تعرضه لطلقات |رية صادرة 
يونيو  5 عن جنود طقم للنجدة العسكرية بتاريخ

م أثناء نومه داخل }ص كان يقف على 2008
  اخلط العام مبدينة الضالع

  )5428راجع صحيفة االGم العدد (
 2008يونيو  14

مدينة الضالع 
 حمافظة عدن

 2008يونيو  12
حممد حمسن حممد سعيد 

 عاما) 45(
191 
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44   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

القتيل طالب يف الصف األول Çنوي، القاتل ضابط 
  يف القوات املسلحة عبيد أمحد مثىن

  )5455راجع صحيفة االGم العدد (
 2008يوليو  15

 192 مد حسانرائد حم اليوجد 2008يونيو  13 حاملني حمافظة حلج

لقي مصرعه إثر إصابته بطلق |ري من قبل حراسة 
  الشركة الصينية العاملة يف جمال املسح

  )5438راجع صحيفة االGم العدد (
 2008يونيو  25

القطن حمافظة 
 حضرموت

 اليوجد 2008يونيو  23

فارس راجي بن بقصان بن 
  حريز

 عاما) 20(

193 

األمن املركزي قتل بطلقات |رية على يد أحد رجال 
  إىل منزله أثناء عودته

  )5440راجع صحيفة االGم العدد (
 2008يونيو  28

مديرية جحاف 
 حمافظة حلج

 2008يونيو  27

حكيم فضل عبدهللا عبيد 
  احلريري

 عاما) 14( 

194 

لقي مصرعه إثر إصابته بطلق |ري من سالح 
  (مشايل)اجلندي وضاح اجلابري 
  )5448( راجع صحيفة االGم العدد

 2008يوليو  7

مديرية رضوم 
 حمافظة شبوة

 اليوجد 2008يوليو  6
  حممد صاحل سرول

 عاما) 31(
195 

القتيل عامل يف بلدية الشيخ عثمان قتل حتت 
مسجد النور، املتهم عبده حممد أمحد |صر احلزري 

  (صاحب بسطة لبيع املعاوز)
 )5450راجع صحيفة االGم العدد (

 2008يوليو  9

ينة الشيخ يف مد
عثمان حمافظة 

 عدن

 2008يوليو  7

إمامي صادق علوي 
  السقاف

 عاما) 22(

196 

توفيت متأثرة بطلق |ري من مسدس أصا°ا يف 
نقطة سيارة المقدمة الرأس بعد أن منع جنود 

  اإلسعاف التابعة ملستشفى النصر مبواصلة املرور
  )5458راجع صحيفة االGم العدد (

 2008يوليو  19

دار سعد  نقطة
 حمافظة عدن

 اليوجد 2008يوليو  18
الطفلة �اين حسني مهدي 

 أعوام) 7(
197 

  من قبل جمهولني لقي مصرعه جراء إطالق |ر 
  )5466راجع صحيفة االGم العدد (

 2008يوليو  28

  مديرية تنب
 حمافظة حلج

 اليوجد 2008يوليو  26
صاحل فضل أمحد عبيد 

 عاما)18(
198 
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45   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

صابته بضربة هراوة على رقبته من قبل � متأصرأتويف 
م  أثناء 2008يوليو  7أفراد من االمن املركزي يوم 

بعد حدوث انفجار لقنبلة وجوده يف الشارع العام 
  يدوية

  )5472راجع صحيفة االGم العدد (
 2008أغسطس  4

منطقة األزراق 
 حمافظة حلج

 2008أغسطس  3
الشيخ عبدهللا حممد الفقيه 

 عاما) 60(
199 

قتل من قبل جمهولون أثناء ¡دية عمله كسائق، 
ساعات يف وجود  8وترك يف موقع اجلرمية أكثر من 

  ور الباحة وأمن احملافظةأفراد من أمن ط
  )5537راجع صحيفة االGم العدد (

 2008سبتمرب  6

مدينة الوهط 
 حمافظة حلج

أغسطس  25
2008 

 200 عوض |صر سعيد د}

لقي مصرعة إثر إصابته بطلق |ري يف الصدر يف 
منطقة املالح بردفان على يد أفراد احلراسة االمنية 

  احلنشي التابعة لوكيل حمافظة إب أمحد حممد
  )5557راجع صحيفة االGم العدد (

 2008نوفمرب  15

منطقة املالح 
 حمافظة حلج

 2008نوفمرب  14

 

  هشام أمحد حمسن
 عاما) 16(

201 

اشتباك مسلح بني أفراد من القوات املسلحة قتل يف 
  جمموعة مسلحة و واألمن 

  )5568راجع صحيفة االGم العدد (
 2008نوفمرب  27

  مدينة جعار
 ة أبنيحمافظ

 202 حممد Gقوت سامل مكحل اليوجد 2008نوفمرب  18

اشتباك مسلح بني أفراد من القوات املسلحة قتل يف 
  جمموعة مسلحة و واألمن 

  )5568راجع صحيفة االGم العدد (
  2008نوفمرب  27

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2008نوفمرب  18
عبدهللا جعيم بن فرج 

  203  املرزقي

مسلح بني أفراد من القوات املسلحة  اشتباكقتل يف 
  جمموعة مسلحة و واألمن 

  )5568راجع صحيفة االGم العدد (
  2008نوفمرب  27

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  204  عبدهللا حممد فرحان  اليوجد  2008نوفمرب  18
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46   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

تويف متأثراً بطلق |ري من قبل قوات االمن املركزي 
 22أصيب به أثناء املشاركة يف مسرية يف احلصني 

  2008نوفمرب 
  )5566راجع صحيفة االGم العدد (

 2008نوفمرب  25

منطقة احلصني 
 حمافظة حلج

 2008نوفمرب  24

 

  حزام مثىن علي عبيد
 عاما) 18(

205 

قتل وسط الشارع الرئيس بسوق اخلضار يف 
مدينةعتق �طالق سبع طلقات |رية يف صدره 

  أردته قتيال، القاتل محود عبده مدهش
  )5575راجع صحيفة االGم العدد (

 2008ديسمرب  6

  مدينة عتق 
 حمافظة شبوة

 G 206سر علي هائل اليوجد 2008ديسمرب  4

القتل مدير املركز الصحي مبديرية جحاف قتل 
  مبنطقة الرميلة حبجر يف ظروف غامضة

  )5594راجع صحيفة االGم العدد (
 2008ديسمرب 22

مبديرية جحاف 
 حمافظة حلج

 اليوجد 2008ديسمرب  21
  حمسن علي حمسن

 عاما) 45(
207 

قتل يف سوق القات مبنطقة مفرق ماوية (شرق 
 الثة أطقم للشرطة العسكريةمدينة تعز) من قبل ث

  )5594راجع صحيفة االGم العدد (
 2009يناير  1

 اليوجد 2008ديسمرب  30 حمافظة تعز

اجلندي هارون حممد صاحل 
  العبادي

 عاما) 24(

208 

قتل إثر تعرضه للدهس من قبل إحدى عر}ت 
) املرابط مبديرية بيحان حمافظة 110مدفعية اللواء (

  شبوة
G5603م العدد (راجع صحيفة اال(  

 2009يناير  10

مديرية بيحان 
 حمافظة شبوة

 اليوجد  2009يناير  7
املساعد أول نصر علي 

 سامل الراعي
209 

يعمل جندG يف صفوف احلرس اجلمهوري، لقي 
  حتفه مبنطقة }ب اليمن بصنعاء يف ظروف غامضة

  )5605راجع صحيفة االGم العدد (
 2009يناير  12

مبنطقة }ب اليمن 
 حمافظة صنعاء

 اليوجد 2009يناير  10
  اجلندي حممود عبده فرحان

 عاما) 38(
210 
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47   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ني أثناء عودته قتل على يد ثالثة أشخاص مسلح
إىل منزله، قاموا بضربه وتكتيفه حماولني اختطافه، 
وأثناء مقاومته هلم صوب أحدهم مسدسه على 

رأسه وأفرغ فيه ثالثة أعرية |رية أردته قتيال يف احلال 
  وكان أحد اجلناة يرتدي زي عسكري

  )5610راجع صحيفة االGم العدد (
 2009يناير  17

يف مديرية التواهي 
 عدنحمافظة

 2009يناير  14
فضل أمحد مانع الفجاري 

 عاما) 35(
211 

قتل بقنبلة رماها أحد أفراد االمن املركزي على 
  املشاركني مبظاهرة يف مدينة الضالع

  )5611راجع صحيفة االGم العدد (
 2009يناير  18

يف مدينة الضالع 
 حمافظة حلج

 212 الوداد حممد عبدهللا علي  2009يناير  17

متأثرأ �صابتة بطالق |ري من قبل االمن  قتل
أثناء مشاركته يف  2009يناير  13املركزي بتاريخ 

  مهرجان التصاحل والتسامح بعدن
  )5607راجع صحيفة االGم العدد (

 2009يناير  14

يف مدينة الشيخ 
عثمان حمافظة 

 عدن

 2009يناير  19

عمر عبدالعزيز سامل احلاج 
  الصبيحي

  عاما) 17( 
213 

قتل يف منطقة بئر امحد مبديرية الشعب حمافظة عدن 
 م1994}نفجار لغم من خملفات حرب صيف 

 )5630صحيفة االGم العدد (

  2009فرباير  6

يف منطقة بئر امحد 
  حمافظة عدن

  2009يناير  25
  طاهر عبدهللا محود

  214  عاما) 17(

قتل متأثرا �صابته بطلقة |رية أطلقت عليه من قبل 
ي خليل علي عبده جسارة من حمافظة ذمار اجلند

 117يف لواء اvد سابقا واملسمى حاليا }للواء 
  مشاه

  )5626راجع صحيفة االGم العدد (
  2009فرباير  2

  اليوجد  2009يناير  29  مبحافظة عمران
اجلندي مروان حممد 

  215  عبدهللا بن هادي
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48   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

متأثرا جبراحه اخلطرية اثر اصابته }عرية |رية  قتل
 االمن اطلقها صوبه رجال استقرت يف امعائه

يف مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

 2009يناير  31
  صاحل عليوه

 ا)عام 50( 
216 

 قتل من قبل اجليش يف معسكر صالح الدين
يف مدينة الربيقة 

 حمافظة عدن
 217 الشيخ صاحل قرو اليوجد غري معروف

قتل نتيجة دهسة بد}بة يف أحد اللمعسكرات يف 
 صنعاء أثناء متابعته إلستالم راتبه

 218 أمحد فضل حسن البعلية اليوجد غري معروف يف حمافظة صنعاء

}لقرب من منزله وعلى رأسه آÇر عدد وجد مقتول 
  من الكدمات والرضوض وبقاG أثر دماء 

  )5634راجع صحيفة االGم العدد (
  2009فرباير  10

مبديرية األزارق 
  حمافظة حلج

  اليوجد  2009فرباير  9
املقدم ركن حممد عفيف 

  219  سفيان

وظهر ، مرمية على الطريق اإلسفليتته عثر على جث
يف اليدين وكدمات على الرأس  على اجلثة كسور

والصدر وكذا وجود آÇر لسحب إطارات سيارة 
  .على اإلسفلت إىل جوار اجلثة

  )5635راجع صحيفة االGم العدد (
  2009فرباير  11

منطقة احلصني 
  حمافظة حلج

  2009فرباير  10
عبدالسالم علي حسني 

 قرواش

  عاماً) 30(
220  

حضرموت قتل يف مواجهات مع األمن مبحافظة 
  إثر نشوب خالف على أرضية يف مدينة املكال

  )5657راجع صحيفة االGم العدد (
  2009مارس  5

 مدينة املكال

  حمافظة حضرموت
  اليوجد  2009مارس  4

عوض |صر عوض حلرق 
  221  }عوضة

لقي مصرعه إثر تعرضه لوابل من األعرية النارية 
  أصابت أحدها رأسه فأردته قتيال على الفور

  )5657صحيفة االGم العدد (راجع 
  2009مارس  5

مدينة جعار حمافظة 
  أبني

  اليوجد  2009مارس  4
إGد خالد أمحد (احللبة) 

  222  عاما 28

 131قتل من قبل الضابط املايل وحراسته يف اللواء 
  مبحافظة صعدة

  )5666راجع صحيفة االGم العدد (
  2009مارس  14

مبنطقة كتاف 
  حمافظة صعدة

  اليوجد  2009مارس  6
اجلندي علي عبدهللا 

  223  حسني احلدي
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49   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف إطالق |ر على سيارة االجرة اليت كان 
  لنييستقلها من قبل جمهو 
  )5662راجع صحيفة االGم العدد (

  2009مارس  10

منطقة البساتني 
  حمافظة عدن

  ال يوجد  2009مارس  9
شيخ حممد حممد أبوبكر 

  224  الديويل

قتل متأثرا }إلصابة البليغة اليت تعرض هلا إثر طلقة 
|رية من قبل أفراد من االمن املركزي اخرتقت 

بتاريخ جسده من خلف الظهر يف أحداث احلسوة 
  م2009فرباير  21

  )5664راجع صحيفة االGم العدد (
  2009مارس  12

منطقة احلسوة 
  حمافظة عدن

  2009مارس  11

  

مجيل عبيد عوض سليمان 
  دويل

  ) عاما 23( 
225 

  قتل على يد دورية من اجليش ¿بعة
  مشاة 123للواء 

  )5676راجع صحيفة االGم العدد (
  2009مارس  24

منطقة شحن 
ية حمافظة احلدود

  املهرة
 اليوجد  2009مارس  23

قبيلة زعبنوت من مواطن 
 226  املهرية

أعرتف قتل على يد املدعو (ف.أ.ع.س) الذي 
أمام القضاء ويف النيابة وكذلك بتأكيد القاتل 

حكم على  الشهود، بقتل اvين عليه وهو |ئم،
  القاتل }لسجن ثالث سنوات فقط

  )5677راجع صحيفة االGم العدد (
  2009مارس  25

  2009  حمافظة صعدة
اجلندي علي صاحل حممد 

 227  اليافعي

قتل على يد جمموعة مسلحة يف منطقة احلزم 
}جلوف أثناء حماولته استعادة سيارة له من نوع 

هيلوكس كانت اvموعة املسلحة قد »بتها من أمام 
  منزله يف عتق وفرت °ا إىل حمافظة اجلوف

  )5682العدد (راجع صحيفة االGم 
  2009مارس  30

  منطقة احلزم
  حمافظة اجلوف

 اليوجد  2009مارس  28
حمسن أمحد دعمان 

 228  عاما)29(
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50   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 الذيقتل على يد أحد املدربني يف معسكر النصر 
هسه �حدى سيارات قام بركل اvين عليه وهدد بد

  واصل التدريبياملعسكر إن مل 
  )5707راجع صحيفة االGم العدد (

  2009إبريل  24

منطقة خورمكسر 
  حمافظة عدن

 229  عثمان أمحد صاحل  2009إبريل  4

ق الرصاص إطلليت اقوات االمن املركزي  من قبلقتل 
املسيلة للدموع على املتظاهرين  قنابلالاحلي و 

  بشكل مكثف وبطريقة عشوائية
  )5699راجع صحيفة االGم العدد (

  2009إبريل  16

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

 اليوجد  2009إبريل  15

العميد حيدر حيدرة 
  حسني

  عام) 52(
230 

ات توفيت متأثرة }الختناق جراء استنشاقها غاز 
قامت االمن  اليت أطلقتهاالقنابل املسيلة للدموع 

  املركزي والنجدة على املتظاهرين
  )5699راجع صحيفة االGم العدد (

 2009إبريل  16

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

 اليوجد  2009إبريل  15
  لول أمحد بن أمحد

 231  عام) 27(

كان القتيل مع عدد من رفاقه يلعبون أمام 
العام عندما قامت قوات اجليش مستشفى ردفان 

االمن املركزي �طالق الرصاص احلي وقنابل الغاز 
املسيلة للدموع على املشاركني يف التظاهرة السلمية 

يف احلبيلني وهو ما أصاب األطفال حبالة من 
اخلوف والرعب ودفعهم إىل اهلرب والركض هر} من 
الرصاص وأدخنة قنابل الغاز اليت أفقدت القتيل 

ؤG أثناء هربه حيث سقط بسبب ذلك يف الر 
  إحدى برك املياه اليت كانت على الطريق ومات غرقا

  )5708راجع صحيفة االGم العدد (
 2009إبريل  25

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

 اليوجد  2009إبريل  15
  أمني أنيس مقبل طاهر

 232  سنوات) 7(
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51   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قامت قوات االمن عندما قتل برصاصة }لقلب 
قنابل املسيلة ال�طالق الرصاص احلي و  املركزي

  عشوائيةلى املتظاهرين بشكل مكثف و للدموع ع
  )5699د (راجع صحيفة االGم العد

  2009إبريل  16

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2009إبريل  15
  ماجد حسني Çبت قاسم

 233  عام) 20(

قتل �طالق |ر من مسدسات جمهولني، أصابوا 
  الشاب بعيار اخرتق مججمته وسكن بداخلها.

  )5701راجع صحيفة االGم العدد (
 2009إبريل  18 

مديرية املنصورة 
  حمافظة عدن

  2009بريل إ 19
  وضاح صاحل |جي حريب

 234  عام) 30(

قتل متأثرا جبراحه اليت حلقت به على إثر اندالع 
مواجهة مسلحة بينه وبني جمموعة مسلحني يقودهم 

  شخص يدعى (أ.ص.ع).
  )5707راجع صحيفة االGم العدد (

  2009إبريل  24 

مبنطقة مثلث 
املسيمري حمافظة 

  حلج
  2009إبريل  23

أمحد سعيد  يدعى عوض
 235  عاما) 30(

قتل بطلق |ري يف الرأس على يد  قوات اجليش 
اليت إستخدمت أسلحة الدوشكا والكالشنكوف 

  والقناصة على املواطنني
  )5715راجع صحيفة االGم العدد (

  2009مايو  2

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2009مايو  1
  صربي |صر حممد املطري

 236  عاما) 22(

خل منزله جراء قصف اجليش اليمين للمدينة داقتل 
  عنيف وعشوائي  بشكل

  )5716راجع صحيفة االGم العدد (
  2009مايو  3 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2009مايو  2
  عابد عبده عبدهللا البحري

 237  عاما) 18(

قتل جراء إطالق زخات من الرصاص من قبل جنود 
من تظاهرة  طقم أمين كان يقف على مسافة قريبة

  احتجاجية قبل أن يتم تفريقها.
  )5717راجع صحيفة االGم العدد (

  2009مايو  4 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2009مايو  3
 وي صاحل|صر عل

 238  البيضاين
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52   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

من سالح ثقيل من قبل  بشظيةصابته متأثراً �تويف 
  عشوائي على مدينة القوات اجليش يف قصف 

  )5715راجع صحيفة االGم العدد (
  2009مايو  2 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2009مايو  10
 ذيبانصاحل Çبت راشد 

 239  عاما) 60(

إثر إصابته بعيار |ري أثناء حماولة قوات األمن قتل 
  املركزي إقتحام مبىن صحيفة األGم 
  راجع موقع التغيري والصحوة ونشوان 

  2009مايو   13 بتاريخ

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  2009مايو  13
  صاحل امحد الصارطي

 240  عاما) 60(

  قتل على يد أفراد من االمن يف مدينة لودر
  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2009مايو  19

 

 241  صاحل عمر جلدل

قتل إثر تعرضه إلصا}ت خطرية zعرية |رية 
   ةسلمي ظاهرةأطلقتها عليه قوات األمن أثناء ت
  راجع موقع التغيري

  2009مايو  21 بتاريخ

  مديرية املنصورة
  حمافظة عدن

  2009مايو  21
عبدالقوي حمسن حسن 

  الطاليل
  عاما) 33(

242 

إثر تعرضه إلصا}ت خطرية zعرية |رية  قتل
  أطلقتها عليه قوات األمن أثناء جتمع سلمي

  راجع موقع التغيري
  2009مايو  21 بتاريخ

  مديرية املنصورة
  حمافظة عدن

  2009مايو  21
 أديب مثىن عبيد احلاملي

 243  عاما) 28(

قتل إثر تعرضه إلصا}ت خطرية zعرية |رية 
  جتمع السلمي ألمن أثناء أطلقتها عليه قوات ا

  راجع موقع التغيري
  2009مايو  21 بتاريخ

  مديرية املنصورة
  حمافظة عدن

 244  حممد |صر الكلدي اليوجد  2009مايو  21

قتل إثر تعرضه إلصا}ت خطرية zعرية |رية 
  أطلقتها عليه قوات األمن أثناء جتمع السلمي

  راجع موقع التغيري
  2009مايو  21 بتاريخ

  ية املنصورةمدير 
  حمافظة عدن

 245  مراد حيدر أمحد اليوجد  2009مايو  21
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53   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 zعريةيف القخد خطرية  بةقتل إثر تعرضه إلصا
  جتمع السلمي  أطلقتها عليه قوات األمن أثناء |رية

  راجع موقع التغيري
  2009مايو  21بتاريخ

  مديرية املنصورة
  حمافظة عدن

 246  |صر عوض امحد دمحان  اليوجد  2009مايو  21

أعرية |رية إثر تويف متأثراً جبراحه اليت أصيب °ا 
يف يوم  أطلقتها عليه قوات األمن أثناء جتمع سلمي

  2009مايو  21

  مدينة املنصورة
  حمافظة عدن

  2009مايو  26

 

منصور أمحد عبدهللا 
 247  املارمي

قتل على يد قوات االمن املركزي عند نقطة العند 
بطريقه استفزازيه وغري انسانيه وكالوا له  هاثر تفتيش

وا»الوا عليه بكل انواع . التهم }لعماله واالنفصال
وطالبهم }لتوقف عن  هاضاعرت  الشتائم مما ادي اىل

قول هذه الشتائم فأدى ذالك اىل ا»م قاموا بضرب 
 }لعصي وموخرة السالح حىت zسلوب وحشي

  لفض انفاسه
  التغيريراجع موقع 

  2009 يونيو 2بتاريخ 

  منطقة العند
  حمافظة حلج

 248  ىيحممد حسني حي اليوجد  2009مايو  26

  دهس بسيارة جندي
  راجع موقع احلدث

  2009ديسمرب  27خ بتاري 

  منطقة تنب
  حمافظة حلج

  اليوجد  2009مايو  29
العميد/ |صر حيدر 

 249  العزييب

قتل جراء أطالق قوات االمن املركزي الرصاص احلي 
  بشكل عشوائي على مظاهرة سلمية 

  راجع موقع الصحوة
  2009مايو  31بتاريخ 

مدينة الشحر 
  حبضرموت

  2009مايو  30
  عوض سعد }رامي

 250  عاماً) 19(

قتل على يد قوات االمن املركزي أثناء مشاركته يف \
  مظاهرة سلمية يف مدينة الضالع

  راجع موقع مأرب برس
  2009مايو  31بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2009مايو  31

  

توفيق حممد عبدهللا 
 251  اجلعدي
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54   صفحة 

 

 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل على يد قوات االمن املركزي أثناء مشاركته يف 
  مظاهرة سلمية 

  راجع موقع مأرب برس
  2009مايو  31بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  اليوجد  2009مايو  31
ي وليد عبدالواحد عل

  حسني
  

252 

قتل من قبل أفراد نقطة العند التابعة للجيش الذين 
أطلقوا النار بشكل عشوائي على املواطنيني ملنعهم 

  من املشاركة يف تشييع جنازة 
  راجع موقع املصدر أوالين

  2009يونيو  8بتاريخ 

  منطقة العند
  حمافظة حلج

  2009يونيو  8
 السالم امحد هيثمعبد

 253  عاما) 24(

من قبل أفراد نقطة العند التابعة للجيش الذين  قتل
أطلقوا النار بشكل عشوائي على املواطنيني ملنعهم 

  من املشاركة يف تشييع جنازة 
  راجع موقع املصدر أوالين

  2009يونيو  8بتاريخ 

  منطقة العند
  حمافظة حلج

  2009يونيو  8
وضاح حسن علي سعيد 

 254  البدوي

عند التابعة للجيش الذين قتل من قبل أفراد نقطة ال
أطلقوا النار بشكل عشوائي على املواطنيني ملنعهم 

  من املشاركة يف تشييع 
  راجع موقع املصدر أوالين

  2009يونيو  8بتاريخ 

  منطقة العند
  حمافظة حلج

  2009يونيو  8
 عبداملعني سعد صاحل

 255  حمسن احليمدي

 56قتل بعد أن دهس من قبل سيارة قائد اللواء 
مشايل) أثناء مروره أمام مكتب اليمدا مبدينة (

  خورمكسر

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  اليوجد  2009يونيو  9
 علي حمسن احلاج اجلحايف

 256  ) عاما75(

تويف جراء دهسة بد}بة يف داخل معسكر يف 
  حمافظة ذمار

  راجع موقع الصحوة نت
  2009يونيو  21بتاريخ 

 257  حسني بن حسنيطه   2009يونيو  9  حمافظة ذمار
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55   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ثالثة أشخاص احدهم يرتدي زي  قتل من قبل
مرى" والذوا اعسكري كانوا على منت سيارة نوع "ك

  لفرار}
  راجع موقع الصحوة نت

  2009يونيو  18بتاريخ 

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
  2009يونيو  17

  علي امحد حممد احلداد
 258  عاما) 34(

قائد قوات األمن املركزي يف معسكر  قتل على يد
  بصنعاء األمن املركزي

 259  عيبان حسان علي أمحد  2009يونيو  26  صنعاءحمافظة 

أثناء مقاومته لرجال أمن حاولوا إقتحام  لقي مصرعه
  منزله

  راجع موقع الصحوة نت
  2009يوليو  3بتاريخ 

  منطقة عقان
  حمافظة حلج

 اليوجد  2009يوليو  2
  علي فضل أمحد عبيد

 260  عاما) 25(

أثر قيام قوات االحتالل برمي قنابل املسيلة  قتل
للدموع وإطالق الرصاص احلي على املظاهرة وقد 

ف أمام مرآهم ومسمعهم دون ان حيركوا ترك ينز 
  ساكناً إلسعافه

  راجع موقع عدن برس
  2009يوليو  7بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 261  حسني عبدهللا دعسه اليوجد  2009يوليو  7

قتل برصاص قوات األمن أثناء إقدامها على قمع 
احتجاجا على محالت االعتقال سلمية تظاهرة 

  لني وتضامنا مع املعتق
  راجع موقع عدن برس

  2009يوليو  7بتاريخ 

 الديس الشرقية

  حضرموت
  2009يوليو  7

عفيف علي حمسن 
 262  عاما) 26الوحريي ( 

قتل على يد قوات األمن املركزي اليت أطلقت النار 
  على املشاركني يف املظاهرة السلمية 

  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (
  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 263  عوض أمحد حممد الدابيه  2009يوليو  23
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56   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية لى املشاركني يف مظاهرة ع

  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (
  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 264  مهدي عمر القعيطي  2009يوليو  23

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009 يوليو 30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2009يوليو  23
عبدهللا حممد أمحد شيخ 

 265  احلرشأ

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 266  سيد عبدالكرمي صفوان اليوجد  2009يوليو  23

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 

يوليو  30) 1186راجع صحيفة الصحوة العدد (
2009  

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 267  علي سامل صاحل الغاز  2009يوليو  23

ر أطلقت النا قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2009يوليو  23
عبدالكرمي عيدروس أمحد 

 268  الفضلي

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186(راجع صحيفة الصحوة العدد 

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2009يوليو  23

 

حممد صاحل عبدالقوي 
 269  اليزيدي

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 270  حمسن احلدي اليوجد  2009يوليو  23
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57   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 

  )1186جع صحيفة الصحوة العدد (را
  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2009يوليو  23

 

عقيد صاحل طالب حممد 
 271  اليافعي

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  افظة أبنيحم

  2009يوليو  23

 

 272  قاسم السيد قاسم املارمي

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2009يوليو  23
عميد حممد سامل علوي 

 273  مسن

أطلقت النار  يد قوات األمن املركزي، اليت قتل على
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 274  هادي مقبل صاحل املارمي  2009يوليو  23

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية ة على املشاركني يف مظاهر 

  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (
  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 275  سامل اجلزار بن فليس اليوجد  2009يوليو  23

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  20092009يوليو  30

  نة زجنبارمدي
  حمافظة أبني

  2009يوليو  23

 

 276  اخلضر |صر سعيد أمزالط

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2009يوليو  23

 

امحد حسني حممد |صر 
 277  ينالشني
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58   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 

  )1186العدد (راجع صحيفة الصحوة 
  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 278  حممد قائد صاحل اليوجد  2009يوليو  23

أطلقت النار  قتل على يد قوات األمن املركزي، اليت
  سلمية على املشاركني يف مظاهرة 
  )1186راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2009يوليو  30

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2009يوليو  23

 

 279  علي فضل مثىن حسني

قتل برصاص قوات األمن املركزي عند مشاركته يف 
  مظاهرة سلميه 

  راجع موقع الصحوة 
  2009يوليو  25بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2009يوليو  25
حممد صاحل مرشد 

 280  اجلحايف

لقي مصرعه برصاص طائش أثناء نزاع مسلحني بني 
  طعة على قمن الشمال قبيلتني 

  ) 1189راجع صحيفة الصحوة العدد (
  2009 أغسطس 20

منطقة الرضمة 
  حمافظة إب

أغسطس  19
2009  

 

 281  علي حسني رGسني حيد

قتل برصاص قوات األمن املركزي عند مشاركته يف 
  مظاهرة سلميه طالبوا بتوفري املاء املقطوع عنهم

  ) 1190راجع صحيفة الصحوة العدد (
  2009أغسطس  27

  العريش منطقة
  حمافظة عدن

أغسطس  23
2009  

  محد علي مربشأ
 282  عاما) 20(

قتل يف نقيل الربوة يف ردفان على يد قوات األمن 
  املركزي

  راجع موقع الصحوة
  2009سبتمرب  14بتاريخ 

  منطقة احلبيلني
  حمافظة حلج

  أغسطس 29

 

بكيل صاحل حممد صاحل  
 283  عركل

فته مكبل إغتيل يف فندق قلب حيث وجد يف غر 
اليدين والرجلني وايديه ورجليه مكسرة وخمنوق 

  وغرتته يف فمه

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
  2009سبتمرب  13

 

العقيد سامل علي لكرش 
 284  }عوضه
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59   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  حظةمال

قتلت يف مواجهات مسلحة بني جنود من االمن 
  وحراسة الشيخ الفضلي عقب إعتقال أحد مرافقيه

  ) 1194العدد (راجع صحيفة الصحوة 
  2009أكتوبر  1بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 285  غري معروفة اهلوية إمراه اليوجد  2009سبتمرب  28

بطلق |ري أثناء قيام جنود األمن املركزي بقمع قتل 
للمطالبة بطالق سراح  سلميةوتفريق تظاهرة 

  املعتقلني والتضامن مع صحيفة األGم 
  راجع موقع الصحوة

  2009سبتمرب  30بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 386  حممود حممد مثىن احلريري  2009سبتمرب  30

نود األمن املركزي بقمع قتل بطلق |ري أثناء قيام ج
ي للمطالبة بطالق سراح  سلميةتظاهرة وتفريق 

  املعتقلني والتضامن مع صحيفة األGم 
  راجع موقع الصحوة بتاريخ

  2009إكتوبر  1 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 287  حممد علي مثىن  2009سبتمرب  30

أثناء مشاركته يف متأثرا جبراحه اليت تعرض هلا  تويف
بعد قيام جنود األمن املركزي بقمع  سلمية تظاهرة

وتفريق التظاهرة للمطالبة بطالق سراح املعتقلني 
  والتضامن مع صحيفة األGم.

  مستشفى الثروة
  يف صنعاء

 288  حممد صاحل القطييب  2009إكتوبر  23

 مسلح نصبه جمهولون يف منطقة خشم قتل يف كمني
وت بناء حضرم، ومحل أسيئون العني غرب مدينة

  هالسلطة مسؤولية اغتيال
  راجع موقع املصدر أون الين 

  2009نوفمرب  16¿ريخ 

  منطقة خشم العني
  حمافظة حضرموت

 289  العميد علي سامل العامري  2009نوفمرب  3

 مسلح نصبه جمهولون يف منطقة خشم قتل يف كمني
بناء حضرموت ، ومحل أسيئون العني غرب مدينة

  هالسلطة مسؤولية اغتيال
  صدر أون الين راجع موقع امل

  2009نوفمرب  16¿ريخ 

  منطقة خشم العني
  حمافظة حضرموت

 290  العقيد أمحد أبوبكر }وزير  2009نوفمرب  3
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60   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

بناء حضرموت ، ومحل أ مسلح نصبه قتل يف كمني
  هالسلطة مسؤولية اغتيال

  راجع موقع املصدر أون الين
  2009نوفمرب  16بتاريخ 

  منطقة خشم العني
  حمافظة حضرموت

  2009نوفمرب  3
الرقيب صاحل سامل بن كوير 

 291  النهدي

ناء ب، ومحل أ مسلح نصبه جمهولون قتل يف كمني
  هحضرموت السلطة مسؤولية اغتيال
  راجع موقع املصدر أون الين

  2009نوفمرب  16بتاريخ 

  منطقة خشم العني
  حمافظة حضرموت

 292  رامي علي حسني الكثريي  2009نوفمرب  3

بناء ، ومحل أ مسلح نصبه جمهولون قتل يف كمني
  هحضرموت السلطة مسؤولية اغتيال
  راجع موقع املصدر أون الين

  2009نوفمرب  16اريخ بت

  منطقة خشم العني
  حمافظة حضرموت

 293  زكي عرفان حبيش  2009نوفمرب  3

تويف متأثراً جيراحة جراء دهسه من قبل املوكب 
 ، 2009نوفمرب  7الرàسي للرئيس اليمين ¿ريخ 

  الصحوة نتراجع موقع 
  2009مرب فنو  9بتاريخ 

  مدينة عزان
  حمافظة شبوة

 جداليو   2009نوفمرب  8
  |صر عوض سوم

 294  عام) 70(

  بطلقة ديشكا من طقم عسكري قتل
  راجع موقع مأرب برس

  2009نوقمرب  12بتاريخ 

  منطقة الدرجاج
  حمافظة أبني

  2009نوفمرب  11
 عباد أمحد عبدالرمحن
 295  احليدري

وتركوه ملقياً  برصاص من قبل األمن املركزي قتل 
  اةفوق الرصيف ودمه ينزف حىت فارق احلي

 23) ¿ريخ 656راجع صحيفة الطريق العدد (
  2009نوفمرب 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2009نوفمرب  18

 

 سيف علي غالب
 296  اجلحايف

 جراء تعرضه لطلق |ري وهو يف سيارتهمصرعه لقي 

  أصابه يف مؤخرة الرأس
  راجع موقع رأي اإلخباري

  2009نوفمرب  25بتاريخ 

  مديرية تنب
  حمافظة حلج

  2009نوفمرب  24
الشيخ سعيد صاحل حسني 

 297  العزييب
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61   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل برصاص قوات األمن املركزي عند مشاركته يف 
  عتق يف مدينة مظاهرة سلميه

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

 298  احلينحممد مبارك سامل   2009نوفمرب  25

قتل برصاص قوات األمن املركزي عند مشاركته يف 
  عتق مظاهرة سلميه يف مدينة

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

  2009نوفمرب  25

 

اخلضر عبدهللا أمحد 
 299  عبدالسالم

مشاركته يف قتل برصاص قوات األمن املركزي عند 
  عتق مظاهرة سلميه يف مدينة

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

  2009نوفمرب  25

 

 300  أمحد عبدهللا سامل احلين

األمن  لقي مصرعه يف اشتباكات مسلحة بني
ومواطنني مسلحني رفضوا إجراء االنتخا}ت 

 التكميلية يف املديرية

  )658راجع صحيفة الطريق العدد (
  2009ديسمرب  7بتاريخ 

  ديرية احلصنيم
  حمافظة حلج

 301  الصعدعبيد مثىن صاحل   2009ديسمرب  3

لقي مصرعه جراء تعرضه لطلق |ري أصابته يف 
  مقدمة رأسه لريدى قتيال يف احلال

  منطقة اvحفة
  حمافظة حلج

  2009ديسمرب  4

 

اجلندي مسري امحد صاحل 
 302  الشعييب

النار لقي مصرعة بعد أن أطلق جنود األمن املركزي 
عليه من اخللف، مث رميت جثته اىل جوار سور 

  األمن املركزي
  )659راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  10بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  8
 ةالقاهر عوض صاحل علي 

 303  احلسين
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62   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

داخل السجن، للتعذيب الشديد  هتعرضنتيجة  قتل
  وأعتقل بتهمة املشاركة يف مظاهرة سليمة

  راجع موقع السياسي برس
  2009ديسمرب  10بتاريخ 

  مدينة الشحر
  حمافظة حضرموت

  2009ديسمرب  9
   حداد (حرارة)أسعد سامل

 304  عاما 20

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
حممد صاحل حممد علي 

  العنبوري
  )عام 35(

305 

حيتها عشرات وراح ض قصف جوييف  تقتل
 األبرGء من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
  شيخأمنة عبدهللا عوض 

 306  )عام 28(

وراح ضحيتها عشرات  قصف جوييف  تقتل
 األبرGء من األطفال والنساء من البدو

 )662جع صحيفة الطريق العدد (را

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

حممد صاحل حممد علي  مها
  العنبوري

  )اعوام 12(
307  

وراح ضحيتها عشرات  قصف جوييف  تقتل
 األبرGء من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17

 

مسية حممد صاحل حممد 
  علي العنبوري

  )اعوام 9(
308 

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009رب ديسم 17

شفيق حممد صاحل حممد 
  علي العنبوري

  أعوام) 3(
309 

وراح ضحيتها عشرات  قصف جوييف  تقتل
 األبرGء من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

مجيلة حممد صاحل حممد 
  ي العنبوريعل
  )اشهر 9(

310 
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63   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662الطريق العدد ( راجع صحيفة

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

حممد صاحل حممد صاحل 
  علي العنبوري

  أعوام) 10(
311  

على قرية "شعب مقوع" وادي قصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 هلموالنساء من البدو األمنني يف مناز 

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17

 

  شيخعبدهللا عبدهللا عوض 
 312  )عام 65(

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 ماألطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهل

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
  مرمي صاحل |صر هلباء

 313  عاما) 50(

على قرية "شعب مقوع" وادي قصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 هلموالنساء من البدو األمنني يف مناز 

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
عبدهللا أمحد عبدهللا عوض 

  شيخ
  عاما) 18(

314 

على قرية "شعب مقوع" وادي قصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 منازهلموالنساء من البدو األمنني يف 

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
عبدهللا مقبل عبدهللا عوض 

  شيخ
  )عام 22(

315 

على قرية "شعب مقوع" وادي قصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 يف منازهلموالنساء من البدو األمنني 

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17

 

  شيخ حسني عبدهللا عوض
 316  عاما) 35(
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64   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  ةمالحظ

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 جداليو   2009ديسمرب  17
  حنان حممد جديب

 317  )عام 24(

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
  مي حسني عبدهللا عوضمر 

 318  )عامان(

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

شفيق حسني عبدهللا 
  عوض

  )عام وتصف(
319 

لى قرية "شعب مقوع" وادي عقصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
  عبدهللا مقبل سامل لوقيه

 320  )عام 30(

ى قرية "شعب مقوع" علقصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
  صاحلة علي امحد منصور

 321  )عام 28(

ى قرية "شعب مقوع" وادي علقصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
عبدهللا مقبل سامل  براهيمأ

  لوقيه
  )عام 12(

322 
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65   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 منازهلماألطفال والنساء من البدو األمنني يف 

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
امساء عبدهللا مقبل سامل 

  لوقيه
  )اعوام 9(

323 

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 ني يف منازهلماألطفال والنساء من البدو األمن

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

مسية عبدهللا مقبل سامل 
  لوقيه

  )عام ونصف(
324 

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

عبدهللا مقبل سامل  سامل
  لوقيه

  (عامان)
  

325  

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662لعدد (راجع صحيفة الطريق ا

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
فاطمة عبدهللا مقبل سامل 

  لوقيه
  )اعوام 3 (

326 

على قرية "شعب مقوع" وادي قصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662طريق العدد (راجع صحيفة ال

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
  علي مقبل سامل لوقية

 327  )عاما 37(

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662العدد ( راجع صحيفة الطريق

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

هناء عبدهللا منصر 
  الصندعي

  )عام 25(
328 
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66   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

مل صفاء علي مقبل سا
  لوقية

  )عامان ونصف(
329 

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

لي مقبل سامل خدجية ع
  لوقية

  )عام واحد(
330 

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
  مقبل سامل مقبل الوقية

 331  عاما) 70(

على قرية "شعب مقوع"  قصف جوييف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
  يسلم الرواحيحممد فاطمة 

 332  )عام 67(

على قرية "شعب مقوع" جوي  قصفيف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
  مرمي عوض |صر اجلعدين

 333  )عام 45(

على قرية "شعب مقوع" ي قصف جو يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

نداء مقبل سامل مقبل 
  الوقية

  (عامان وسبعة أشهر)
334 
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67   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21تاريخ ب

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

جواس مقبل سامل مقبل 
  الوقية

  (عام ونصف)
335 

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662د (راجع صحيفة الطريق العد

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
  مرمي مقبل سامل لوقية

 336  )عام 38(

على قرية "شعب مقوع" وادي قصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662د (راجع صحيفة الطريق العد

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

أمحد امحد |صر مهدي 
  ةابؤ 

  )اعوام 3(
337 

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662ق العدد (راجع صحيفة الطري

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17

أمحد شيخة |صر مهدي 
  ةابؤ 

  )عام واحد(
338 

على قرية "شعب مقوع" وادي قصف جوي قتل يف 
املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من األطفال 

 والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662الطريق العدد ( راجع صحيفة

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  17
بن علي حممد |صر 
  339  جلجلة احليدري

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662طريق العدد (راجع صحيفة ال

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  340  قبله اخلرييب سامل اليوجد  2009ديسمرب  17
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68   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  رقمال  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  20092009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
فاطمه علي حممد |صر 

  341  جلةجلبن 

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
بن افراح علي حممد |صر 

  342  جلةجل

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
بن زبيده علي حممد |صر 

  343  جلةجل

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
بن هدى علي حممد |صر 

  344  ةجلجل

على قرية "شعب مقوع" قصف جوي يف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
شيخه علي حممد |صر 

  345  جلجلةبن 

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
بن أمحد علي حممد |صر 

  346  جلجلة
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69   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

وراح ضحيتها عشرات  قصف جوييف  تقتل
 األبرGء من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  347  سامل |صر مجيلة اليوجد  2009يسمرب د 17

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  348  جلجلةبن عبدهللا حممد   2009ديسمرب  17

ا عشرات وراح ضحيته قصف جوييف  تقتل
 األبرGء من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  349  ويحمسنه أمحد عد اليوجد  2009ديسمرب  17

وراح ضحيتها عشرات  قصف جوييف  تقتل
 األبرGء من األطفال والنساء من البدو

 )662عدد (راجع صحيفة الطريق ال

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  350  نوسه |صر الصوه اليوجد  2009ديسمرب  17

وراح ضحيتها عشرات األبرGء  قصف جويقتل يف 
 من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009 ديسمرب 17
بن |صر حممد |صر 

  351  جلجلة

وراح ضحيتها عشرات  قصف جوييف  تقتل
 األبرGء من األطفال والنساء من البدو

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
بن أروى حممد |صر 

  352  جلجلة

على قرية "شعب مقوع"  قصف جوييف  تقتل
وادي املعجلة وراح ضحيتها عشرات األبرGء من 

 األطفال والنساء من البدو األمنني يف منازهلم

 )662راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009ديسمرب  21بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2009ديسمرب  17
بن فاطمه حممد |صر 

  353  جلجلة
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70   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنو بيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قنابل وصواريخ الغارة يف انفجار |جم عن بقاG  قتل
ديسمرب  17يف  نفذ�ا السلطة على املنطقةاجلوية 

2009  
  )663(اجع صحيفة الطريق العدد ر 

  2009ديسمرب  24بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  21
 مسعود حممد علي القطياين

 354  الربيزي

يف انفجار |جم عن بقاG قنابل وصواريخ الغارة  قتل
 17يف  اجلوية اليت نفذ�ا السلطة على املنطقة

راجع                               2009ديسمرب 
  )663يق العدد (صحيفة الطر 

  2009ديسمرب  24بتاريخ 

  قرية املعجلة
  حمافظة أبني

  2009ديسمرب  21
|صر أمحد صاحل 

 355  السعيدي

قتل يف إطالق |ر يشكل عشوائي من قبل قوات 
  األمن على املواطنني

  )664لعدد (راجع صحيفة الطريق ا
  2009ديسمرب  28بتاريخ 

  مديتة الضالع
  حمافظة حلج

  2009ديسمرب  27

 

  356  محد عبادأتوفيق |جي 

قتل ãطالق النار zسلحة خمتلفة على مبىن مؤسسة 
  االGم من قبل قوات األمن اليمنية 

يناير  7) بتاريخ 667راجع صحيفة الطريق العدد (
2009  

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  2010يناير  5

 

سالم على امحد |صر 
 اليافعي

  عاما) 24(
357  

  د من شرطة الربيقةقتل على يد أفرا
  )668راجع صحيفة الطريق العدد (

  2009يناير  10بتاريخ 

  مدينة الربيقة
  حمافظة عدن

  2010يناير  6

 

يونس عبدهللا علي 
  358  }حبيب

يف مسرية احلوطة  وجد مقتوالً بعد مشاركته يف
ه ، ومنذ ذهاب2010يناير  10 بتاريخحلج حمافظة 

  حمافظة عدن منزله يفإىل احلوطة مل يعود إىل 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  359  محد |صر هبةأ اليوجد  2010يناير  15

وجد مشنوقاً بعد ثالث أGم من �ديد قوات االمن 
  له }لتصفية إذا إستمر بتوزيع املنشورات

  الشيخ عثمان
  حمافظة عدن

  اليوجد  2010يناير  17
غالب حمسن عثمان 

  السعدي
  عاما) 11(

360  
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71   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

تعرض جللطة حيث بسبب امهال إدارة السجن تويف 
إدارة السجن الن  عن الطعام هوذلك بسبب إضراب

منذ مثانية  هعقوبت فرتة اءانتهرغم  اإلفراج عنه ترفض
أشهر، وعلى أثر إصابته }جللطة نقل إىل 

وقد قرر الطبيب املعاجل بقائه يف غرفة ، ستشفىامل
أن اجلنود املرافقني له أصروا  العناية حىت يتعاىف إال

السجن لعدم قدرته على دفع  على إرجاعه إىل
راجع                   تكاليف احلراسة املرافقة له

  2010يناير  27 موقع التغيري

  سجن املكال
  حمافظة حضرموت

  اليوجد  2010يناير  27
مبارك سعيد العكربي 

 361  )(العكيين

 األمنقوات  جراء إطالقة نصابمتأثراً �تويف 
على  الرصاص احلي والقنابل الغازية واملسيلة للدموع

  مظاهرة سلمية
  راجع موقع حضرموت برس

  2010يناير  31

  الغيضةمدينة 
  املهرةحمافظة 

  362  محد عيسى عامر املقدمأ  اليوجد  2010يناير  29

شوارع ، العثر على جثته ملقاة يف رصيف أحد 
ملنظمة االشرتاكي  رئيس الدائرة السياسية ومحل

  zبني السلطات احلكومية مسؤولية مقتله
  )678راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010فرباير  2¿ريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  363  سعيد أمحد عبدهللا بن دود  اليوجد  2010ناير ي 29

شرطة املعال }لعاصمة عدن أغتيل داخل سجن 
 حيث أصيب برصاصة يف الرأس برصاص جنود

                                        فارق على أثرها احلياة االحتالل
  ) 678راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010فرباير  2بتاريخ 

  شرطة املعال
  حمافظة عدن

  2010فرباير  1
فارس زين عبد الكرمي 

  طماح
  

364  

علم  رفعقتل على يد جندي من اإلحتالل النه 
  اجلنوب

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  2010فرباير  6
  علي عبده أمحد العسريي

  365  عاماً) 20(
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72   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

على أطلقوا النريان  الذين االمنرجال قتل على يد 
  املتظاهرون 

 )684راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010فرباير  16بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  2009فرباير  13
الشيخ عبدهللا حممد 

  الباقريعبدهللا

  ا)عام 47(
366 

 قتل على يد أفراد من االمن املركزي 

 )684راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010فرباير  16بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

 367  عويالش نبيل سعيد عبدهللا  2009فرباير  13

على أطلقوا النريان عندما  االمنرجال قتل على يد 
 احلصول على جثمان زميلالذين حاولوا املتظاهرون 

  ستشفى }لقوةامل منهلم 
 )684راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010فرباير  16بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

 368  صر عوض البيسةن  اليوجد  2009فرباير  13

تسليم  هرفضنتيجة  فراد النقطة األمنيةقتل على يد أ
  وزتهاليت كانت حب ماء ألفراد النقطة األمنيةماسورة 

  راجع موقع أخبار اليوم
  2010مارس  15بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2010فرباير  15
عبدهللا حممد جابر 

  369  العجيلي

، عصابة من أحد احملافظات الشماليةمن قبل قتل 
  سيارته  حيث صحب احلادث السطو على
  راجع موقع رأي اإلخباري

  2010مارس  18بتاريخ 

  مديرية القطن
  افظة حضرموتحم

 اليوجد  2010فرباير  18
  علي سامل الشعيب }وهال

  370  عاما) 40(

ونقتل يف كمني مسلح نصبه مسلحون جمهول  
مأرب برسراجع موقع   

2010فرباير  19بتاريخ   

منطقة حبيل 
 جباري

 حمافظة حلج
2010فرباير  19  اليوجد 

علي سعيد علي أمحد  
 احلاملي

عاماً) 40(  
371  

ونلح نصبه مسلحون جمهولقتل يف كمني مس  
مأرب برسراجع موقع   

2010فرباير  19بتاريخ   

منطقة حبيل 
 جباري

 حمافظة حلج
2010فرباير  19   372 حممد حمسن جوهر اليوجد 
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73   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  نكاامل  مالحظة

قتل يف إنفجار قذيفة صاروخية من بقاG قصف 
  سابق للجيش للمدينة

 

 منطقة املالح
 حمافظة حلج

2010فرباير  20  

 

سيعبدالسالم |صر البسي  373  

  عه متأثرا برصاصة اخرتقت رأسه لقي مصر 
  راجع موقع حضرموت برس

  2010فرباير  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  ة أبنيحمافظ

  374  حممد صاحل عبدهللا صاحل  اليوجد  2010فرباير  21

منتسبون ألحد  جنودقتل على يد جمموعة 
  املعسكرات 

  راجع موقع الصحوة نت
  2010مارس  3بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 375  مجال علي إمساعيل تركي  2010فرباير  23

فان ومحل أبناء رد مسلحون جمهولونعلى يد قتل 
لسلطة مسؤولية إغتيالها  

 راجع موقع املصدر أون الين
2010فرباير  23بتاريخ   

ةمنطقة العسكري  
 حمافظة حلج

2010فرباير  23  
 صاحل نصر راجح

 القطييب
عاماً) 34(  

376 

عقب قيام عناصر أمنية �طالق الرصاص احلي  قتل
  منعوهم من إنزال علم اجلنوب  على مواطنني

  الينراجع موقع املصدر أون 
  2010فرباير  24بتاريخ 

  مدينة }تيس
  حمافظة أبني

 377  عسريي غرامة  اليوجد  2010فرباير  24

نزلهلقي مصرعه يف كمني مسلح أثناء عودته مل  
 راجع موقع حياة عدن

2010فرباير  26بتاريخ   

نمدينة عرب عثما  
 حمافظة أبني

2010فرباير  25  اليوجد 
محد عبدهللا }صليبأ  

عاما) 45(  378 

راحة اثر |رية يف أحد مستشفيات عدن متأثرا جب تويف
  يف كمني نصبه مسلحون جمهولون

مأرب برسراجع موقع   
2010فرباير  19بتاريخ   

منطقة حبيل 
 جباري

 حمافظة حلج
2010فرباير  27  اليوجد 

 أمحد حسن |شر
 379 

قتل داخل منزله على يد قوات األمن اليت قصفت 
  سطة وقذائف آر يب جياملنزل }لرشاشات املتو 

  مأرب برسراجع موقع 
  2010مارس  2بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2010مارس  1
  علي صاحل احلدي اليافعي

 380  عاماً) 51(
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74   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  انكامل  مالحظة

قتل داخل منزله على يد قوات األمن اليت قصفت 
  املنزل }لرشاشات املتوسطة وقذائف آر يب جي

  مأرب برسراجع موقع 
  2010مارس  2بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2010مارس  1

  

أمحد حمسن حممد احلدي 
  السعدي

  عاماً) 28(
381 

ومحل أبناء بيحان السلطة  قتل على يد جمهولني
اعتقالة حاولت  قوات األمن مسؤولية إغتياله كون

  عدة مرات

  مديرية بيحان
  حمافظة شبوة

  2010مارس  3

  

عبدهللا مساعد |جي 
 382  الفقري

قتل بطلقة |رية يف الرأس من قبل قوات األمن 
  عندما كان حياول رفع علم اجلنوب

  مأرب برسراجع موقع 
  2010مارس  13بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2010مارس  4

  

 حممد أمحد حممد البكري

  383 

   يف قصف مدفعي للجيش اليمينقتل 
  مأرب برسراجع موقع 

  2010مارس  12بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  384  أمحد الشعيب عليفادي  اليوجد  2010مارس  11

   يف قصف مدفعي للجيش اليمينقتل 
  رب برسمأراجع موقع 

  2010مارس  12بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  385  علي قائد  فالح اليوجد  2010مارس  11

 انطلقت من طلقة |رية أصابته يف الرأسقتل ب
  للجيش سالح قناصة من مواقع عسكرية

  راجع موقع مين نيوز
  2010مارس  11بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2010مارس  11

 

 د عباديعبداحلكيم امح
  قرياط

  عاما) 37(
386  

قتل برصاص قوات األمن املركزي أثناء مشاركته يف 
 تظاهرة يوم األسري

  برس مأربراجع موقع 
  2010مارس  11بتاريخ 

  طور الباحة
  حمافظة حلج

  387  حممد امحد دماج اليوجد  2010مارس  11

قتل برصاص شرطة النجدة بعد أن رفض إنزال علم 
  هاجلنوب من فوق سيارت
  )691راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010مارس  14بتاريخ 

  مديرية أحور
  حمافظة أبني

  2010مارس  13
وديع السيد عبدهللا 

  388  اجلنيدي
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75   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةلا  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف منطقة الفيوش على يد أفراد من األمن 
  املركزي

  )693راجع صحيفة الطريق العدد (
  2010مارس  18بتاريخ 

  منطقة الفيوش
  حمافظة حلج

  2010مارس  14

  

  سامح علي سامل
  389  عاماً) 19(

قتل عندما إطلقت قوات األمن املركزي النار على 
  فراج عن املعتقلنيية مطالبة }إلمظاهرة سلم

  )699راجع صحيفة الطريق العدد (
  2010إبريل  1بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  390  مقبل سيف علي سعيد  2010مارس  18

قتل إثر قيام قوات األمن بتفريق مسرية إحتجاجية 
  مستخدمة القنابل املسيلة للدموع والرصاص احلي

  راجع صحيفة الوسط
  2010مارس  24بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  اليوجد  2010مارس  18
 

  391  حممد سامل األصم

خلفية  حمافظة عمران اليمنية على قبل عدد من أهايل
حول احلراك اجلنويبكالمية   مشادة  

)694راجع صحيفة الطريق العدد (  
2010مارس  21بتاريخ   

سوق عمران 
 حمافظة عمران

2010مارس  18  اليوجد 
سامل عوضمازن   
حلجيجيا  392  

قتل إثر قيام قوات األمن بتفريق مسرية إحتجاجية 
  مستخدمة القنابل املسيلة للدموع والرصاص احلي

  راجع صحيفة الوسط
  2010مارس  24بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  اليوجد  2010مارس  21
 

علي حممد |جي اجلحايف 
  (األكيمي)

  عاماً) 26(
393  

  هولون قتل يف كمني مسلح نفذه جم
  )694راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010مارس  31بتاريخ 

  مدينة نصاب
  حمافظة شبوة

  اليوجد  2010مارس  31
 حممد Çبت حسن الردفاين

  394  عاماً) 40(

قتل يف قصف على املواطنني بقذائف اآلر.يب.جي 
  والدوشكا بعد إنتهاء مسرية األسري اجلنويب

  )700راجع صحيفة الطريق العدد (
  2010إبريل  4ريخ بتا

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2010إبريل  1
 محد اجلعوفأحمسن حممد 

  395  عاما) 51(
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76   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  مدرع 35من اللواء فراد د أقتل على ي
  راجع صحيفة الوسط

  2010إبريل  7بتاريخ 

  منطقة شحذ
  حمافظة حلج

 اليوجد  2010إبريل  3

صاحل |جي بن |جي 
  حممد العسكري

  عاماً) 25(
396  

مسلحة تنتمي الحد  جمموعةقتل على اGدي 
مبحافظة تعز بعد اقدامهم امطار منزلة بوابل  املشائخ

  دوة قتيال بني اطفالةمن النريان مما ار 

منطقة املسبح 
  حمافظة تعز

  2010إبريل  3
Çبت سعيد الشيخ منصور 

  397  احلميدي

قتل على يد افراد النقطة األمنية لنقيل الشيمة بعدة 
  طلقات |رية على السيارة اليت كان يستقلها

  راجع صحيفة الوسط
  2010إبريل  7بتاريخ 

 مديرية قعطبة

  حمافظة تعز
  2010إبريل  3

 

عبدالعامل صاحل مثىن علي 
  398  العبد

  مدرع 35من اللواء فراد قتل على يد أ
  راجع صحيفة الوسط

  2010إبريل  7بتاريخ 

  منطقة شحذ
  حمافظة حلج

 اليوجد  2010إبريل  3
|جي بن |جي حممد 

  399  العسكري

  أثناء مروره يف الشارع قبل قوات األمن فتل من 
  )111راجع صحيفة املصدر العدد (

  2010إبريل  13بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  اليوجد  2010إبريل  12
 سامل اجلعدي

  400  اً)عام 60(

قتل على خلفية اعرتاضه على جنود األمن عند 
  حماولتهم توقيف مضخة ماء تعمل مبزرعته

  برس مأربراجع موقع 
  2010إبريل  15بتاريخ 

  منطقة العماد
  حمافظة عدن

  2010إبريل  13

  

عادل عبدهللا حممد 
  حيمدان البان

  عاماً) 24(
401  

 لقي مصرعه اثر انفجار سيارته
 راجع موقع الصحوة نت

2010إبريل  14بتاريخ   

 مدينة الصعيد
 حمافظة شبوة

2010إبريل  14  اليوجد 
|صر صاحل سامل اجلعار 

  402 العولقي

من قبل قوات  عرية |رية عشوائيةأ قاطاليف  قتل
  وريمن احلرس اجلمه

  راجع موقع أخبار اليوم
  2010إبريل  15بتاريخ 

  منطقة مكرياس
  حمافظة أبني

  2010إبريل  16

  

  شريطمصطفى مطلوب 
  403  عاماً) 17(
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77   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  رةصو ال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  من حمافظة مأرب على يد آل ضيف هللا قتل
  برس مأربراجع موقع 

  2010إبريل  24بتاريخ 

حمطة ابن معيلي 
  حمافظة مأرب

 اليوجد  2010إبريل  24
السحاقي  صاحل بن امحد

  404  العولقي

  من حمافظة مأرب على يد آل ضيف هللا قتل
  برس مأربراجع موقع 

  2010إبريل  24بتاريخ 

طقة الصفراء من
  حمافظة شبوة

  405  شاجع بن |صر بن سامل  اليوجد  2010إبريل  24

  للجيش جنود من أفراد نقطة  برصاص قتل
  برس مأربراجع موقع 

  2010مايو  1بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2010مايو  1

  

  406  محد املشأيلأفارس حممد 

|رية من موقع  طلقاتلقي مصرعه بعد تعرضه ل
  كري عس

  راجع موقع التغيري
  2010مايو  3بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2010مايو  2

 

نبيل مسعد |صر مثىن 
  407  السروري

رة مببىن إدا  صنعاء -خوالنمن ندي ج من قبلقتل 
  االمن

  برس مأربراجع موقع 
  2010مايو  2بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 اليوجد  2010مايو  2
ن |جي حمسن |جي ب
  408  احلريري

ثالث ة بمسلحني يستقالن دراجة |ريإغتيل على يد 
إحداها طلقات أصابته ر}لرأس واثنتان يف الصد   

 راجع موقع أخبار اليوم
2010مايو  4بتاريخ   

منطقة املخزن 
 حمافظة أبني

2010مايو  3 أمصبح ساملعبدهللا  اليوجد   409 

انب مبىن جبتويف متأثراً �صابته جراء أنفجار وقع 
 اإلذاعة والتلفزيون

)716راجع صحيفة الطريق العدد (  
2010مايو  11بتاريخ   

 مدينة التواهي
 حمافظة عدن

2010مايو  10  

 

G410 عبدهللا عبدهللا الثر 

تل يف إنفجار لغم أرضي من خملفات حرب صيف ق
  م1994العام 

  برس مأربراجع موقع 
  2010مايو  11بتاريخ 

  منطقة بئر نعامة
  حمافظة عدن

  اليوجد  2010مايو  11
 شخص غري معروف

 411  )مريب النحل(
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78   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل يف إنفجار قنبلة
  )718دد (راجع صحيفة الطريق الع

  2010مايو  16بتاريخ 

  مديرية ميفعة
  حمافظة شبوة

  اليوجد  2010مايو  14
 عبدالوهاب قاسم حممد

  غالب
  عاماً) 12(

412 

  قتل يف إنفجار قنبلة
  )718راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010مايو  16بتاريخ 

  مديرية ميفعة
  حمافظة شبوة

  2010مايو  14

  

  وملس  نصر}سل عبدهللا
 413  )أعوام 10(

شتباكات بني حراسة |ئب رئيس الوزراء قتل يف إ
  العليمي ومسلحون

  برس مأربراجع موقع 
  2010مايو  15بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2010مايو  15

  

 حمسن عبدهللا حمسن
  الوهييب الردفاين

  عاماً) 25(
414 

  1994من خملفات حرب صيف قتل إثر انفجار 
  راجع موقع التغيري

  2010مايو  19اريخ بت

منطقة الربيقة 
  حمافظة عدن

 415  شخص غري معروف اليوجد  2010مايو  18

 قتل على يد جمهولني
 راجع موقع املصدر أون الين

2010مايو  23بتاريخ   

 مدينة جعار
 حمافظة أبني

2010مايو  21  اليوجد 
 حفني أمحد سامل|صر 

  416 املرقشي

على  فقتل على يد قوات اجليش يف عملية قص
  املوطنني منازل

  برس مأربراجع موقع 
  2010مايو  23بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2010مايو  23
  مسنة البوكاخلضر 

 417  )عاما 70 (

  قتل على يد جمهولني
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010مايو  23بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  اليوجد  2010مايو  23
 ليافعيا توفيق منصر

 418  )عاماً 28(

  قتل بعدة طلقات |رية يف كمني مسلح
  )724راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010مايو  30بتاريخ 

املالح  منطقة
  حمافظة حلج

 419  حممد عبد حسني اليوسفي  اليوجد  2010مايو  27
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79   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

مل حت ةعسكري كبري |قلة من قبل  هدهسقتل جراء 
إىل  اهرو°و  د متوينية للجيش يف الشارع العامامو 

  معسكر اجليش
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010مايو  30بتاريخ 

املالح  منطقة
  حمافظة حلج

  2010مايو  30

  

ر سعيد سامل فهد جاب
 420  عبدهللا

مل حت ةعسكري كبري |قلة من قبل  هدهسقتل جراء 
إىل  اهرو°و  د متوينية للجيش يف الشارع العامامو 

  معسكر اجليش
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010مايو  30بتاريخ 

مديرية املالح 
  حمافظة حلج

 421  عبيدذويزن عبدالكرمي   2010مايو  30

  للجيش اليمينقصف مدفعي كثيف يف  قتل
  راجع موقع النداء

  2010 يونيو 15بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2010يونيو  7

 

  422  عماد حممد أمحد اخلطيب

  للجيش اليمينقصف مدفعي كثيف قتل يف 
  راجع موقع النداء

  2010 يونيو 15بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2010يونيو  7

 

الرمحن صاحل منيف عبد
  423  حيدرة

  للجيش اليمين قصف مدفعي كثيف قتل يف 
  راجع موقع النداء

  2010 يونيو 15بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2010يونيو  7

 

  424  عبدالوهاب حممد عفيف

  للجيش اليمينقصف مدفعي كثيف قتل يف 
  راجع موقع النداء

  2010 يونيو 15بتاريخ 

  مدينة الضالع
  جحمافظة حل

  2010يونيو  7

  

 425  عالء عبدالرحيم على مثىن

قتل على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب 
زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملية 

  إغتيال 
  )733راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010 يونيو 20بتاريخ 

مدينة التواهي 
  حمافظة عدن

 اليوجد  2010يونيو  19
  مي داغشارأبن عبري را

 426  سنوات) 9(
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80   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب 
وتنفيذ عملية  زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط

  إغتيال 
  )733راجع صحيفة الطريق العدد (

2010 يونيو 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  اليوجد 
 قاسم حممد حممد خمدة

عاماً) 55(  427  

قتل على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب 
زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملية 

  إغتيال 
  )733راجع صحيفة الطريق العدد (

2010 يونيو 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  

 

 خمتار صاحل شائع |جي
عاماً) 16(  428  

قتل على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب 
زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملية 

  إغتيال 
  )733(راجع صحيفة الطريق العدد 

2010 يونيو 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  اليوجد 
 علي عبدهللا عاصم

عاماً) 45(  429  

قتل على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب 
زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملية 

  إغتيال 
  )733راجع صحيفة الطريق العدد (

1020 يونيو 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  اليوجد 
 حممد صاحل عوض

عاماً) 45(  430  

على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب  تقتل
زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملية 

  إغتيال 
  )733راجع صحيفة الطريق العدد (

2010 يونيو 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
نحمافظة عد  

2010يونيو  19  اليوجد 
 ذكرى فضل الربيكي

عاماً) 29(  431  

قتل على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب 
  تنفيذ عملية إغتيال همني بمعتقلني مت

  )733راجع صحيفة الطريق العدد (
2010 يونيو 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  اليوجد 
 عد|ن عوض عباد

اماً)ع 40(  432  
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81   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب  تقتل
ة زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملي

  إغتيال 
  )733راجع صحيفة الطريق العدد (

2010 يونيو 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  اليوجد 
 فاطمة حممد Çبت

عاماً) 22(  433  

على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب  تقتل
زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملية 

  إغتيال 
  )733ريق العدد (راجع صحيفة الط

2010 يونيو 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  اليوجد 
 شروق علوي عمر

عاماً) 25(  434  

قتل على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب 
زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملية 

  إغتيال 
  )733راجع صحيفة الطريق العدد (

2010 ونيوي 20بتاريخ   

مدينة التواهي 
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  اليوجد 
 عبدالواحد حسن ظافر

عاماً) 55(  435  

على يد أفراد من األمن املركزي حاولوا �ريب  تقتل
زمالء هلم معتقلني متهمني }لتخطيط وتنفيذ عملية 

  إغتيال 
  )733راجع صحيفة الطريق العدد (

2010 يونيو 20بتاريخ   

هي مدينة التوا
 حمافظة عدن

2010يونيو  19  اليوجد 
 عبري حممد أمحد داغشار

عاماً) 22(  436  

بناء أ يف كمني مسلح ومحل قتل على يد جمهولني
 الصبيحة السلطة مسؤولية اغتياله

برس مأربراجع موقع   
2010يونيو  20بتاريخ   

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2010يونيو  20  

 

  437 فضل عرماس الصبيحي

بناء أ يف كمني مسلح ومحل ى يد جمهولنيقتل عل
 الصبيحة السلطة مسؤولية اغتياله

برس مأربراجع موقع   
2010يونيو  20بتاريخ   

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2010يونيو  20  

 

حممد  غمدان جهاد
  438 الصبيحي
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82   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل على يد جمهولني يف كمني مسلح ومحل أبناء 
  الضالع السلطة مسؤولية اغتياله

  برس مأربراجع موقع 
  2010يونيو  20بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2010يونيو  20
عميد حممد صاحل سيف 

 439  كردوم

تل على يد جمهولني يف كمني مسلح ومحل أبناء ق
  الضالع السلطة مسؤولية اغتياله

  برس مأربراجع موقع 
  2010يونيو  20بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 440  امحد فضل غالب شعفل  2010يونيو  20

  جنود املوقع العسكريعلى يد  قتل
  

  راجع موقع التغيري
  2010يونيو  24بتاريخ 

  افمديرية جح
  حمافظة حلج

  2010يونيو  22
حممد حمسن عبدهللا 

 441  الكباس

 بعد تعرضهيف سجن األمن السياسي يف عدن تويف 
  لعمليات تعذيب أودت حبياته

  برس مأربراجع موقع 
  2010يونيو  25بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2010يونيو  24

  

  محد عبدهللا الدرويشأ
 442  )عاماً 28(

الح كامت رب من منزله بطلقات |رية من سأغتيل }لق
  جمهولني نيللصوت من قبل مسلح

برس مأربراجع موقع   
2010يوليو  1بتاريخ   

 مدينة زجنبار
 حمافظة أبني

2010يوليو  1  اليوجد 
يصاحل سامل أمذيب الرصاص  

)عاما 51(  443  

  ¿بعة للجيشقتل على يد أفراد نقطة عسكرية 
  برس مأربراجع موقع 

  2010يوليو  5 بتاريخ

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

 444  صاحل عوض احلارثي اليوجد  2010يوليو  4

قتل على يد أفراد األمن املركزي خالل مشاركته يف 
  فعالية تشييع الشهيد الدرويش

  )741راجع صحيفة الطريق العدد (
  2010يوليو  8بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2010يوليو  7
وب أمحد عبداللطيف حمب

 445  سليمان الصبيحي
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83   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل على يد أفراد األمن املركزي خالل مشاركته يف 
  فعالية تشييع 

  )741ق العدد (راجع صحيفة الطري
  2010يوليو  8بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 446  نشمي يسلم اجلرادي اليوجد  2010يوليو  7

 عبدهللا موكب محيدتويف جراء دهسه من قبل 
  االمحر

  اليوجد  2010يوليو  7  صنعاء
  صربي علي حممد بوجر

 447  عاماً) 26(

  1994قتل أثر إنفجار لغم من خملفات حرب 
  ع التغيريراجع موق

  2010 يوليو 18بتاريخ 

  مديرية املالح
  حمافظة حلج

 448  طفل غري معروف أمسه  اليوجد  2010يوليو  14

قتل على يد أفراد الشرطة خالل مشاركته يف 
  مظاهرة تضامنية مع أسرة الشهيد }حبيب

  )745راجع صحيفة الطريق العدد (
  2010يوليو  18بتاريخ 

  مديرية الربيقة
  حمافظة عدن

  2010يوليو  19

  

حممد عبدهللا سامل اهلاشلي 
  الوليدي

  عاماً) 22(
449 

  نصبه جمهولني كمني مسلحقتل يف  
  )747راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010يوليو  22بتاريخ 

 منطقة السوار
  حمافظة البيضاء

 450  معمر سعد سامل صاحل اليوجد  2010يوليو  20

بناء أ يف كمني مسلح ومحل قتل على يد جمهولني
 الصبيحة السلطة مسؤولية اغتياله

)750راجع صحيفة الطريق العدد (  
2010يوليو  29بتاريخ   

مديرية ردفان 
 حمافظة حلج

2010يوليو  27  
 

يحيشاهر سعيد صاحل الصب  

عاماً) 22(  451  

الصبيحة  بناءيف كمني ومحل أ قتل على يد جمهولني
 السلطة مسؤولية اغتياله

)750عدد (راجع صحيفة الطريق ال  
2010يوليو  29بتاريخ   

مديرية ردفان 
 حمافظة حلج

2010يوليو  27  

 

 جارهللا صاحل أمحد نعمان
 الصبيحي

عاماً) 24(  
452  

الصبيحة  بناءيف كمني ومحل أ قتل على يد جمهولني
 السلطة مسؤولية اغتياله

يوليو  29) بتاريخ 750راجع صحيفة الطريق العدد (
2010 

مديرية ردفان 
ظة حلجحماف  

2010يوليو  27  اليوجد 
 حمسن سريب حمسن نعمان

  453 الردفاين
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84   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

صبيحة ال بناءيف كمني ومحل أ قتل على يد جمهولني
 السلطة مسؤولية اغتياله
) 750راجع صحيفة الطريق العدد (  

2010يوليو  29بتاريخ   

مديرية ردفان 
 حمافظة حلج

2010يوليو  27  

 

صربي صاحل عبدهللا 
 احلميدي الصبيحي

عاماً) 25(  
454  

بناء محل أو  وجد مقتوالً يف غرفته يف ظروف غامضة
 شبوة السلطة مسؤولية اغتياله

لتغيريراجع موقع ا  
2010 أغسطس 1بتاريخ   

 مدينة عتق
 حمافظة شبوة

2010أغسطس  1  

 

}سعد جابر علي حلمان 
 بوعاقلة

عاماً) 53(  
455  

 على سيار�ا القادمة من إطالق النارقتلت جراء 
  جنود النقطة العسكرية من قبل اإلمارات العربية

  منطقة مثود
  حمافظة حضرموت

 456  يلفاطمة املنها  اليوجد  2010أغسطس  6

قتل على يد جمهولني ومحل مدير عام التخطيط 
الدويل مبحافظة أبني حيدره الشدادي مدير شرطة 

  هاغتيال خنفر }لوقوف وراء
  راجع موقع الصحوة نت

  2010 أغسطس 10بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  اليوجد  2010أغسطس  6
  |در حممد صاحل الشدادي

 457  عاماً) 30(

  ليها آÇر طلقات |ريةعثر على جثته ع
  مدينة السلطات االمنية مسؤلية احلادث ومحل أهله

  راجع موقع مأرب برس
  2010 أغسطس 10بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 458  جهاد هزاع الصيادي  2010أغسطس  9

ة مسؤولية السلطت أسرته ومحل قتل على يد جمهولني
هاغتيال  

 راجع موقع املصدر أون الين
2010 أغسطس 13 بتاريخ  

تنبمديرية   
 حمافظة حلج

2010أغسطس 13  

 

لبانا عبدالكرمي فضلي عل  

)عاماً  43(  459  

ت ومحلزله أثناء تواجده قرب من قتل على يد جمهولني
هالسلطة مسؤولية اغتيالأسرته   

 راجع موقع الوسط
2010 أغسطس 19بتاريخ   

 مدينة زجنبار
 حمافظة أبني

2010أغسطس 16  اليوجد 
 عبيد الفقري عليقاسم 

  460 الضالعي
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85   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  عثر عليه مقتوال يف مزرعته
  ومحل أبناء ردفان السلطة مسؤولية اغتياله

  أكتوبر 14ة راجع صحيف
  2010 أغسطس 19بتاريخ 

مديرية املالح 
  حمافظة حلج

أغسطس  17
2010  

 461  سعيد مهدي جودت  اليوجد

  قتلت على يد أفراد من األمن العام
  راجع موقع مأرب برس

  2010 أغسطس 18بتاريخ 

  اسطلة مديرية
  حمافظة حلج

أغسطس  18
2010  

  اليوجد
أروى حسن |صر 

 462  الشيوري

دفعي من قبل اجليش وهو يف حمل قتل يف قصف م
  عمله

  )761راجع صحيفة الطريق العدد (
  2010 طسأغس 24بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

أغسطس  20
2010  

  

 رGض حممد |صر |صروه

 463  عاماً) 17(

قتل يف قصف مدفعي من قبل اجليش وهو يف حمل 
  عمله

  )761راجع صحيفة الطريق العدد (
  2010 طسأغس 24بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

أغسطس  20
2010  

  الشيايب أدهم حممد حيدرة
 464  عاماً) 30(

  جمهولنيمسلحني قتل على يد 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2010 أغسطس 25بتاريخ 

  منطقة }تيس
  حمافظة أبني

أغسطس  24
2010  

 465  حلمي الكيلة  اليوجد

  جنود نقطة عسكرية ¿بعة للجيش على يدقتل 
  ع موقع رأيراج

  2010 أغسطس 26بتاريخ 

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

أغسطس  25
2010  

 466  النسي القرف أمحد صاحل  اليوجد

  تويف جراء صدم طقم عسكري
  )763راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010 طسأغس 29بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

أغسطس  28
2010  

  اليوجد
صاحل أمحد السعادي 

 467  الكازمي

  جراء صدم طقم عسكري تويف
  )763راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010 طسأغس 29بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

أغسطس  28
2010  

  اليوجد
حممد سامل احلاج دوفس 

 468  الكازمي
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86   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

من جمهولني يف هجوم مسلحقتل   
 راجع موقع أخبار اليوم

2010 أغسطس 29بتاريخ   

 مديرية خنفر
 حمافظة أبني

2010أغسطس  28   469 عبدالفتاح علي حممد اليوجد 

  حراسة مستشفى الرازيقتل من قبل 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2010إبريل  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

أغسطس  31
2010  

 470  عوض حنش ضنني  اليوجد

 قة |رية ومحل أهلهعثر على جثته عليها آÇر طل
  السلطات االمنية مسؤلية احلادث

  راجع موقع أخبار اليوم
  2010سبتمرب  4بتاريخ 

نة احلبيلني مدي
  حمافظة حلج

  2010سبتمرب  2

  

  حممد عبدالقوي جباري
 471  عاماً) 17(

  قتل يف قصف مبختلف األسلحة الثقيلة واملتوسطة 
  برس مأربراجع موقع 

  2010سبتمرب  4بتاريخ 

نة احلبيلني مدي
  حمافظة حلج

  2010سبتمرب  4

  

  حممد عسكر قاسم البدوي
 472  عاماً) 47(

قتل يف قصف مبختلف األسلحة الثقيلة واملتوسطة 
  واخلفيفة على مدينة احلبيلني

  برس مأربراجع موقع 
  2010سبتمرب  4بتاريخ 

نة احلبيلني مدي
  حمافظة حلج

  2010سبتمرب  4

  

داؤد حمسن داؤد الصهييب 
  املشأيل

  عاماً) 24(
473 

  جمهولني يف كمني نصبه له مسلحونإغتيل 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010سبتمرب  4بتاريخ 

  مديرية لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2010سبتمرب  4
 دلمشصاحل حسني 

 474  العلوي

  يف كمني نصبه له مسلحونإغتيل 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010سبتمرب  4بتاريخ 

  مديرية لودر
  حمافظة أبني

 475  مرافق حسني مشدل  اليوجد  2010سبتمرب  4

  يف كمني نصبه له مسلحونإغتيل 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010سبتمرب  4بتاريخ 

  مديرية لودر
  حمافظة أبني

 476  مرافق حسني مشدل  اليوجد  2010سبتمرب  4
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87   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 السلطة قتل على يد جمهولني ومحل أبناء الصبيحة
بعد  ونقل يف شرطة كرشيعمل  ونهك  .همسؤولية اغتيال

 توتر األوضاع اىل احلبيلني
 راجع موقع رأي اإلخباري

2010 سبتمرب 7بتاريخ   

 نة احلبيلنيمدي
 حمافظة حلج

2010سبتمرب  4  

 

 صدام فيصل علي عماد
عاماً) 21(  477  

 السلطة قتل على يد جمهولني ومحل أبناء الصبيحة
بعد تدعائه زة ومت إسكونه كان يف إجا  همسؤولية اغتيال

 توتر األوضاع اىل احلبيلني
 راجع موقع رأي اإلخباري

2010 سبتمرب 7بتاريخ   

 نة احلبيلنيمدي
 حمافظة حلج

2010سبتمرب  4  

 

مياملخدو  فيصل عبد حممد  478  

  قتل على يد قوات األمن املركزي
  راجع موقع أخبار اليوم

  2010ديسمرب  5بتاريخ 

  مدينة نصاب
  حمافظة شبوة

 اليوجد  2010سبتمرب  5
 صاحل بن حيدر بن أمحد

 479  بن |صر الديويل

أفراد األمن املركزي يف نقطة أمنية مبفرق  على يد قتل
  أمشعة

  راجع موقع املصدر أون الين
  2010سبتمرب  22بتاريخ 

 الرقب ةمنطق

  حمافظة أبني
  اليوجد  2010سبتمرب  19

خالد |صر موسى 
 480  الوحيشي

جليش املدينة احملاصرة مبختلف قتل جراء قصف ا
  األسلحة الثقيلة واملتوسطة واخلفيفة

  برس مأربراجع موقع 
  2010سبتمرب  21بتاريخ 

مدينة احلوطة 
  حمافظة شبوة

  اليوجد  2010سبتمرب  21
 علي الشيخ عبدالواحد

 481  املنصور

  دينةوار إدارة األمن }ملجب انفجار قنبلة قتل يف
  راجع موقع أخبار اليوم

  2010ديسمرب  23اريخ بت

نة الضالع مدي
  حمافظة حلج

  2010سبتمرب  22

  

حسن  حمسن صاحل مثىن
 482  اجلحايف

أفراد األمن املركزي يف نقطة أمنية مبفرق  على يد قتل
  أمشعة

  راجع موقع املصدر أون الين
  2010سبتمرب  22بتاريخ 

 الرقب ةمنطق

  حمافظة أبني
  اليوجد  2010سبتمرب  25

سى صربي |صر مو 
 483  الوحيشي
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88   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل على يد جمهولني
  )674راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010 إكتوبر 5بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  ة حلجحمافظ

 484  هشام صاحل سليمان  اليوجد  2010إكتوبر  4

أفراد وإ�م أهايل القتيل  مقتوالً داخل سيارتهوجد 
  (مشاليني) بقتله على خلفية نزاع على قطعة أرض

  راجع موقع املكال اليوم
  2010إكتوبر  5بتاريخ 

  منطقة فوه
  حمافظة حضرموت

 485  حممد |جي املرفدي  2010إكتوبر  5

يجة احلروق اليت أصيب يف احدى فعاليات نت تويف
  احلراك السلمي اجلنويب

  مدينة بو|
  اهلند

  2010إكتوبر  6

 

  Gد فضل الدايبأ
 486  عاماً) 30(

ولني  جمهعلى يد مسلحني أحد األسواق يف  أغتيل
 كا| على منت دراجة |رية

برس مأربراجع موقع   
2010 إكتوبر 9بتاريخ   

 مدينة املكال
وتحمافظة حضرم  

2010إكتوبر  8 شراحيلعبدالعزيز عبدهللا } اليوجد   487  

تعرضها لنوبة اختناق جراء الغازات نتيجة  توفيت
  األمن املركزي للدموع اليت أطلقتها قوات  ةاملسيل

  راجع موقع التغيري
  2010إكتوبر  18بتاريخ 

  مدينة الربيقة
  حمافظة عدن

  اليوجد  2010إكتوبر  9
حرم احلاج على نور (

  )توتفر 
  عاماً) 70(

488 

  قتل على يد أفراد من اجليش اليمين
  راجع موقع التغيري

  2010إكتوبر  11بتاريخ 

مديرية رضوم 
  حمافظة شبوة

  اليوجد  2010إكتوبر  11
القصاع  هعبدالناصر عبدرب
  }خرخور

  عاماً) 30(
489 

  تويف جراء إنفجار قنبلة يف |دي الوحدة الرGضي
  راجع موقع الصحوة نت

  2010إكتوبر  11اريخ بت

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
 490  عوض عبدربه العود  اليوجد  2010إكتوبر  11

  تويف جراء إنفجار قنبلة يف |دي الوحدة الرGضي
  راجع موقع الصحوة نت

  2010إكتوبر  11بتاريخ 

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
  اليوجد  2010إكتوبر  11

  حممد علي عبدالرب
 491  اً)عام 35(
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89   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  تويف جراء إنفجار قنبلة يف |دي الوحدة الرGضي
  راجع موقع الصحوة نت

  2010إكتوبر  11بتاريخ 

شيخ مدينة ال
  عثمان

  حمافظة عدن
  اليوجد  2010إكتوبر  11

  هائل عبده عثمان
 492  عاماً) 40(

  تويف جراء إنفجار قنبلة يف |دي الوحدة الرGضي
  راجع موقع الصحوة نت

  2010إكتوبر  11بتاريخ 

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
 493  فضل عبدهللاعمر صادق   اليوجد  2010إكتوبر  11

  نيقتل على بد جمهول
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010 إكتوبر 14بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

 494  امليسريأمحد علي   اليوجد  2010إكتوبر  14

مسؤولية  لطةقتل على يد جمهولني ومحل أبناء أبني الس
هاغتيال  

 راجع موقع املصدر أون الين
2010 إكتوبر 14بتاريخ   

ظة مدينة مودية حماف
 أبني

2010بر إكتو  14 امعبدهللا حممد سامل البه اليوجد   495  

بكمني نصبه مسلحون جمهولون قتل  
 راجع موقع التغيري

2010إكتوبر  14بتاريخ   

ظة مدينة مودية حماف
 أبني

2010إكتوبر  14   496 مجال طاهر جحاف اليوجد 

  ¿بعة للجيش اليمينكتيبه من قبل  قتل 
  )780راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010إكتوبر  19بتاريخ 

مديرية مودية 
  حمافظة أبني

 497  |صر امحد حمسن العنبوري  اليوجد  2010إكتوبر  17

  مينية طائرات حربيةل ضربة جويةقتل يف 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010 إكتوبر 17بتاريخ 

منطقة اجلزع حمافظة 
  أبني

  2010إكتوبر  17

  

أمحد صاحل مسعود عبدهللا 
  (فاجع) الفطحاين

  عاماً) 75(
498 

  وجد مقتوالً يف ظروف غامضة
  )780راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010إكتوبر  19بتاريخ 

  منطقة قشن
  حمافظة املهرة

  اليوجد  2010إكتوبر  18
  عبداهلادي جحران

 499  عاماً) 60(

ني أطلقا بكمني نصبه مسلحون جمهولون مرتجل قتل
حينما كان }لقرب من منزلهيه الرصاص عل  
ع موقع املكال أونالينراج  

2010إكتوبر  23بتاريخ   

 مدينة املكال
 حمافظة حضرموت

2010إكتوبر  22 سعبدالعزيز مبارك بوعاب اليوجد   500  
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        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

90   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  ورةصال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل يف إشباكات بني اجليش ومسلحني
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010 نوفمرب 1بتاريخ 

  منطقة العشش
  حمافظة حلج

 501  منصور حممد جرب  اليوجد  2010نوفمرب  1

  قتل يف إنفجار عبوة |سفة
  )14988أكتوبر العدد ( 14راجع 

  2010نوفمرب  5بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حلجحمافظة 

  2010نوفمرب  4

  

 مراد حمسن صاحل حسني
  (مرعي)

  عاماً) 26(
502 

بعد خروجه من أحد  �طالق عيارات |ريةقتل 
  رأسه  تأصاب من قبل اجليش اليميناملطاعم 

  راجع موقع التغيري
  2010نوفمرب  4بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 503  أمحد عمر عوض }رشيد  2010نوفمرب  4

  ه وعليها آÇر طلقات |رية يف الرأسوجدة جثت
  راجع موقع مأرب برس

  2010نوفمرب  5بتاريخ 

منطقة ردفان 
  حمافظة حلج

  اليوجد  2010نوفمرب  5
  »د عبدهللا حممد احللبة

 504  عاماً) 32(

  قتل على يد أفراد من اجليش اليمين
  راجع موقع التغيري

  2010نوفمرب  10بتاريخ 

  بئر حيدرةمنطقة 
  جحمافظة حل

  اليوجد  2010نوفمرب  10
 جلود حممود درويش

 العزييب مهدي

  عاماً) 25(
505 

هة املرابطه يف سيلة بله و  اجليشعلى يد قوات قتل 
  عدن حمافظة اىليف طريقه 

  منطقة سيلة بله
  حمافظة حلج

 506  مشعل حممد عيدروس  اليوجد  2010نوفمرب  25

  شرطة املمدارهأمام  انفجارقتل يف 
  أي نيوزراجع موقع ر 

  2010نوفمرب  30بتاريخ 

  مدينة املمدارة
  حمافظة عدن

  اليوجد  2010نوفمرب  28
  حممد صاحل احلريب

 507  عاماً) 34(

  قتل على يد جمهولني
  راجع موقع أخبار اليوم

  2010ديسمرب  9بتاريخ 

منطقة حبيل جرب 
  حمافظة حلج

  اليوجد  2010ديسمرب  6
  حيمد عبده حمسن علي

 508  عاماً) 35(

  غتيل على يد جمموعة مسلحة إ
  راجع موقع املصدر أون الين

  2010ديسمرب  9بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 509  جعفر أمزنو  اليوجد  2010ديسمرب  9
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91   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل على يد أفراد من اجليش اليمين
  )802راجع صحيفة الطريق العدد (

  2010ديسمرب  19بتاريخ 

منطقة ردفان 
  حمافظة حلج

  2010ديسمرب  16

  

قاسم عباس حممد صاحل 
  طنبح

  عاماً) 23(
510 

  قتل على يد أحد اجلنود الشماليني داخل معسكر
 حرف سفيان

  ة عمرانحمافظ
 اليوجد  2010ديسمرب  20

علي امحد عبدربه 
 511  امصارطي البنداري

  ¿بعني لألمن املركزي جنودقتل على يد 
  راجع موقع التغيري

  2010ديسمرب  26بتاريخ 

  منطقة السوداء
  حمافظة شبوة

 اليوجد  2010ديسمرب  26
 حسني |صر حليس

 512  الطوسلي

أمن  ديرم أهله محلقتل من قبل مسلحني جمهولني و 
 لجنودأعطى أوامره لحلج املسؤولية كونه من حمافظة 

هذا ليس  للتمشيط أمام اجليش ليال واعتربوا أن شرطة
 من مهام جنود األمن بل من مهام اجليش

 راجع موقع أخبار اليوم
2011يناير  9بتاريخ   

نيبالبوي  

 حمافظة حلج
2011يناير  7  

 

محد حممد الشقيأ أنيس  
عاماً) 26(  513  

أمن  ديرم أهله محلقتل من قبل مسلحني جمهولني و 
 لجنودأعطى أوامره لحلج املسؤولية كونه من حمافظة 

هذا ليس  للتمشيط أمام اجليش ليال واعتربوا أن شرطة
 من مهام جنود األمن بل من مهام اجليش

 راجع موقع أخبار اليوم
2011يناير  9بتاريخ   

نيبالبوي  

 حمافظة حلج
2011يناير  7  

  حمردنيأشرف حممد حس
يالصبيح  514  

  قتل على يد جمهولني
  )815راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يناير  10بتاريخ 

منطقة اجلول 
  حمافظة أبني

  515  رضوان حممد حيدرة  اليوجد  2011يناير  9

  قتل على يد جمهولني
  )815راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يناير  10بتاريخ 

منطقة اجلول 
  ة أبنيحمافظ

  2011يناير  9
  حمفوظ حممد عمر

  516  العولقي }جمبور
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92   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل على يد جمهولني
)581راجع صحيفة الطريق العدد (  

2011يناير  10بتاريخ   

منطقة اجلول 
 حمافظة أبني

2011يناير  9  اليوجد 
سالم غسان حممد علي  

)عاماً  27(  517 

 قتل على يد جمهولني
)815راجع صحيفة الطريق العدد (  

2011يناير  10بتاريخ   

منطقة اجلول 
 حمافظة أبني

2011يناير  9 جابر ه|صر عبد اليوجد   518 

اسي يف األمن السيبط اض) على يد (ع.ع.أ.حتل ق
بطلقة قاتلة يف رقبته(مشايل)   

 راجع موقع أخبار اليوم
2011يناير  12بتاريخ   

احلديدة حمافظة 2011يناير  10   

 

ض عوض حممد |صر عو 
 صاحل
 احملثوثي

عاماً) 25(  

519 

تعرضه إلطالق |ر من قبل مسلحنيقتل جراء   
 راجع موقع رأي اإلخباري

1120يناير  10بتاريخ   

 منطقة املالح
 حمافظة حلج

2011يناير  10  

 

حيشيد هواش سامل الصبين  520 

يف طريق عودته إىل املنزل من  أغتيل على يد جمهول
  عمله

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011يناير  11بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2011يناير  11
بركات حممد |جي مقبل 

  (العقيب)
  عاماً) 28(

521  

تأثراً جبراحه اليت أصيب °ا خالل تفريق تويف م
  مبدينة عدن سلميةجنود األمن لتظاهرة 

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011يناير  13بتاريخ 

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  2011يناير  13
  جنيب حممد عبدالستار

  522  عاماً) 66(

 عد ان دهسها طقم عسكري ¿بع لقواتتوفيت ب
  أثناء مشاركتها يف مظاهرة سلمية األمن املركزي

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011يناير  13بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  اليوجد  2011يناير  13
صاحل عبدالستار  يةسعد

  مقطوف
  اً)عام55(

523  

   ¿بعة للجيش نقطة عسكرية جنود على يد  قتل 
  راجع موقع التغيري

  2011يناير  14بتاريخ 

  العندمنطقة 
  حمافظة حلج

  524  عبدالعزيز عتيق الصبيحي  اليوجد  2011يناير  14
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93   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  ينمن قبل اجليش اليم عشوائي جراء قصفقتلت 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011يناير  16بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  اليوجد  2011يناير  16
  عذبة حيىي حسني اجلمايل

 525  عاماً) 42(

مسلحني جمهولنيعلى يد  قتل  
 راجع موقع التغيري

2011يناير  17بتاريخ   

 مدينة عزان
 حمافظة شبوة

2011يناير  17  

 

 526 عاتق حممد العمري

 جلنائيسجن البحث اداخل تعذيبه تويف نتيجه 
  إسعافه إىل املستشفىري¡خو

 راجع موقع حياة عدن
2011يناير  18بتاريخ   

 خورمكسر
 حمافظة عدن

2011يناير  18  

 

جعفر محدي توفيق  527 

 عشوائي توفيت متأثرة جبراح أصيبت جراء قصف
  من قبل اجليش اليمين

  )825راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يناير  22بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2011يناير  20
  الردماين نظرة صاحل |شر

  528  عاماً) 37(

 األمنإطالق قوات لقي مصرعه متأثراً �صابة جراء 
  النار على املشاركني يف مظاهرة سليمة

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011يناير  22بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  ظة عدنحماف

  2011يناير  21
 حممد }حكيم لؤي طه

 529  عاماً) 26(

  قتل يف كمني مسلح من قبل جمهولني
  )831راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يناير  29بتاريخ 

 مدينة الشحر
  حمافظة حضرموت

  530 عمر سعيد العمودي  2011يناير  25

 قتل يف كمني مسلح من قبل مسلحني
)318عدد (راجع صحيفة الطريق ال  

2011يناير  29بتاريخ   

 مدينة الشحر
 حمافظة حضرموت

2011يناير  25  

 

ريربيع صاحل ربيع اجلاب  531  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

94   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

يف كمني مسلح من قبل مسلحني قتل  
)318راجع صحيفة الطريق العدد (  

2011يناير  29بتاريخ   

 مدينة الشحر
 حمافظة حضرموت

2011يناير  25  

 

  532 علي سامل جنيد }وزير

 قتل يف كمني مسلح من قبل مسلحني
)318راجع صحيفة الطريق العدد (  

2011يناير  29بتاريخ   

 مدينة الشحر
 حمافظة حضرموت

2011يناير  52  

 

ريالسقط ديهيثم حممد سع  533  

 قتل يف كمني مسلح من قبل مسلحني
)318راجع صحيفة الطريق العدد (  

2011يناير  29بتاريخ   

 مدينة الشحر
 حمافظة حضرموت

2011يناير  25  

 

}هربي أمحد حاج |ئف  534  

 دينة احلبيلنيمل }ملدفعية العشوائي قصفالجراء  قتل
  اليمينمن قبل اجليش 

  )831راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يناير  29بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2011يناير  26
هاشم Çبت عبدالرمحن بن 

 عسكر

  اً)عام 55(
535  

 دينة احلبيلنيمل }ملدفعية العشوائي قصفالجراء  قتل
  من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع مأرب برس

  2011يناير  30بتاريخ 

  ينة احلبيلنيمد
  حمافظة حلج

  2011يناير  30
  عبداللطيف Çبت سيف

  بعوهبن 
  عاماً) 37(

536  

تويف جراء صدم طقم ¿بع لألمن املركزي لسيارته مما 
  أدى اىل إنقال°ا

  

  مدينة املمدارة
  حمافظة عدن

  2011فرباير  13
  فواز نصر عقيل
 يوسف العبادي

  عاماً) 34(
537  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

95   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل عندما قام أفراد من األمن املركزي �طالق النار 
  على مشاركني يف مظاهرة سلمية

  راجع موقع التغيري
  2011فرباير  16بتاريخ 

ملنصورة مدينة ا
  حمافظة عدن

  2011فرباير  16
 العوذيل حممد علي شاعن

 538  عاماً) 18(

قتل عندما قام أفراد من األمن املركزي �طالق النار 
  على مشاركني يف مظاهرة سلمية

  راجع موقع التغيري
  2011فرباير  16بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011فرباير  16
 أمحد يGسني عل

  جلحايف|جي ا
  عاماً) 16(

539 

قتل عندما قام أفراد من األمن املركزي �طالق النار 
  على مشاركني يف مظاهرة سلمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011فرباير  18بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2011فرباير  17
  حممد هيثم اينه

 540  عاماً) 22(

زي �طالق النار قتل عندما قام أفراد من األمن املرك
  على مشاركني يف مظاهرة سلمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011فرباير  18بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2011فرباير  18

  

  حممد مقبل أمحد
  العنبوري

  عاماً) 22(
541 

قتل بطلق |ري يف الرأس من قبل قوات األمن 
  املركزي

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011فرباير  18بتاريخ 

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
  2011فرباير  18

  علي حممود |جي علي
 542  عاماً) 24(

قتل عندما قام أفراد من األمن املركزي �طالق النار 
  على مشاركني يف مظاهرة سلمية

  راجع موقع التغيري
  2011فرباير  25بتاريخ 

  دار سعد
  حمافظة عدن

  2011فرباير  19
  عثمان سني محيدمحيد ح
 543  عاماً) 30(

  

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

96   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  ألمن املركزيل برصاص قناصة ¿بعنيقتل 
  رسراجع موقع مأرب ب

  2011 فرباير 20بتاريخ 

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
  2011فرباير  20

  

أمين علي حسن عبدالكرمي 
  النقيب

  عاماً) 20(
544 

تويف متأثراً جبرحة جراء إطالق األمن املركزي النار 
  فرباير 17على املشاركني يف مظاهرة سلمية بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011فرباير  23
عارف حممد عوض علي 

  اليافعي
  عاماً) 14(

545 

 قتل يف إنفجار عبوة |سفة

  راجع موقع عدن الغد
  2011فرباير  24بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011فرباير  24
  |صر علي الدماين

 546  عاماً) 25(

  قتل برصاص قناصة ¿بعني لألمن
  راجع موقع مأرب بررس

  2011فرباير  25بتاريخ 

  مدينة املعال
  ظة عدنحماف

  2011فرباير  25

  

  }شطحأمحد سامل 
  547  عاماً) 47(

قتل جراء إطالق أفراد من األمن املركزي النار على 
  مشاركني يف مظاهرة سلمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011فرباير  26بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  2011فرباير  25
  هائل وليد هائل

  548  عامًاَ◌) 18(

ر أثراً جبرحة جراء إطالق األمن املركزي الناتويف مت
  على املشاركني يف مظاهرة سلمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011فرباير  18بتاريخ 

  عمر املختار
  حمافظة عدن

  2011فرباير  25
  حممدحممد منري 
  عبدهللا

  عاماً) 15(
549 

قتل جراء قيام القطاع العسكري  �طالق الرصاص 
  عاميف الشارع ال

  راجع موقع مأرب برس
  2011مارس 1بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  550  العلياين حسن حيدرة هيثم  2011مارس  1
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97   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  لرقما  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل جراء قيام القطاع العسكري  �طالق الرصاص 
  عليه يف الشارع العام

  راجع موقع مأرب برس
  2011مارس 1بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2011مارس  1
 البشرييحسن صاحل حيىي 

  (الزيتونه)
  عاماً) 39(

551  

  برصاص جنود من األمن املركزيقتل 
  راجع موقع مأرب برس

  2011مارس 2بتاريخ 

  مدينة صرب
  حمافظة حلج

  2011مارس  2

  

  هشام حممد أمحد العزييب
 552  عاماً) 20(

  برصاص جنود من األمن املركزيقتل 
  راجع موقع مأرب برس

  2011مارس 2بتاريخ 

  مدينة صرب
  حمافظة حلج

  2011مارس  2
  سامي أمحد سعيد العزييب

 553  عاماً) 25(

  قتل على يد جمهولني
  مأرب برسراجع موقع 

  2011مارس 6بتاريخ 

  مديرية سيئون
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2011مارس  6
شائف مثىن شحبل 

  554  العيسائي

أغتيل على يد جمهولني ومحل أبناء شبوة السلطة 
  مسؤولية إغتياله

  راجع موقع مأرب برس
  2011مارس 7بتاريخ 

  مدينة عزان
  حمافظة شبوة

  2011مارس  7
 عمر عبدالرمحن

  555  املعلم

  قتل على يد جمهولون يستقلون سيارة شاص
  راجع موقع املكال اليوم

  2011مارس 11بتاريخ 

مديرية مظيخرة 
  حمافظة أب

  556  شكري حسن مخيس ربيع  2011مارس  9

قتل عندما قام أفراد من األمن املركزي �طالق النار 
  على املشاركني يف املظاهرة

مديرية دار سعد 
  عدن حمافظة

  2011 مارس 11
  حممد حيىي

  557  عاماً) 24(



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

98   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

اليت إطلقت النار قتل برصاص قوات األمن اليمنية 
 الطالب مظاهرة شارك فيها آالفعلى 

  )868راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011 مارس 13بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  2011مارس  12

 

  رامي سامل }رميل
  558  عاماً) 12(

طلقة قناص فوق العني ب متأثرايف املستشفى توىف 
  إبريل 12أصيب °ا بتاريخ  اليسرى

  راجع موقع التغيري
  2011مارس  13بتاريخ 

ار سعد مديرية د
  عدن حمافظة

  2011مارس  13

 

  جالل |صر حممد
  الضالعي حيىي

  عاماً) 23(
559  

قوات األمن  اأطلقتهبطلقة |رية يف صدره ا قتل
  على مظاهرة سلمية

  راجع موقع مأرب برس
  2011مارس 14بتاريخ 

مدينة املمدارة 
  عدن حمافظة

  2011مارس  13
 |فع علي |جي

  560  عاماً) 23(

للضرب  هعرضجراء ت اجلمهوريةستشفى تويف يف م
 األمن املركزيقبل املربح �عقاب البنادق من 

  راجع موقع مينات
  2011مارس  18بتاريخ 

مديرية دار سعد 
  عدن حمافظة

 اليوجد  2011مارس  16

 علي Gسر أمحد

  عبدهللا
  عاماً) 29(

561  

  قتل على يد قناص ¿بع للجيش اليمين
  )1268راجع صحيفة الصحوة العدد (

  2011 مارس 24بتاريخ 
  2011مارس  18  صنعاء

 

عوض صاحل عبدالقوي 
  الريوي

  عاماً) 23(
562  

قتل على يد أفراد نقطة امنية للجيش عند 
  إستهداف سيارته بقذيفة أر يب جي

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  27بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مارس  25
 جربان ضرصاحل حسن اخل

  563  اجلعدين

قتل على يد أفراد نقطة امنية للجيش عند 
  إستهداف سيارته بقذيفة أر يب جي

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  27بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مارس  25
جربان ادي حسن اخلضر ه

  564  اجلعدين
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99   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل على يد أفراد نقطة امنية للجيش عند 
  إستهداف سيارته بقذيفة أر يب جي

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  27بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مارس  25
 يثميهلاأمحد مصطفى 

  565  الفشاشي

قتل على يد أفراد نقطة امنية للجيش عند 
  إستهداف سيارته بقذيفة أر يب جي

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  27بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  566  يدبيز ال|صر سامي  اليوجد  2011مارس  25

  يش قتل على يد أفراد نقطة امنية للج
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  27بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مارس  25
مفتاح علي عبدهللا 
  567  الكازمي

  قتل على يد أفراد نقطة امنية للجيش 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  27بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مارس  25
هيب حممد أمحد و عبدهللا 

  568  العوذيل

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  |صر حممد علي

  السعيديصاحل 
  عاما) 16( 

569  

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  570  فضل |صر صاحل الرماعي  2011مارس  28

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28

 

عبدالفتاح حنش صاحل 
  571  عبدهللا الرماعي
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100   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  ولية هلذه اجلرميةالدميقراطية السلطات املسؤ 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28

 

  |ئف حيىي صاحل عبدهللا
  572  

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28

 

  عادل يسلم حمبوب
  أمحد
  

573  

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  الين راجع موقع املصدر أون
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28

 

  574  طبيق عارف حممد سامل 

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28

 

  شكري حممد سامل
  575  طبيق

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  أبني حمافظة

  2011مارس  28
عبدالسالم يسلم أمحد 

  576  طبيق

محلت منظمة مينية و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
  السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية يةحقوق

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
رشاد حيىي حممد أبوبكر 

  املسلماين
  عوام)أ 10(

577  
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101   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  السلطات املسؤولية هلذه اجلرميةالدميقراطية 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
حممد حيىي حممد أبوبكر 

  املسلماين
  أعوام) 7(

578  

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  السلطات املسؤولية هلذه اجلرميةالدميقراطية 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  عادل عبدهللا علي

  579  حسن

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  ه اجلرميةالدميقراطية السلطات املسؤولية هلذ
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  أيوب صاحل علي

  مقبل
  عاماً) 17(

580  

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  جع موقع املصدر أون الينرا
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  إيهاب سامل علي

  581  النينوه

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  الينراجع موقع املصدر أون 
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  مسعد سامل حممد

  582  هرير
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102   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة و جار مصنع للذخرية، قتل يف إنف
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  حممد مسعد سامل

  583  حممد هرير

محلت املنظمة و  قتل يف إنفجار مصنع للذخرية،
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  584  عبيد عبدهللا عولقي  2011مارس  28

محلت املنظمة و قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت اليمنية 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  585  أمحد سامل أمحد شتم  2011مارس  28

محلت املنظمة و يف إنفجار مصنع للذخرية،  تقتل
واحلرGت  اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان

  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  586  ساملة مجال مربوك نصر  2011مارس  28

محلت املنظمة و يف إنفجار مصنع للذخرية،  تقتل
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  ة السلطات املسؤولية هلذه اجلرميةالدميقراطي
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  587  بسيمة مجال مربوك نصر  2011مارس  28
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103   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة و يف إنفجار مصنع للذخرية،  تقتل
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  طر مجال مربوكم

  588  نصر

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
 أنتصار حممد شابص

  589  عوض

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  590  روما حممد شابص عوض  2011مارس  28

محلت املنظمة  إنفجار مصنع للذخرية، قتل يف
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  شفيق مهدي سامل

  591  أمينة

محلت املنظمة للذخرية،  قتل يف إنفجار مصنع
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  592  عبدهللا أمحد حيدرة القاعي  2011مارس  28
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104   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 قوق اإلنسان واحلرGتاليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  وقع املصدر أون الينراجع م
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  593  زمزم حمسن هادي }دمان  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  ون الينراجع موقع املصدر أ

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  594  سامل كرف سدح أمحد  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  595  سامل أمحد صاحل الطويل  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  فؤاد مجال حممد

  596  حسني

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  فظة أبنيحما

  597  محيده حممد سلطان  2011مارس  28
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105   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
ع عن حقوق اإلنسان واحلرGت اليمنية للدفا 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  598  شادية سليمان يسلم  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 ن واحلرGتقوق اإلنسااليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  علي عبدهللا علي

  599  حسن

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  لطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرميةالدميقراطية الس
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
عبدهللا }دح عبدهللا العبيدة 

  600  بن رشيد

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرميةالدميقراطية 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  عبدالناصر عقيل
  601  عبدهللا بن رشيد

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  لطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرميةالدميقراطية الس
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  602  طيبة عبداحلميد سالم علي  2011مارس  28
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106   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  603  أمساء حسني حممد الديشي  2011رس ما 28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 قوق اإلنسان واحلرGتاليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  604  شيخسايل علي نصر   2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  605  نعمة سليم حيدرة عوض  2011مارس  28

محلت املنظمة  إنفجار مصنع للذخرية، قتل يف
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  606  علي حمسن عوض جحزر  2011مارس  28

محلت املنظمة ذخرية، قتل يف إنفجار مصنع لل
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  لياىل عوض حممد

  607  سامل }ذيب
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107   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  ةالدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمي
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  608  أميمة عادل حمسن هادي  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  املصدر أون الينراجع موقع 

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  609  عيناء حمسن سامل حممد  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  ينراجع موقع املصدر أون ال

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  Çبت حممد عبدهللا

  610  شيخ اليافعي

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  مسكني مسرت علي

  611  منصر

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  ة جعارمدين
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  هاين أمحد عوض

  612  سامل
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108   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
ليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت ا

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  613  رامي حممد عبدهللا الشرعيب  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
لدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت اليمنية ل

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  مجيل حممد حيىي

  614  عمر سيف

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
وق اإلنسان واحلرGت اليمنية للدفاع عن حق

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  615  حممد عليGسر عبده   2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 رGتقوق اإلنسان واحلاليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  616  خضر مرشد حمسن اخلضر  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  ملسؤولية املباشرة هلذه اجلرميةالدميقراطية السلطات ا
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  617  حممد مرشد حمسن اخلضر  2011مارس  28
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109   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  الحظةم

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  علي حممد قاسم

  618  الراعي

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مارس  28
  حممد قاسمسالمة 

  619  الراعي

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  620  لطلققادري أمحد صاحل ا  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 قوق اإلنسان واحلرGتاليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
فاطمة قادري أمحد صاحل 

  الطلق
  

621  

محلت املنظمة إنفجار مصنع للذخرية، قتل يف 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  وضاح علي أمحد

  622  دهومال
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110   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  هلذه اجلرميةالدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  623  فاضل حممد |جي سلطان  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  624  عبدهللاحممد حمسن حسن   2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  صدر أون الينراجع موقع امل

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  عبدالباسط حمسن

  625  عبدهللا حسن

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29اريخ بت

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  صاحل علي |صر

  626  قاسم

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  627  رمزي فضل حممد الرتكي  2011مارس  28
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111   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ملنظمة محلت اقتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 قوق اإلنسان واحلرGتاليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  628  فكري علي حممد الرتكي اليوجد  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
ع عن حقوق اإلنسان واحلرGت اليمنية للدفا 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  629  فيصل علي أمحد املسعدي  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
نسان واحلرGت اليمنية للدفاع عن حقوق اإل

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
سعيد أمحد صاحل عبده 

  الربكاين
  

630  

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
ن واحلرGت اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسا

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
 وليد سامل عوض

  631  حممد العودي

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
Gت اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلر

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
أشرف أمحد سعيد 

  632  اللقيطي
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112   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  رمدينة جعا
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
أمحد صالح سامل الصوملي 

  633  )(محادة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 قوق اإلنسان واحلرGتاليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  صاحل فضل حممد

  634  نعمان

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  حسين حممد سعيد

  635  سعد

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  636  عليفالح |صر سامل   2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  الدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  637  مهام صاحل سامل أمني  2011مارس  28
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113   صفحة 

 

 
 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014

 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة
 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  سؤولية املباشرة هلذه اجلرميةالدميقراطية السلطات امل
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  638  فرج سامل أمني عمر  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 قوق اإلنسان واحلرGتاليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
علي أمحد عبده حممد 

  639  السيد

محلت املنظمة قتلت يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية الدميقراطية السلطات
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  640  محود كّداف أمحد إبراهيم اليوجد  2011مارس  28

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  ؤولية املباشرة هلذه اجلرميةالدميقراطية السلطات املس
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
  حمسن حممد علي

  641  جامع

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 

  هلذه اجلرميةالدميقراطية السلطات املسؤولية املباشرة 
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  642  عبدالرمحن خمتار دهبلي  2011مارس  28
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114   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  ختاريال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  643  حممد خالد سامل خضر  2011مارس  28

محلت املنظمة ل يف إنفجار مصنع للذخرية، قت
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت 
  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  644  حسني سعيد |صر برتوش  2011مارس  28

محلت املنظمة ة، قتل يف إنفجار مصنع للذخري 
 قوق اإلنسان واحلرGتاليمنية للدفاع عن ح

  السلطات املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28

 

  645  عبدهللا أمحد فضل نصيب

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
للدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرGت  اليمنية

  الدميقراطية السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مارس  28
  عبداللطيف حممد
  646  صاحل عمر الوجيه

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
 قوق اإلنسان واحلرGتعن ح اليمنية للدفاع

  السلطات املسؤولية هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28

 

  حممد حمسن أمحد
  647  الغاز

محلت منظمة مينية قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
  ةاإلنسان السلطات املسؤولية هلذه اجلرمي يةحقوق

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مارس  28
 حممد مهدي أمحد

  648  كنيد
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115   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سمألا  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

محلت املنظمة قتل يف إنفجار مصنع للذخرية، 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان السلطات 

  املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2011مارس  28
 طارق أمحد |صر

 649  علي

محلت املنظمة ة، قتل يف إنفجار مصنع للذخري 
اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان السلطات 

  املسؤولية املباشرة هلذه اجلرمية
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011مارس  29بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 650  ربيع علي صاحل املشوشي  2011مارس  28

أصابه  من قبل األمن املركزي بطلق |ريتويف متأثراً 
  يف مظاهرة سابقة سيف الرأ

  راجع موقع املكال أون الين
  2011مارس  30بتاريخ 

  منطقة الغرفة
  حمافظة حضرموت

  2011مارس  29
  خالد سعيد عباد

  651  )عاماً  17(

  من قبل األمن املركزي بطلق |ريتويف متأثراً 
  مارس 31 مظاهرة سابقة بتاريخلتفريق 

  راجع موقع التغيري
  2011إبريل  4 بتاريخ

دينة الشيخ م
  عثمان

  حمافظة عدن
  2011إبريل  4

  راضي عوض سامل احملروق
  652  عاماً) 29(

  أطلقة قوات األمن متأثراً }لغاز السام الذي تويف 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011إبريل  6 بتاريخ
 اليوجد  2011إبريل  5  حمافظة صنعاء

  نذير رشاد اجلبلي
  653  )عاماً  30(

  اد األمن املركزيعلى يد أحد أفر قتل 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011إبريل  9 بتاريخ

منطقة الشعب 
  حمافظة عدن

 اليوجد  2011إبريل  7
 عمار أنيس محادي

  654  عاماً) 27(

إغتيل على يد جمهولني ومحل أبناء مدينة لودر 
  السلطة مسؤولية إغتياله
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011إبريل  12 بتاريخ

  مدينة لودر
  افظة أبنيحم

  655  حسني عبدهللا غرامة اليوجد  2011إبريل  9
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116   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

أصابه  من قبل األمن املركزي بطلق |ريتويف متأثراً 
  يف مظاهرة سابقة راجع موقع عدن الغد يف الرأس

  2011إبريل  16بتاريخ 

مديرية دار سعد 
  عدن حمافظة

  2011إبريل  16

 

  وليد حممد حسني اليافعي
  656  عاماً) 28(

من قبل أفراد من شرطة إثر تعرضه لطلق |ري قتل 
  الشارع الرئيسيف أثناء مروره النجدة 

  راجع موقع أخبار اليوم
  2011إبريل  18 بتاريخ

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

 اليوجد  2011إبريل  17
  عبداحلكيم عبدهللا

  657  لقلف سامل

رض ملاحلقن الالزمة ملنعه من أخذ  يف السجن تويف
   السكري

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011إبريل  17
  نصرمطيع |جي 
  658  النقيب

تعرض  ابهصzمتأثرا يف أحد مستشفيات اهلند توىف 
 يفهلا أثناء مشاركته يف أحد املظاهرات السلمية 

  م2008عام يف ردفان  مدينة
  )868راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011 إبريل 21بتاريخ 

  مدينة بو|
  اهلند

  2011إبريل  18
  أمين صاحل حمسن

  659  علي

راء هجوم شنته وحدات من قوات اجليش قتل ج
  على متظاهرين
  ن الينراجع موقع املصدر أو 

  2011إبريل  20بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011إبريل  20
  صالح علي اخلضر

  660  عاماً) 15(

  قتل يف أشتباكات مسلحة مع احلرس اجلمهوري
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011إبريل  25بتاريخ 

  منطقة العر
  حمافظة حلج

  2011إبريل  23
 عبدالسالم سعيد

  661  تركي حممد

  برصاص قوات اجليشقتل 
  راجع موقع نشوان نيوز

  2011إبريل  24بتاريخ 

  مدينة القطن
  حمافظة حضرموت

  2011إبريل  23
  صاحل علي بن شعيط

 الصيعريبن معروف 

  )عاماً  42(
662  
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117   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

راء هجوم شنته وحدات من قوات اجليش قتل ج
  على متظاهرين

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011إبريل  24بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011إبريل  24

 

  امليوين غسان عبدالقوي
  663  )عاماً  27(

  اجلمهوري قتل يف أشتباكات مسلحة مع احلرس
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011إبريل  25بتاريخ 

  منطقة العر
  حمافظة حلج

  2011إبريل  24

 

|صر عبدهللا هيثم بن 
  هرهرة

  عاماً) 44(
664  

قتل عندما قام أفراد من األمن املركزي �طالق النار 
  على مشاركني يف مظاهرة سلمية

  راجع موقع نيوز مين
  2011مايو  5بتاريخ 

  العريشمنطقة 
  حمافظة عدن

  2011إبريل  27
  نبيل حيىي حممد

 اليهري عفيف

  )عاماً  40(
665  

حتمل قتل جراء دهسه بسيارة نقل ¿بعة للجيش 
  فوق جسده مرتني مرت 1540رقم 

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مايو  5بتاريخ 

  2011إبريل  27  صنعاء

 

  |صر حممد |صر فدعق
  666  عاماً) 23(

أصابته اليمين جيش لل ¿بعةاسطة قناصة بو قتل 
  }لرأس

  )910راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011مايو  1بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011إبريل  30

 

  النامس مدحمفضل 
  667  عاماً) 40(

نزف حىت املوت جراء إصابته بطلق |ري يف الفخذ 
  قوات اجليشمن قبل 

  )910راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011مايو  1بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011إبريل  30

 

  عليحممد حممود 
  الثائر قاسم

  عاماً) 27(
668  

  قوات اجليشقتل بطلق |ري يف القلب من قبل 
  )910راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011مايو  1بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011إبريل  30

 

  حممد حمفوظ سعيد
  669  عاماً) 20(
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118   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل على يد جمهولني
  مدينة دار سعد
  حمافظة عدن

 اليوجد  2011إبريل  30
العقيد / أمحد حسني 

  670  د الضبيانحمم

توفيت يف املستشفى جراء إصابتها بطلقة يف الرأس 
  وهي يف منزهلا من قبل األمن املركزي

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
 اليوجد  2011مايو  1

  أم حممود }|فع
  671  عاماً) 42(

 اجليش واالمن املركزيقتل أثناء إطالق قوات 
 الرصاص احلي بشكل عشوائي لفتح طريق قطعه
 حمتجون للمطالبة بتسليم املتهمني بقتل شاب

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011مايو  2بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2011مايو  2
  محدأصاحل يوسف 

  (العسل) عمر
  )عاماً  26 (

672  

  قتل يف أشتباكات مسلحة مع احلرس اجلمهوري
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011إبريل  25بتاريخ 

  قة العرمنط
  حمافظة حلج

  2011مايو  2

 

مسعد  عادل حسني صاحل
  الصالحي

  عاماً) 30(
673  

قتل جراء إطالق اجليش النار بشكل عشوائي على 
  املواطنني يف سوق زجنبار
  راجع موقع نشوان نيوز

  2011مايو  6بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مايو  4
  صاحل علوي املرقشي

  674  عاماً) 35(

قتل جراء إطالق جنود من اجليش اليمين النار 
  بشكل عشوائي على املواطنني يف سوق وجنبار

  راجع موقع نشوان نيوز
  2011مايو  6بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مايو  4
  عبدامللك أمحد سامل

  675  عاماً) 33(

قتل جراء إطالق جنود من اجليش اليمين النار 
  وائي على املواطنني يف سوق وجنباربشكل عش

  راجع موقع نشوان نيوز
  2011مايو  6بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مايو  4
 32أمحد رشيد اجلرادي (

  676  عاماً)
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119   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل جراء إطالق جنود من اجليش اليمين النار 
  بشكل عشوائي على املواطنني يف سوق وجنبار

  راجع موقع نشوان نيوز
  2011مايو  6بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011مايو  4
  عبدو حممد عبدو احلكمي

  677  عاماً) 40(

  برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  678  احلمزة |صر علي السعدي اليوجد  2011مايو  14

قتل يف القصف على منزل األمحر من قبل قوات 
  اجليش اليمين واحلرس اجلمهوري

  2011مايو  24  صنعاء
  عليعلي صاحل 

  679  العولقي الطاليب

  برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
  ن الغدراجع موقع عد

  2011يونيو  27بتاريخ 

منطقة احلمراء 
  حمافظة حلج

  2011مايو  26

 

  680  جواد حممد عبدهللا |صر

طلق |ري يف تويف يف القاهرة متأثراً جبرحة جراء 
إطالقه األمن املركزي على املشاركني يف الرأس 

  مارس 12مظاهرة سلمية بدار سعد بتاريخ 
  راجع موقع التغيري

  2011 يونيو 4بتاريخ 

مديرية دار سعد 
  عدن حمافظة

  2011مايو  30
 أصيل خالد حممد

  علي
  عاماً) 15(

681  

  قتل من قبل اجليش اليمين
  )938راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يونيو  2بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يونيو  1
  شيخ أمحد حسني

  682  عاماً) 30(

  قتل من قبل اجليش اليمين
  )938اجع صحيفة الطريق العدد (ر 

  2011يونيو  2بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يونيو  1

 حممد عبدالناصر

 }عش

  عاماً) 12(
683  

  قتل يف اإلشتباكات املسلحة بني اجليش ومسلحني
  منطقة دوفس
  حمافظة أبني

  2011يونيو  2

 

  684  أمني علي هداش
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120   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

إطالقه قناص من طلق |ري يف الرأس تويف متأثراً ب
  القطاع الغريب للجيش

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2011يونيو  5

 

 الفضليأمحد عبيد 

  685  )يلة(فض

قتل على يد أفراد نقطة عسكرية ¿بعة للجيش 
  اليمين

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011يونيو  10بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  686  حمسن علي طوئرة  2011يونيو  10

قتل على يد أفراد نقطة عسكرية ¿بعة للجيش 
  اليمين

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011 يونيو 10بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  687  حمسن داؤد الصهييب  2011يونيو  10

يف  ي سكينحل قصف الطريان اليمينقتلت جراء 
  جعار

  مدينة جعار
  مبحافظة أبني

 اليوجد  2011يونيو  10
 طيعة أمحد حممد منصور

  688  أعوام) 9( 

جبراحه اليت أصيب  متأثرةتويف يف مستشفى النقيب 
أثناء اضطرا}ت  األمن املركزيقوات من قبل °ا 

  شهد�ا العاصمة احلوطة

مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  689  حممد نورالدين اليوجد  2011يونيو  11

جبراحها جراء  متأثرة يف مستشفى النقيبتوفيت 
   ي سكينحل قصف الطريان اليمين

  مدينة جعار
  حمافظة حلج

 اليوجد  2011يونيو  14
 حسونة علي مليكان

  690  اً)عام 45(

 التابعة للجيشقتل برصاص القوات العسكرية 

  راجع موقع املصدر أون الين
  2011يونيو  16بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2011يونيو  16

 

  صاحل سامل عوض عبدالرب
  691  عاماً) 45(

فتح جبراحه جراء  اجلمهورية متأثريف مستشفى تويف 
ى ورة عشوائية علالنار بص األمن املركزيمن جنود 

  نريظاهاملت
  راجع موقع مأرب بررس

  2011فرباير  21بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2011يونيو  19
  علي عبدهللا صاحل اخلالقي

 692  عاماً) 15(
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121   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  جمهولون إثر كمني  نصبه مسلحونقتل 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011يونيو  20بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

 اليوجد  2011يونيو  20
  نصار شاحن

 693  احملثوثي

عيار |ري يف الرأس أطلق عليه من قبل قتل ب
لجيش اليمين ترابط غرب وحدات عسكرية ¿بعة ل
  احلبيلنيمدينة 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

 2011يونيو  21

 

 ردفان سيف حسان

 الردفاين بن معنس

  عاماً) 22(
694  

حربية  قتل خالل قصف جوي نفذته طائرة
  واستهدفت فيه مسجدا وبناية حملية

  مدينة جعار
  حمافظة حلج

  695  منتظر امحد علي اليوجد  2011يونيو  21

حربية  قتل خالل قصف جوي نفذته طائرة
  واستهدفت فيه مسجدا وبناية حملية

  مدينة جعار
  حمافظة حلج

  696  حيدرة سامل حممد املشتبح اليوجد  2011يونيو  21

قتل بعد ان فتح جنود يقومون حبراسة معسكر 
  النار على سيارة كان بداخلها مواطنونالنصر 

  )957راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يونيو  25يخ بتار 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2011يونيو  23

 

  علي احملبوشصالح علي 
  697  اً)عام 43(

قتل جراء إطالق |ر من قبل جنود من وحدات 
اجليش على املشاركني يف مراسم تشييع جثمان 

  الشهيد الدرويش
  )957راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يونيو  25بتاريخ 

 مدينة املنصورة
  حمافظة عدن

  2011يونيو  24

 

 جياب علي حممد السعدي

  698  عاماً) 36(

  تل  برصاص مسلحني جمهولنيق
  راجع موقع املصدر أون الين

  2011يونيو  24بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011يونيو  24

 

 فهمي أمحد حسني الفروي

  699  عاماً) 25(

-(أبنياملرابط على طريق  39قتل من قبل اللواء 
  عدن) الساحلي

  )974راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو  14بتاريخ 

  منطقة دوفس
  حمافظة أبني

  2011يونيو  26
  حممد شيخ سعيد
  700  كابس الداعري



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

122   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

-املرابط على طريق (أبني 39قتل من قبل اللواء 
  عدن) الساحلي

  )974راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو  14بتاريخ 

  منطقة دوفس
  حمافظة أبني

  2011يونيو  26
عبدهللا علي نصر حسني 

  701  الداعري

-أبنياملرابط على طريق ( 39قتل من قبل اللواء 
  عدن) الساحلي

  )974راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو  14بتاريخ 

  منطقة دوفس
  حمافظة أبني

  2011يونيو  26

 

فضل صاحل عبوده مهدي 
  702  الداعري

-املرابط على طريق (أبني 39قتل من قبل اللواء 
  عدن) الساحلي

  )974راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو  14بتاريخ 

  وفسمنطقة د
  حمافظة أبني

  2011يونيو  26

 

  علي عبدالرزاق
  703  حمسن الداعري

-املرابط على طريق (أبني 39قتل من قبل اللواء 
  عدن) الساحلي

  )974راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو  14بتاريخ 

  منطقة دوفس
  حمافظة أبني

  2011يونيو  26

 

وهلان حسني صاحل 
  704  الداعري

  جار استهدف سيارتهلقي مصرعه يف انف
  راجع موقع الصحوة نت

  2011يونيو  29بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

 اليوجد  2011يونيو  28
خالد علي احلبيشي 

  705  اليافعي

-املرابط على طريق (أبني 39قتل من قبل اللواء 
  عدن) الساحلي

  )974راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو  14بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  706  سامل عبدربه صاحل الذيييب اليوجد  2011يونيو  28

احلربية قصف عشوائي من قبل الطائرات قتل يف 
  اليمنية

  راجع موقع أخبار اليوم
  2011يوليو 3بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يونيو  30
 عبدهللا |صر حممد

  707  ابو لينه بن حيدرة



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

123   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  احلربية اليمنيةقصف من قبل الطائرات قتل يف 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011يوليو 3بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  708  أبن القبطي اليوجد  2011يونيو  30

  احلربية اليمنيةقصف من قبل الطائرات قتل يف 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011يوليو 3بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يونيو  30
 عارف سعيد لسود

  709  }قيس

  احلربية قصف عشوائي من قبل الطائرات قتل يف 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011يوليو 3بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  710  ابن الرطيل اليوجد  2011يونيو  30

احلربية قصف عشوائي من قبل الطائرات قتل يف 
  اليمنية

  راجع موقع أخبار اليوم
  2011يوليو 3بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يونيو  30
 سعيدمحد علي أ

  711  ة الطالسيسالم

  قوات اجليش اليمين قُتل يف قصف 
  راجع موقع مأرب برس

  2011يوليو 1بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2011يونيو  30

 

  712  |صر اجلوبعي ىيحيمجال 

قتل اثر إطالق جنود نقطة عسكرية ¿بعة للجيش 
  تهاليمين النار على سيار 
  راجع موقع نيوز مين

  2011يوليو 2بتاريخ 

  مدينة الشعب
  حمافظة عدن

  713  الباخشيحممد أمحد |فع   2011يوليو 2

  قتل يف غارة جوية للطريان اليمين 
  راجع موقع التغيري

  2011يوليو 5بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو 5
حممد صاحل |صر 

  714  الشدادي

  زجنبارقتل يف غارة جوية للطريان اليمين على مدينة 
  راجع موقع التغيري

  2011يوليو 5 بتاريخ

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو 5
 عبدهللا صاحل |صر

  715  الشدادي



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

124   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  للطريان اليمين راجع موقع التغيري قتل يف غارة جوية
  2011يوليو 5بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  716  هاين عشال الشدادي اليوجد  2011يوليو 5

  2011يوليو  6  حمافظة تعز  قتل على يد جنود مشاليني يف حمل عمله
سعيد توفيق طاهر 
  717  العيسائي

قتل بطلقة يف الرأس على يد جندي مشايل يف 
  ر األمن املركزيمعسك

  )969راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو 9بتاريخ 

  718  سامل اخلضر بو} اليوجد  2011يوليو  7  حمافظة صنعاء

  قتل على يد فارس األغربي يف نزاع على أرضية
  راجع موقع عدن أونالين

  2011سبتمرب  29بتاريخ 

مديرية صرية حمافظة 
  عدن

 719  هللا الراعيمحد عبدأهشام   2011يوليو  8

  قتل يف إنفجار قذيفة
  )971راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 11بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  10
  حممد عبدهللا النوسة

  720  عاماً) 22(

  يف ظروف غامضة ومثريةقتل 
  )975راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 16بتاريخ 

 منطقة بئر فضل
  حمافظة عدن

  721  أمحد حممد القمع  2011يوليو  13

 اليوجد  2011يوليو  14  حمافظة مأرب  قتل من قبل اجليش يف نقطة تفتيش
  حممد علي حلمر

  722  }عوضة

قتل بطلق |ري }لرأس يف أشتباكات بني أفراد من 
  الشرطة وبني جنود من األمن املركزي

  )980راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو 21بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

 اليوجد  2011يوليو  19
  فضل أمحد صاحل السرحي

  723  عاماً) 30(

  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

125   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

داخل مزرعته بقذيفة أثناء املواجهات بني قتل يف 
  وحدات من اجليش اليمين ومسلحني

  )980راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو 21بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  724  |صر حيىي اليوجد  2011يوليو  20

  قتل يف إنفجار أحد املنازل يف ظروف غامضة
  )981راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 23 بتاريخ

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2011يوليو  20

 

  725  فهيم علي أمحد

  قتل يف إنفجار أحد املنازل يف ظروف غامضة
  )981راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 23بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2011يوليو  20

 

  726  °اء حممد عبدهللا

أفراد احلراسة قتل بطلقة يف البطن من قبل أحد 
  األمنية جلمعية هائل سعيد أنعم

  )984راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011يوليو 26بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

 اليوجد  2011يوليو  21
  ماجد حسن اهليج

  727  عاماً) 24(

قتل بطلقة يف األس من قبل أحد أفراد احلراسة 
  األمنية جلمعية هائل سعيد أنعم

  )984طريق العدد (راجع صحيفة ال
  2011يوليو 26بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  2011يوليو  22

 

 وجدان مجيل حيدرة

  728  عاماً) 17(

قتل على يد أفراد نقطة امنية للجيش عند 
  إستهداف السيارة اليت يستقلها

  راجع موقع عدن الغد
  2011يوليو  22بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  729  حسني صاحل يوجدال  2011يوليو  22

  االختناق بغازات مسيلة للدموعتويف جراء 
  مدينة املنصورة
  حمافظة عدن

  G  730سر عبده اليوجد  2011يوليو  24

  قتل جراء إطالق األمن النار بشكل  عشوائي
  )984راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 26بتاريخ 

  مديرية الربيقة
  حمافظة عدن

  731  إيهاب حسني داليوج  2011يوليو  25



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

126   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل داخل سجن املنصورة

  راجع موقع عدن أونالين
  2011يوليو  26بتاريخ 

  مدينة املنصورة
  عدن حمافظة

  732  حممد عبده عثمان اليوجد  2011يوليو  25

يعمل }المن املركزي }ئع قات مشايل  رصاصقتل ب
  ويدعى عد|ن الشرعيب
  راجع موقع مأرب برس

  2011يوليو  28بتاريخ 

 مدينة الشحر
  حضرموتحمافظة 

  733  حممد صاحل الغرايب  2011يوليو  28

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988ة الطريق العدد (راجع صحيف
  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

حممد |صر  عبداملنعم
  734  النخعي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

  735  املارميحممد محد عوض أ

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
عوض أمحد سويلم 

  736  املفجحي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011سبتمرب  14بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  نيحمافظة أب

 737  حممد |صر النخعي اليوجد  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011سبتمرب  14بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

اخلضر أمحد الصيدي 
  738  املارمي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011تمرب سب 14بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 739  أنيس صاحل حممد املزمل اليوجد  2011يوليو  29



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

127   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  اليمين قتل يف قصف جوي للطريان
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

  740  منصور سعيد علي املارمي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011سبتمرب  14بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
شريعة عوض حممد 
 741  العطوي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011سبتمرب  14بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 742  حممد فضل دمهس النخعي اليوجد  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

 مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

  743  عبدهللا اخلضر حممد املارمي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

حمسن حيدرة أمحد هلطل 
  744  احملثوثي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988ة الطريق العدد (راجع صحيف
  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
  علي |صر صاحل

  745  عبيد احملثوثي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
  منيمجال حممد 
  746  النخعي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  747  حممد النخعيمحد أصدام  اليوجد  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

جنبار مدينة ز 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
صاحل |صر حسن عوض 

  748  احملثوثي



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

128   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988صحيفة الطريق العدد ( راجع

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  749  منصور علي اهليج املارمي  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
 حممد |صر حممد
  750  الشاجري احملثوثي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
  حيدرة حممد بدر

  751  حسني احملثوثي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يويول 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

  752  صاحل حممد خليل املارمي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29
غسان حممد بن حممد 

  753  هلطل احملثوثي

  اليمين قتل يف قصف جوي للطريان
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011سبتمرب  14بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  754  عوض حممد عوض املارمي  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29
طل حممد علي أمحد هل

  755  احملثوثي
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129   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

بار مدينة زجن
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
علوي منصور ملهم 

  756  احملثوثي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  757  علي صاحل طوحل النخعي اليوجد  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988حيفة الطريق العدد (راجع ص

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  758  اخلضر سامل خمريب النخعي اليوجد  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29
 ماطيد احلأمحمين عبدهللا أ

  759  النخعي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
اخلضر صاحل عوض 

  760  النخعي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

دينة زجنبار م
  حمافظة أبني

  761  النخعي محد دمهسسامل أ اليوجد  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
اخلضر حسن القرن 

  762  النخعي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

غريب حممد حسني علي 
  763  املارمي

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011يوليو  29
مربق صر صاحل |

  764  الكشميمي
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130   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

نة زجنبار مدي
  حمافظة أبني

  765  قاسم أمحد عناين النخعي اليوجد  2011يوليو  29

  قتل يف قصف جوي للطريان اليمين
  )988راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011يوليو 31بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011يوليو  29

 

 حيدرة علي أمحد

  766  هلطل احملثوثي

ن قبل جراء تعرضه إلطالق الرصاص مقتل 
مسلحني جمهولني كانوا يستقلون دراجة |رية أثناء 

  عودته من مزرعته
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  2بتاريخ 

منطقة عرب بدر 
  حمافظة حلج

 اليوجد  2011يوليو  31
  حممد أمحد شيخ

  767  النخعي

قتل جراء إطالق |ر كثيف من أطقم األمن 
  العسكري جتاه املتظاهرين

  أرب برسراجع موقع م
  2011أغسطس  4بتاريخ 

مدينة الشحر 
  حمافظة حضرموت

  2011أغسطس  3

 

  سامل حممد }معيبد
  768  )عاماً  55( 

قتل جراء إطالق |ر كثيف من أطقم األمن 
  العسكري جتاه املتظاهرين
  راجع موقع مأرب برس

  2011أغسطس  4بتاريخ 

مدينة الشحر 
  حمافظة حضرموت

  2011أغسطس  3

 

  السعدي سامل جربان
  769  )عاماً  50( 

قتل برصاص قوات احلرس اجلمهوري، اليت أطلقت 
  الرصاص على سيارة كان يستقلها

  راجع موقع مأرب برس
  2011أغسطس  9بتاريخ 

منطقة حوض 
  األشراف
  حمافظة تعز

  2011أغسطس  9

 

صالح عبدهللا علي 
  اجلهوري

  عاماً) 35(
770  

قام لقي مصرعه يف وسط السوق العام بعد أن 
مسلحني من مالكي احملالت التجارية �طالق وابل 

  ه يف القلب تمن الرصاص وأصاب
  راجع موقع نيوز مين

  2011أغسطس  10بتاريخ 

  مدينة سيؤن
  حمافظة حضرموت

  2011أغسطس  9
  محدونعلي صاحل رمزي 

  771  عاماً) 21(
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131   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف إشباكات }لقرب من مطار صنعاء بني 
  احلرس اجلمهوري والقبائل

  )1001راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011أغسطس  15بتاريخ 

أغسطس  14  حمافظة صنعاء
2011  

 اليوجد

 عبدربه اخلضر علوي
  مطهش

  عاماً) 18(
772  

اثر قيام طقم عسكري ¿بع للجيش اليمين قتل 
  بصدم سيارة اجرة 
  راجع موقع عدن الغد

  2011أغسطس  16بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

أغسطس  15
2011  

  773  بسام زغبان اليوجد

اثر قيام طقم عسكري ¿بع للجيش بصدم قتل 
ي العريش سيارة اجرة على الطريق الواصلة بني ح
  وخور مكسر على ساحل أبني

  راجع موقع عدن الغد
  2011أغسطس  16بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

أغسطس  15
2011  

 اليوجد
حممد مجال مهدي 

  774  }خرخور

  قتل على يد مسلحني من أنصار الشريعة
  مدينة جعار
  حمافظة أبني

أغسطس  16
2011  

 عبدالاله سند عاطف
  775  السعدي

  لى يد مسلحني جمهولنيقتل ع
  مدينة جعار
  حمافظة أبني

أغسطس  16
2011  

 اليوجد
علوي بن علوي عبدالناصر 

  776  جحاف

بعد   برصاص أطلقه جنل عاقل السوق الشرعيب  قتل
  خالف نشب بينهم
  راجع موقع عدن الغد

  2011أغسطس  16بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

أغسطس  16
2011  

  777  لعزييبذويزن عبده ا اليوجد

على  فتح قوات االمن املركزي النارقتل جراء 
  على انطفاءات التيار الكهر}ئي حمتجني تظاهرين م

  راجع موقع نيوز مين
  2011أغسطس  18بتاريخ 

حمافظة مديرية كريرت 
  عدن

أغسطس  17
2011  

 اليوجد
 |صر حسن بن

  778  حسن
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132   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  أغتيل يف إنفجار عبوة |سفة على يد جمهولني
  راجع موقع نيوز مين

  2011سبتمرب  12بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

أغسطس  20
2011  

 اليوجد
 عشالعثمان بوبكر حممد أ

  779  الفرجي

  أغتيل يف إنفجار عبوة |سفة على يد جمهولني
  راجع موقع نيوز مين

  2011سبتمرب  12بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

أغسطس  20
2011  

 اليوجد
 عبدهللا حسني السيد

  780  الفرجي

  أغتيل يف إنفجار عبوة |سفة على يد جمهولني
  راجع موقع نيوز مين

  2011سبتمرب  12بتاريخ 

  ينة موديةمد
  حمافظة أبني

أغسطس  20
2011  

 

  781  مجال بدر عبدهللا الفرجي

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

  782  مروان حممد |صر النخعي اليوجد

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  ومراجع موقع أخبار الي

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

  783  النخعي أمحد حسني |صر اليوجد

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

  784  النخعي صاحل حممد عيسى اليوجد

  مع مسلحني قتل يف إشتباكات
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

  785  احلضر حسن املقرن اليوجد

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

 اليوجد
 عودمسحممد فهد اخلضر 

  786  النخعي

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

 اليوجد
علي حممد أمحد حزيز 

  787  النخعي
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133   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ر يخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

  788  النخعي|صر  حممد فضل اليوجد

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

 اليوجد
  عوضر اخلص

  789  سالعنس

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

 اليوجد
  حممد أمحد سامل

  790  الدقش

  قتل يف إشتباكات مع مسلحني
  موقع أخبار اليومراجع 

  2011أغسطس  22بتاريخ 

منطقة العرقوب 
  حمافظة أبني

أغسطس  21
2011  

  791  النخعي |صر حممد |صر اليوجد

  قتل يف قصف مدفعي من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011سبتمرب  3بتاريخ 

  مدينة الكود
  حمافظة أبني

 792  عبدهللا علي املوزعي اليوجد  2011سبتمرب  2

  قتل يف قصف مدفعي من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011سبتمرب  3بتاريخ 

  مدينة الكود
  حمافظة أبني

 793  فريزعبدهللا علي  اليوجد  2011سبتمرب  2

قتل على يد عصابة مسلحة ¿بعة للمتنفذ الشمايل 
  )سيالن الذفيف(

  )1019راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011مرب سبت 6بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

 794  صاحل هيثم حممد العكيمي  2011سبتمرب  5

راء القصف العشوائي للطريان احلريب على قتلت ج
  جعار

  جعارمدينة 
  حمافظة أبني

 795  طفلة حممود احلمزة اليوجد  2011سبتمرب  7

) من من سالح متوسط (الدوشكا ي|ر قتل بطلق 
يتناول وجبة اإلفطار زي وهو قبل قوات األمن املرك

  داخل هنجر
  راجع موقع عدن أونالين

  2011سبتمرب  7بتاريخ 

مدينة التواهي 
  حمافظة عدن

  2011سبتمرب  7
 عوض علي حممد صاحل
 العوذيل

  )عاماً  30(
796 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

134   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

اثناء مرورة }خلط املؤدي اىل  قتل على يد مسلحني
  العريش

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

 797  محد عبدربهأعلي  اليوجد  2011سبتمرب  12

  كا| يستقالن دراجة |رية  قتل على يد مسلحني
  راجع موقع املصدر أونالين

  2011سبتمرب  12بتاريخ 

 مدينة صوفان
  حمافظة صنعاء

  2011سبتمرب  12

 

  حممدعبداحلكيم 
 798  حسني عشال

  قتل برصاص قناصة ¿بعني للجيش
  )1019راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011سبتمرب  15بتاريخ 

مدينة زجنبار 
  حمافظة أبني

  2011سبتمرب  13

 

 799  عبدالواحد أمحد صالح

الذين فتحوا النار بشكل قتل برصاص رجال األمن 
  عشوائي على جتمعات من الناس

  راجع موقع املصدر أونالين
  2011سبتمرب  15بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2011سبتمرب  14

 

 مهد أحسان حمبوب

 800  عاماً) 13(

  إغتيل على يد جمهول
  راجع موقع عدن أونالين

  2011سبتمرب  18بتاريخ 

  مدينة أحور
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011سبتمرب  17

  صاحل حممد صاحل
  شيخ علي

  عاماً) 27(
801 

تويف نتيجة إستنشاقه الغازات اخلانقة واملسيلة 
للدموع اليت ألقتها قوات األمن اليمنية على مظاهرة 

  سلمية
  2011سبتمرب  18  

 

وضاح منصور حممد علي 
  802  العاقل

ة للرئيس املواليقوات اليت قامت °ا الزرة اvيف قتل 
  حبق املتظاهرين السلمينياليمين 

  راجع موقع مأرب برس
  2011سبتمرب  19بتاريخ 

  مدينة صنعاء
  حمافظة صنعاء

  2011سبتمرب  18

 

 لؤي رشاد سامل

  803  العزاين

املوالية للرئيس قوات اليت قامت °ا الزرة اvيف قتل 
  حبق املتظاهرين السلمينياليمين 

  راجع موقع مأرب برس
  2011سبتمرب  19يخ بتار 

  مدينة صنعاء
  حمافظة صنعاء

  2011سبتمرب  18

 

  حلمي |صر مسعود قاسم
  804  عاماً) 17(
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135   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

مني مسلح ملوكب وزير الدفاع السابق قتل يف ك
  اللواء عبدهللا علي عليوة قامت به جمموعة مسلحة 

  )1028راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011سبتمرب  26بتاريخ 

  مدينة صنعاء
  حمافظة صنعاء

  2011سبتمرب  22

 

 دلع سامل حممد حمسن
  805  املرزقي

   }لفراروا صرعه من قبل جمهولني ملثمني الذم لقي
  اجع موقع املكال اليومر 

  2011سبتمرب  22بتاريخ 

  مدينة املكال
  حضرموتحمافظة 

  806  صربي }معيبد اليوجد  2011سبتمرب  22

قتل على يد جمهولني ومحل أهل القتيل السلطة 
  مسؤولية قتله

  )2435راجع صحيفة أخبار اليوم العدد (
  2011سبتمرب  27بتاريخ 

  مدينة صرب
  حمافظة حلج

  2011سبتمرب  24

 

  معن حممد صاحل العوش
 807  عاماً) 25(

  قوات اجليش اليمين  من قبل قتل يف مزرعته 
  )1029راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011سبتمرب  27بتاريخ 

منطقة جحاف 
  حمافظة حلج

  2011سبتمرب  25

 

  جرب عبدهللا مسعد اجلحايف
 808  عاماً) 17(

م قتل جراء قيام أفراد ملثمني من األمن العا
  بإلطالق النار من طقم عسكري

  )2435راجع صحيفة أخبار اليوم العدد (
  2011سبتمرب  27بتاريخ 

منطقة احملاريق 
  حمافظة عدن

 809  سامل علي احملثوثي اليوجد  2011سبتمرب  25

  جمهولة لقي مصرعة أثر إطالق |ر من جهة
  )1031راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011سبتمرب  29بتاريخ 

حلبيلني مدينة ا
  حمافظة حلج

 810  علي مثىن اهليابحمسن  اليوجد  2011سبتمرب  27

مجاعات مسلحة بقطع  يامقجراء   متأثراً جبراحهيفتو 
  يده على خلفية ا�امه }لسرقة

  راجع موقع عدن الغد
  2011سبتمرب  30بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011سبتمرب  29
 ماهر علي

 811  عاماً) 16(

  تل على يد جمهولنيق
  )1032راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011أكتوبر  1بتاريخ 

مديرية مودية 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011سبتمرب  29
  حسن أمحد هس

 812  عاماً) 18(
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136   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  حظةمال

املسيطرة على سلحة املماعات قتل على يد اجل
  لقتلعلى خلفية ا�امه }زجنيار 

  راجع موقع عدن الغد
  2011أكتوبر  3بتاريخ 

  منطقة احلصن
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011سبتمرب  29
  فتحي دو}ن

 813  عاماً) 30(

  رتهيف إنفجار عبوة |سفة يف سياقتل 
  )1037راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011أكتوبر  6بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011أكتوبر  5
 حسنيسليمان 

 814  يعالبش

قتل عند تعرض السيارة اليت يستقلها لتفجري عبوة 
  |سفة

  )1037راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011أكتوبر  6بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2011وبر أكت 5

 

سقاف أمحد صاحل 
 815  القطيش

انفجار بقاG قذيفة صاروخية من خملفات قتل يف 
قصف جوي نفذته طائرات حربية مينية على قرى 

  حملية

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011أكتوبر  6
 نيس صاحل حسنيأ

 816  أعوام) 9(

اثر انفجار بقاG قذيفة صاروخية من خملفات قتل 
ي نفذته طائرات حربية مينية على قرى قصف جو 

  حملية واقعة يف ضواحي مدينة زجنبار

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011أكتوبر  6
  ودGن خالد حسني

 817  أعوام) 9(

  مركز شرطة القلوعةإستهدف نفجار يف إقتل 
  )1045راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011أكتوبر  16بتاريخ 

مدينة القلوعة 
  ظة عدنحماف

  2011أكتوبر  11
  شيخسامل عادل 

 818  عبدهللا

 قتل بعد ان فتح مسلحون النار عليه والذوا }لفرار

  )1045راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011أكتوبر  16بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

 819  النهديعبدهللا مبارك   2011أكتوبر  15

قد أصيب °ا متأثرا جبروح كان  ستشفىاملتويف يف 
جليش اليمين يف ا اثر القصف العشوائي الذي شنه

  املاضي على مدينة لودر ابريل

  مديرية لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011أكتوبر  17

خالد حسني عوض 
  (النمر)

  اً)عام30(
820  
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137   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و ¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل أثر إنفجار قنبلة يدوية يف وسط سوق شعيب
  )1049راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011أكتوبر  20بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2011أكتوبر  19

  

  ردفان رفيق علي بن علي
 821  عاماً) 12(

  بلة يدوية يف وسط سوق شعيبقتل أثر إنفجار قن
  )1049راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011أكتوبر  20بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  2011أكتوبر  19

 

  صامد سامل حسن الوحدي
  822  عاماً) 24(

قتل يف اإلشتباكات اليت جرت بني القوات املوالية 
  للرئيس اليمين والقوات املوالية لألمحر

  )1066لطريق العدد (راجع صحيفة ا
  2011 نوفمرب 17بتاريخ 

  منطقة احلصبة
  حمافظة صنعاء

  2011أكتوبر  22

  

 823  قيس أمحد حممد سامل

  قتل برصاص قوات األمن املركزي 
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011أكتوبر  24بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  824  أمني البجريي اليوجد  2011أكتوبر  24

قوات األمن املركزي عندما كان جالس قتل برصاص 
  جبانب هنجر ¿بع للمؤسسة االقتصادية

  راجع موقع أخبار اليوم
  2011أكتوبر  24بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  825  عبده فرحان ميفه  2011أكتوبر  24

برصاص قناصة موالون للنظام أثناء مرورها من قتلت 
  برفقة زوجهاهائل شارع 

  تغيريراجع موقع ال
  2011أكتوبر  28بتاريخ 

  2011أكتوبر  28  صنعاء
كفاية سعيد صاحل 

 العمودي

  )عاماً  28(
826 

قتل برصاص األمن املركزي أثناء مشاركته يف 
  العصيان املدين

  راجع موقع أخبار اليوم
  2011أكتوبر  29بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  2011أكتوبر  29
 مفتاححممد عبدهللا 
  امدياحل

  عاماً) 16(
827  
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138   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قائد الكتيبة من قبل  بعد جتريده من سالحهقتل 
لد السميين الثالثة يف الفرقة األوىل مدرع العقيد خا

  الذي أطلق النار على اجلندي
  راجع موقع أخبار اليوم

  2011نوفمرب  2بتاريخ 

 اليوجد  2011نوفمرب 1  صنعاء

  سفري حممد علي
 الصبيحي علوان

  اً)عام 21(
828 

اثنني يستقالن دراجة |رية فتحا   مسلحنيقتل يد 
  من أسلحة رشاشةعليه النار 

  راجع موقع أخبار اليوم
  2011وفمرب ن 16بتاريخ 

مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  2011نوفمرب 16

 

 حممد عبدهللا الصعو
 829  السقاف

قتل يف إطالق |ر بشكل عشوائي من قبل شخص 
  من حمافظة احملويت (مشايل)

  راجع موقع عدن الغد
  2011نوفمرب  17بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

 830  سهيم أيوب سهيم  2011نوفمرب 17

إلطالق |ر مباشر من  هرعه بعد أن تعرضلقي مص
  مسلحني جمهولني

  راجع موقع عدن الغد
  2011نوفمرب  19بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

 831  سعيد حسني لرضي  2011نوفمرب 19

  إثر انفجار عبوة |سفة يف اخلط العامقتل 
  راجع موقع عدن الغد

  2011نوفمرب  21بتاريخ 

  مدينة مودية
  أبنيحمافظة 

  832  حممد احلرد حممد مصطفى اليوجد  2011نوفمرب 21

  إثر انفجار عبوة |سفة يف اخلط العامقتل 
  راجع موقع عدن الغد

  2011نوفمرب  21بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

 اليوجد  2011نوفمرب 21

 حممد عبدهللا سليمان
 مفلح

  عاماً) 12(
833  

 ء يفاتويف داخل سجن االمن السياسي بصنع
  ظروف غامضة بعد شهرين من اعتقاله

  راجع موقع عدن الغد
  2011نوفمرب  22بتاريخ 

  2011نوفمرب 21  صنعاء
سعيد مهدي سامل 

  }هيصمي
  عاماً) 20(

834  
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139   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  انكامل  مالحظة

قتل يف إطالق |ر بشكل عشوائي من قبل شخص 
  من حمافظة احملويت (مشايل)

  )1085راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011 ديسمرب 10بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  2011نوفمرب  21

 

عبدالكرمي امحد سعيد 
  الشعييب

  عاماً) 17(
835  

  صة أثناء مروره مبدينة املعالقتل جراء إصابته برصا
  )1072راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011 نوفمرب 24بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  2011نوفمرب  23

 

  836  أمحد عبدهللا علي مسود

  قتل من قبل قوة عسكرية من األمن واجليش اليمين
  )1077راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011 نوفمرب 30بتاريخ 

لحوم منطقة ال
  حمافظة عدن

  837  علي قاسم Çبت اليافعي  2011نوفمرب  23

  قتل على يد مسلحني جمهولني
  راجع موقع عدن الغد

  2011نوفمرب  30بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  2011نوفمرب  30

 

  838 أمحد حسني غالب

  قتل على يد مسلحني جمهولني
  راجع موقع عدن الغد

  2011نوفمرب  30بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

 اليوجد  2011نوفمرب  30

  عالء علي سعيد
  غالب

  عاماً) 29(
839  

  قتل يف إنفجار عبوة |سفة وضعها جمهولون
  )1080راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011ديسمرب  4بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  840  علي حوشان |صر اليوجد  2011ديسمرب  2

هولني وهو جالس يف أحد قتل على يد مسلحني جم
  املقاهي

  )1080راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011ديسمرب  4بتاريخ 

  منطقة غيل }وزير
  حمافظة حضرموت

  841  العاجمسامل عبيد عوض   2011ديسمرب  2

قتل على يد مسلحني جمهولني راجع صحيفة 
  )1080الطريق العدد (

  2011ديسمرب  4بتاريخ 

  منطقة غيل }وزير
  ة حضرموتحمافظ

 اليوجد  2011ديسمرب  2
  حممد عبدهللا احليقي

  842  بن شابط
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140   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ار عبوة تويف متأثراً جبراه اليت أصيب °ا جراء إنفج
  |سفة وضعها جمهولون
  )1080راجع صحيفة الطريق العدد (

  2011ديسمرب  4بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2011ديسمرب  2

 

 توفيق علي منصور
  843  اجلنيدي

  قتل من قبل مسلحني جمهولني
  راجع موقع عدن الغد

  2011ديسمرب  11
  844  جلعريأمحد |صر ا اليوجد  2011ديسمرب  11  حمافظة البيضاء

برصاص جمهولني مسلحني أثناء مروره }لشارع قتل 
  العام

  راجع موقع عدن الغد
  2011ديسمرب  20

مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  2011ديسمرب  20

  

 845  الطائوس حممود حيىي صاحل

لقي مصرعه جراء اصابته بعيار |ري لرصاصه 
  طائشة غري معروفة املصدر

  )1101راجع صحيفة الطريق العدد (
  2011ديسمرب  28بتاريخ 

منطقة عرب لسلوم 
  حمافظة حلج

 اليوجد  2011ديسمرب  26
  سامل سعيد مخيس

  846  عاماً) 70(

األمن املركزي عقب األعتداء  منيد جنود  ىتل علق
   هلم نقودعليه }لضرب نتيجة رفضه دفع 
  راجع موقع عدن الغد

  2011ديسمرب  31

منطقة احلسوة 
  حمافظة عدن

  2011 ديسمرب 31
محد أعبدالكرمي فضل 

 847  العمريي

طائرة حربية ¿بعة جوي من قصف قتلت يف 
  نيمواطن نازلمللسالح اجلو اليمين 

  موقع أخبار اليوم راجع
  2012  يناير 2

 منطقة }جدار

  حمافظة أبني
  اليوجد  2012يناير  1

 ماـريالطفلة 

  848  عاماً) 13(

جلهاز ا قتل برصاص مسلحني مرافقني مدير عام
  املركزي للرقابة واحملاسبة بعدن

  )131العدد (صحيفة األمناء راجع 
  2012يناير  4بتاريخ 

خورمكسر  مدينة
  حمافظة عدن

  2012يناير  1

  

  849  حطبني بنحسني  اهرم
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141   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

طلقة |رية أصيب °ا يف الرأس أطلقها جنود بقتل 
  أثناء مشاركته يف مظاهرة سلمية األمن املركزي

  )1115العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012 يناير 14بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  2012يناير  13
  صاحل العلويصامد فضل 

  850  عاماً) 30(

أثناء مشاركته يف  جنود األمن املركزيمن قبل قتل 
  مظاهرة سلمية

  )1115العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012 يناير 14بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  851  اليافعي زين مثىن حنش  2012يناير  13

أثناء مشاركته يف  جنود األمن املركزيمن قبل قتل 
  مظاهرة سلمية

  )1115العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012 يناير 14بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  852  شكري سليمان حسن  2012يناير  13

أثناء مشاركته يف  جنود األمن املركزيمن قبل قتل 
  مظاهرة سلمية

  )1115العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012 يناير 14بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  853  فضل عبدالواسع اليوجد  2012يناير  13

أثناء مشاركته يف  جنود األمن املركزيمن قبل قتل 
  مظاهرة سلمية

  )1115العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012 يناير 14بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  854  بو حربهأعلي  اليوجد  2012يناير  13

  قتل يد يد مسلحني جمهولني
  )1117العدد (صحيفة الطريق راجع 

  2012 يناير 16بتاريخ 

  منطقة املاجل
  حمافظة أبني

  855  مجال النمر اليوجد  2012يناير  15

قتل من قبل جمهولني ومحل أهله السلطة مسؤولية 
  قتله

  )1121العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012 يناير 21بتاريخ 

منطقة كالتكس 
  حمافظة عدن

  856  الكازمي محد سعيدأنصر   2012يناير  20



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
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142   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

أغتيل داخل منزله، وكان يعاين من �شم أحدى 
رجليه  أثر إشتباكات سابقة مع أفراد معسكر 

  فراشه القطاع اجلنويب الزمته
  )1123العدد (صحيفة الطريق راجع 

  2012 يناير 22بتاريخ 

  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  857  الذيباين صاحل صاحل قائد  2012يناير  20

  }نفجار عبوة |سفة قتل
  )1123العدد (صحيفة الطريق راجع 

  2012 يناير 23بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يناير  22
  الدماين حممد يعلمراد 

  858  أعوام) 6(

برصاص خفر السواحل يف منطقة خمصصة قتل 
  لالصطياد

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يناير  23بتاريخ 

  مدينة الضبة
  حمافظة حضرموت

  2012يناير  23

 

 }ضرس عوض سعيد حاج
  859  العوبثاين

قتل يف إنفجار قذيفة من خملفات  الضربة اجلوية 
  على قرية املعجلة

  )1130العدد (صحيفة الطريق جع را
  2012 يناير 31بتاريخ 

منطقة املعجلة 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يناير  24
  الكازمي سامل عاطف علي

  860  ماً)عا 55(

متأثرا جبروح كان قد }لقاهرة  تويف يف مستشفى
أثناء  جنود األمن املركزيمن قبل أصيب °ا 

  مشاركته يف مظاهرة سلمية
  )1135العدد (لطريق صحيفة اراجع 

  2012فرباير  6بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  2012يناير  27
  طمبح حسن عمر عبدهللا

  861  عاماً) 72(

قتل أثناء مروره }لشارع العام يف تبادل إلطالق 
  التار بني رجال الشرطة ومسلحني

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يناير  28بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  عدنحمافظة 

  862  محدأعلي |صر  اليوجد  2012يناير  28

  قتل برصاص مسلحني جمهولني
  موقع عدن الغدراجع 
  2012فرباير  3بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

  863  دميح علي منصور اليوجد  2012فرباير  3
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        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

143   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

كزي من قتل على يد حراسة ضابط سلفة األمن املر 
 أهل القتيل محلحدي)، و حمافظة رميه أمسه (طه الو 

عن التسرت  قيادة األمن املركزي  املسؤولية الكاملة
  والتسهيل للقاتل }هلروب

  )1135د (العدصحيفة الطريق راجع 
  2012فرباير  6بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  864  الربكاين عبدهللا حممد صاحل اليوجد  2012فرباير  5

  قتل برصاص قوات األمن العام
  موقع عدن الغدراجع 
  2012فرباير  7بتاريخ 

  منطقة الشرج
  جمافظة حضرموت

  2012فرباير  6

 

  865  حممد علي بن عبداملانع

  ات األمن املركزيقتل برصاص قو 
  )1139العدد (صحيفة الطريق راجع 

  2012فرباير  11بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2012فرباير  9
  عبدالسالم علي
  أمحد األدريسي

  عاماً) 13(
866  

  قتل برصاص قوات األمن املركزي
  )1139العدد (صحيفة الطريق راجع 

  2012فرباير  11بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حلجحمافظة 

  2012فرباير  9

 

  867  جياد حممد مطهر الشعييب

  قتل على يد مسلجني جمهولني
  )1139العدد (صحيفة الطريق راجع 

  2012فرباير  11بتاريخ 

  منطقة الد}ء
  حمافظة حلج

  2012فرباير  9

 

  868  حمسن اخلضر احلميدي

  قتل على يد جمهولني
  موقع عدن الغدراجع 
  2012فرباير  20بتاريخ 

  أمعني مدينة
  حمافظة أبني

  869  نصيب أمحد محادة  2012فرباير  20

  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
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144   صفحة 

 

 
 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014

 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة
  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل على يد جمهولني
  موقع عدن الغدراجع 
  2012فرباير  20بتاريخ 

  مدينة أمعني
  حمافظة أبني

  2012فرباير  20

 

  870  فهد نصيب أمحد

قوات األمن من قبل رصاص احلي ال قإطالقتل يف 
  املركزي على متظاهرين سلميني

  )1148العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012فرباير  21بتاريخ 

  مدينة سيئون
  حمافظة حضرموت

  2012فرباير  20
 عون صاحل مبخوت
  871  الصيعري

ة قتل اثر قيام قوات االمن }طالق النار على مظاهر 
  سلمية

  )1148العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012فرباير  21بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  872  خمتار قايد أمحد سعيد  2012فرباير  20

قتل من قبل قوات األمن اليت أطلقت الرصاص 
  احلي على املتظاهرين

  هنا املكال موقعراجع 
  2012فرباير  22بتاريخ 

  مدينة الشحر
  حمافظة حضرموت

  2012فرباير  21
علي بن بكر  رشاد أمحد

  873  العوبثاين

طالق رصاص نفذته قوات اجليش اليمين يف قتل �
  مواجهة حمتجني مناهضني لإلنتخا}ت الرàسية

  )1149العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012فرباير  23بتاريخ 

القلوعة  مدينة
  حمافظة عدن

  2012فرباير  21
  أمحد حممد شيخ حسني

  874  عاماً) 41(

طالق رصاص نفذته قوات اجليش اليمين يف قتل �
  مواجهة حمتجني مناهضني لإلنتخا}ت الرàسية

  )1149العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012فرباير  23بتاريخ 

  مدينة التواهي
  حمافظة عدن

  2012فرباير  21
اخلضر |صر  جعبل

  اجلعدين
  )عاماً  22(

875  

طالق رصاص نفذته قوات اجليش اليمين يف قتل �
  مواجهة حمتجني مناهضني لإلنتخا}ت الرàسية

  )1149العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012فرباير  23بتاريخ 

 دار سعدينة مد
  حمافظة عدن

  2012فرباير  21
  نور حممد عليأ

  جلب
  أعوام) 9  (

876  
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145   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

طالق رصاص نفذته قوات اجليش اليمين يف قتل �
  مواجهة حمتجني مناهضني لإلنتخا}ت الرàسية

  )1149(العدد صحيفة الطريق راجع 
  2012فرباير  23بتاريخ 

مدينة القلوعة 
  حمافظة عدن

  2012فرباير  21
بن جرب سامل عوض 

  الديواين اليافعي
  عاماً) 41(

877  

طالق رصاص نفذته قوات اجليش اليمين يف قتل �
  مواجهة حمتجني مناهضني لإلنتخا}ت الرàسية

  )1149العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012فرباير  23بتاريخ 

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  2012فرباير  21

 

بن صاحل عبدالرمحن صاحل 
  878  عاماً) 61(متاش 

أثناء مشاركته يف  جنود األمن املركزيمن قبل قتل 
  مظاهرة سلمية

  موقع املكال اليومراجع 
  2012مارس  23بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  2012فرباير  23

 

  }رعيدةسامل حممد 
  879  اماً)ع 22(

  بوابة القصر اجلمهوري قتل يف اإلنفجار أمام
  موقع املكال اليومراجع 
  2012مارس  27بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  880  أمحد عيضة البكري اليوجد  2012فرباير  25

  بوابة القصر اجلمهوري قتل يف اإلنفجار أمام
  موقع املكال اليومراجع 
  2012مارس  27بتاريخ 

  ة املكالمدين
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012فرباير  25
  آمنة غالب علي

  881  العبد

  بوابة القصر اجلمهوري قتل يف اإلنفجار أمام
  موقع املكال اليومراجع 
  2012مارس  27بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  882  عوض سعيد أمحد حيىي اليوجد  2012فرباير  25

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  موقع املكال اليومجع را

  2012فرباير  26بتاريخ 

  مدينة الشحر
  حمافظة حضرموت

  2012فرباير  26

 

  حممد عمر حمفوظ اهلندي
  883  عاماً) 15(

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  )1158العدد (صحيفة الطريق راجع 

  2012مارس  5بتاريخ 

  مديرية شبام
  حمافظة حضرموت

  884  شائف النهمي اليوجد  2012مارس  3
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146   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  موقع عدن الغدراجع 

  2012مارس  12بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  2012مارس  11

 

  885  فيصل علي بن علي

على يد حراسة مدير امن حمافظة حلج العقيد  قتل
  (مشايل) الركن سليمان القيسي

  )1165العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012مارس  13بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  2012مارس  12

 

محد سعيد أفهمي 
  886  الصبيحي

بطلقة رصاص مباشر أسفل البطن عقب قتل 
  ق النار احلي عليه من أفراد األمن املركزيإطال

  موقع املكال اليومراجع 
  2012مارس  12بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  2012مارس  12

 

  887  عيسى هادي }فلح

متأثراً جبراحه اليت  يف احد مستشفيات االردنتويف 
  أصيب °ا جراء إنفجار عبوة |سفة

  موقع أخبار اليومراجع 
  2012 مارس 13

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012مارس  13

 

  888  حفيظ عبدهللا حفيظ

  عبوة |سفة قرب فندق املطار نفجارقتل يف إ
  

  )142العدد (صحيفة األمناء راجع 
  2012مارس  21بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  2012مارس  14
  سامر حممد املروان

  889  عاماً) 20(

  السياسي على يد افراد األمن قتل
  موقع عدن الغدراجع 

  2012مارس  19بتاريخ 

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  2012مارس  15
 صادق امحد علي

  محودي سامل
  عاماً) 26(

890  

يف عملية اقتحام األمن املركزي برصاص جنود قتلت 
  حي املعال

  )1171العدد (صحيفة الطريق راجع 
  2012مارس  20بتاريخ 

  مدينة املعال
  دنحمافظة ع

  2012مارس  18

 

 ندى شوقي عبدهللا حسني

  891  عاماً) 16(
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147   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

صحيفة األمن املركزي راجع برصاص جنود قتل 
  )1171لعدد (االطريق 

  2012مارس  20بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  2012مارس  18

 

سامح حممد حسني 
  اليزيدي

  عاماً) 23(
892  

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  موقع عدن الغدراجع 

  2012مارس  28بتاريخ 

  مديرية دوعن
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012مارس  21

عبدالرزاق حممد عبدهللا بن 
  جدالن

  عاماً) 27(
893  

 قتل برصاص أفراد النقطة األمنية التابعة للجيش

  موقع عدن الغدراجع 
  2012مارس  21بتاريخ 

مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  2012مارس  21

 

حممد علي حامد 
  ""محودي

  أعوام) 9(
894  

االمن املركزي الرصاص على جراء إطالق جنود  قتل
  السيارة اليت كان يستقلها

  الغد موقع عدنراجع 
  2012مارس  21بتاريخ 

منطقة الوبح 
  حمافظة حلج

  2012مارس  21
  جابر عبده صاحل سالم

  895  )عاماً  27(

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  موقع عدن الغدراجع 

  2012مارس  22بتاريخ 

  مديرية دوعن
  حمافظة حضرموت

  2012مارس  21

 

  بنفرج سعيد 
  896  العوبثاينقحطان 

  جمهولني على يد مسلحني قتل
  )1178العدد (صحيفة الطريق راجع 

  2012مارس  28بتاريخ 

  مدينة شحري
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012مارس  26
  سامل مبارك التبيلي

  897  عاماً) 27(

 ه جراء متأثرا جبروحالنقيب  تويف يف مستشفى
  األمن املركزيجنود من قبل رصاص إطالق ال

  موقع عدن الغدراجع 
  2012مارس  27بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  898  حممد حيىي سامل احليمدي  2012مارس  27

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  موقع عدن الغدراجع 

  2012مارس  30بتاريخ 

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
 اليوجد  2012مارس  30

  عبدهللا |صر أمحد عشال
  899  عاماً) 18(
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148   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  موقع عدن الغدراجع 

  2012مارس  30بتاريخ 

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
 اليوجد  2012مارس  30

  خالد مجال عشال
  900  )عاماً  21(

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  سبتمرب 26موقع راجع 
  2012إبريل  1بتاريخ 

منطقة جوجة   
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012إبريل  1

  عبدهللاعمر 
  االعوج

  عاماً) 28(
901  

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  سبتمرب 26موقع راجع 
  2012إبريل  1بتاريخ 

منطقة جوجة   
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012 إبريل 1
  أمحد اخلضر دمهس

  902  عاماً) 30(

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  سبتمرب 26موقع راجع 
  2012إبريل  1بتاريخ 

منطقة جوجة   
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012إبريل  1
  عمر حممد صاحل املظلومي

  903  عاماً) 26(

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  سبتمرب 26موقع راجع 
  2012ل إبري 1بتاريخ 

منطقة جوجة   
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012إبريل  1
  حسني علي عبدهللا

  904  عاماً) 25(

  على يد مسلحني جمهولني قتل
  سبتمرب 26موقع راجع 
  2012إبريل  1بتاريخ 

منطقة جوجة   
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012إبريل  1
  سامل حسن }مسطول

  905  عاماً) 25(

ليت كان يقودها إلطالق تعرض السيارة اقتل جراء 
  |ر عشوائي من قبل وحدة عسكرية من اجليش 

 موقع عدن الغدراجع 

  2012إبريل  6بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  2012إبريل  6
 فهد مجيل سامل

  906  رانكب

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381( العدد صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  9
  |صر قديش

  907  عام) 35(
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149   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

دفاع عن مدينة لودر عندما حاول قتل يف معركة ال
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  9

 

  ماجد حممد عمر الشعب
  908  عام) 25(

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( طصحيفة الوسراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  9

  

  909  هاين عمر |صر الشعب

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012إبريل  9

نور حممد السيد أبو أ
  سامح

  عام) 45(
910  

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  9

 

  محود حممد عثمان
  911  عام) 38(

عندما حاول قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  9

 

  عمر صاحل جلدل
  912  عام) 30(

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012يو ما 1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  9
حممد  عبدالرمحن عبدهللا

  اجلعري
  عام) 35(

913  

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  10

 

  دادعمر أمحد احل
  914  عام) 30(
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150   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381لعدد (ا صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  10
  عارف علوي عبدهللا صيوع

  915  عام) 30(

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  10

 

  مازن حسني جعران
  916  عام) 30(

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  11

 

  صاحل حممد معرج
  917  عام) 35(

ما حاول قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عند
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  11

 

  حممد جعبل شيخ
  918  عام) 55(

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012 مايو 1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  11

 

حسني أمحد صاحل 
  الصاعدي

  عام) 40(
919  

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  920  يسقه قاسمعبدالرب   2012إبريل  11

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  921  |صر سعيد حممد سعيد  2012إبريل  11
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151   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  11

 

  عبدالاله أمحد
  الطاليب

  عاماً) 34(
922  

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  923  علي |صر الضمجي  2012إبريل  11

  قتل بقذيفة صاروخية
  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 

  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012إبريل  12
  حممد |صر شيخ السقاف

  924  عاماً) 17(

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  925  حممد صاحل العبد  2012إبريل  12

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  12

 

  926  سندوه}سامل عمر 

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( يفة الوسطصحراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  927  أمحد عوض حممد }ثور اليوجد  2012إبريل  13

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  928  سامل عبدهللا عمر الدوح  2012ل إبري 13
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152   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  929  علي الدوعسيعبدهللا   2012إبريل  13

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012ريل إب 13
 اخلضر أمحد اخلضر

  930  القطيش

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  931  ثرمأمحممد قاسم   2012إبريل  13

حاول قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  932  صاحل حممد علعلة  2012إبريل  13

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  ة لودرمدين
  حمافظة أبني

  933  شيخ الصبحعلي أمحد   2012إبريل  13

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  13
  حممد لطفي

  934  العويضاين
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153   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  لودر مدينة
  حمافظة أبني

  2012إبريل  13

 

  935  اليزيدي |صر عبده

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  14

 

  936  حممد صاحل عليوة

مدينة لودر عندما حاول قتل يف معركة الدفاع عن 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  937  عتيقعبدهللا عيدروس   2012إبريل  14

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1اريخ بت

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  G  938سر عبدالنيب القسمي  2012إبريل  14

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  939  خالد السعيدي  اليوجد  2012إبريل  14

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  940  صاحل علي حممد الضمجي  2012إبريل  14

قتل يف إنفجار عبوة |سفة يف الشارع العام أثناء 
  توجهه اىل املدرسة

  )396العدد ( حيفة االوىلصراجع 
  2012إبريل  16بتاريخ 

 مديرية القطن
  حمافظة حضرموت

  اليوجد  2012إبريل  15
رGض |صر علي بن 

  جذ|ن
  أعوام) 8(

941  
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154   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف إنفجار عبوة |سفة يف الشارع العام أثناء 
  توجهه اىل املدرسة

  )396العدد ( صحيفة االوىلراجع 
  2012إبريل  16بتاريخ 

 مديرية القطن
  حمافظة حضرموت

  اليوجد  2012إبريل  15
صاحل |صر علي بن 

  جذ|ن
  أعوام) 6(

942  

الشارع العام أثناء قتل يف إنفجار عبوة |سفة يف 
  توجهه اىل املدرسة

  )396العدد ( صحيفة االوىلراجع 
  2012إبريل  16بتاريخ 

 مديرية القطن
  حمافظة حضرموت

  اليوجد  2012إبريل  15
  |جي مبارك }شدادة

  943  أعوام) 7(

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381لعدد (ا صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  2012إبريل  15  

  

 944  صاحل أمحد البجريي

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  945  خالد أمحد حممد عبادي  2012إبريل  15

 معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول قتل يف
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  15

 

أمحد علي مصطفى 
  946  الصبيحي

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( الوسط صحيفةراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  15

 

  947  عبدهللا سامل جعفر

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  15

 

  948  بدهللا أمحد حممد الواديع
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155   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( فة الوسطصحيراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  15

 

عيدروس علي صاحل 
  949  اجلعدين

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  15
سامل علي عبدهللا 

  950  العويضاين

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  15

 

  951  عوض فضل جعبل

 قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012إبريل  16
  سامل حممد |صر

  952  البطر

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  953  اخلضر حسني مزهل اليوجد  2012إبريل  16

  طائشإطالق رصاص زله يف نـقتل وهو |ئم يف م
  راجع موقع الصحوة نت

  2012إبريل  18 بتاريخ

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012إبريل  16

  

  954  زايد أسامة التميمي

حاول قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  955  ربلالحسني حممد حسني   2012إبريل  18
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156   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  956  حممد عتيقعمر عوض   2012إبريل  18

ول قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حا
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  20

 

  957  وائل حممد عبدالنيب املخاير

  جمهولنيمسلحني قتل من قبل 
  راجع موقع هنا املكال

  2012إبريل  24بتاريخ 

  منطقة رأس حويرة
 مدينة حضرموت

  2012إبريل  23

  

  958  عد|ن حممد عكيش

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  959  حممد خالد قاسم مفتاح  2012إبريل  24

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  لشريعة إحتالهلاأنصار ا

  )381العدد ( صحيفة الوسطراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  27

 

  960  عبدهللا اخلضر قديش

  كا| يستقالن دراجة |رية  انمسلحقتل من قبل 
  موقع عدن الغدراجع 
  2012 إبريل 28بتاريخ 

 مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  2012إبريل  28
بدالقوي عوض Gسر ع

  961  عبدهللا

  
  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

157   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )381العدد ( الوسط صحيفةراجع 
  2012مايو  1بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  30

 

 962  إمعبد حممد إمعبد القفعي

  قتلت يف قصف عشوائي من قبل أنصار الشريعة
  )148العدد (صحيفة األمناء راجع 

  2012مايو  2بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012إبريل  30
   شقراءسعيدة حممد عبدهللا

  963  أعوام) 4(

قتلت يف قصف عشوائي على مدينة لودر من قبل 
  أنصار الشريعة

  )148العدد (صحيفة األمناء راجع 
  2012مايو  2بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012إبريل  30

 

  هعلنور صالح عل
  964  أعوام) 8(

قتلت يف قصف عشوائي على مدينة لودر من قبل 
  أنصار الشريعة

  )148العدد (صحيفة األمناء ع راج
  2012مايو  2بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012إبريل  30
  صاحل العودلي خالص عإ

  965  عاماً) 14(

   من احملافظات الشماليةقتل على يد مسلحني
منطقة قحازة 

  صنعاء
 اليوجد  2012مايو  4

عوض صاحل سامل العارب 
  الطوسلي

  عاماً) 11(
966  

 هاـمتأثرا جبروح كان قد أصيب ب ستشفىامل تويف يف
   جمهولنيمسلحنيمن قبل 
  موقع عدن الغدراجع 
  2012 مايو 6بتاريخ 

مديرية الشيح 
  عثمان

  حمافظة عدن
  2012مايو  6

 صاحل عبداحلافظ

  967  بن شجاع

  أنصار الشريعة من قبليف هجوم قتل 
  موقع عدن الغدراجع 
  2012 مايو 7بتاريخ 

منطقة الكود 
  حمافظة أبني

  968  عبدهللا املقرحيمبارك علي  اليوجد  2012مايو  7

على وحدات  أنصار الشريعة من قبليف هجوم قتل 
  اجليش

  موقع عدن الغدراجع 
  2012 مايو 7بتاريخ 

منطقة الكود 
  حمافظة أبني

  2012مايو  7

 

  969  اجلبواينحممد حممد عوض 
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158   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  أنصار الشريعة من قبليف هجوم قتل 
  موقع عدن الغدراجع 
  2012 مايو 7بتاريخ 

منطقة الكود 
  حمافظة أبني

  970  علي احلداد اليوجد  2012مايو  7

  أنصار  بلمن قيف هجوم قتل 
  موقع عدن الغدراجع 
  2012 مايو 7بتاريخ 

منطقة الكود 
  حمافظة أبني

  971  مخيس الكازمي اليوجد  2012مايو  7

على وحدات  أنصار الشريعة من قبليف هجوم قتل 
  اجليش

  موقع عدن الغدراجع 
  2012 مايو 7بتاريخ 

منطقة الكود 
  حمافظة أبني

  2012مايو  7

 

منري  شريح |صر مهدي
  972  سامليال

 111قتل من قبل أفراد  معسكر اللواء 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012 مايو 11بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  973  عبداحلكيم مقرع اليوجد  2012مايو  11

  جمهولني قتل على يد مسلحني
  )1218العدد ( صحيفة الطريقراجع 

  2012مايو  14بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  2012 مايو 12
عبدهللا سعيد حسني 

  974  الشعييب

ع العسكرية املطلة على مدينة ققتل برصاص املوا
  الضالع

  )1218العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  14بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

 اليوجد  2012مايو  13
 إمساعيل قائد

  975  عبدهللا

 قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين

  ع املصدر أونالينراجع موق
  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2012مايو  15

  

  976  حممد عبدالاله القعشمي

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012مايو  15
  نوير العرشاين

  977  عاماً) 33(
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159   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  نيحمافظة أب

 اليوجد  2012مايو  15
  ماجد أمحد عبدهللا عوض

  978  عاماً) 26(

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012مايو  15

سامل حمسن حيدرة 
  اجلالدي

  عاماً) 35(
979  

  اليمينقتل يف غارة جوية من قبل اجليش 
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  980  أديب أمحد غامن اليوجد  2012مايو  15

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  981   حسنيحممد عبدهللا صاحل اليوجد  2012مايو  15

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  982  منري بن اللحجي العاصي اليوجد  2012مايو  15

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012مايو  15
أمحد عبدهللا أمحد 

  983  الشهاري

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  984  سامل عبدهللا أمحد أبكر اليوجد  2012مايو  15

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  جع موقع املصدر أونالينرا

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  985  حسني مبارك أمحد اليوجد  2012مايو  15

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  986  عبدالرمحن املطهر اليوجد  2012مايو  15
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160   صفحة 

 

 
 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014

 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة
  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  987  حافظ عبدهللا مبارك اليوجد  2012مايو  15

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  988  حمسن علي سامل اليوجد  2012مايو  15

  قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15 بتاريخ

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  989  أمري العزاين اليوجد  2012مايو  15

  قتلت يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين
  راجع موقع املصدر أونالين

  2012مايو  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  2012مايو  15

 

  990  مرمي عبدو سعيد

حاول قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )1220العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  16بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012مايو  15

 

  991  عبداحلكيم علي درعان

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )1220العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  16بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  992  صالح أمحد عمر العماري اليوجد  2012مايو  15

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )1220العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  16بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012مايو  15

 

 مصطفى أمحد

  993  السعو

ل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول قت
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )1220العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  16بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012مايو  15

  

  994  سامل حممد سامل املرقشي
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161   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )1220العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  16بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012مايو  15

 

سامل صاحل حسني 
  995  رياملنصو 

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  )1220العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  16بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012مايو  15

 

أمني علي صاحل 
 996  اجلعيمالين

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  تالهلاأنصار الشريعة إح

  )1220العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  16بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012مايو  15

 

  997  حسني أمحد القنع

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  موقع الصحوة نتراجع 
  2012مايو  17بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012مايو  16
 حممد اخلضر أمحد

  998  سلطانإم

قتل يف معركة الدفاع عن مدينة لودر عندما حاول 
  أنصار الشريعة إحتالهلا

  موقع الصحوة نتراجع 
  2012مايو  17بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  999  ساملبن إمعبد إمعبد   2012مايو  16

الرصاص  املركزي جبانب بيته عند اطالق االمنقتل 
  شكل عشواين على مظاهرة سلميةي باحل

  موقع املكال اليومراجع 
  2012مايو  22بتاريخ 

  ديس املكال
  حمافظة حضرموت

  2012مايو  22
  علي |ئف القرزي

  1000  أعوام) 8(

حزب  جراء اطالق النار عليه من قبل قناصةقتل 
  االصالح

  )1228العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  26بتاريخ 

  يرتمدينة كر 
 حمافظة عدن

  2012مايو  24

 

 غالب سيفنياز 

  1001  عاماً) 29(
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162   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

حزب  جراء اطالق النار عليه من قبل قناصةقتل 
  الصالحا

  )1228العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012مايو  26بتاريخ 

  مدينة كريرت
 حمافظة عدن

  1002  عوض الصوملي اليوجد  2012مايو  24

  قتل برصاص أطلقة عليه أحد جنود األمن املركزي
  )1228العدد ( صحيفة الطريقراجع 

  2012مايو  26بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

 جداليو   2012مايو  25
  صاحل سامل عبدالكرمي

  1003  عاماً) 26(

  قتل يف قصف مدفعي للجيش اليمين
  موقع الصحوة نتراجع 
  2012مايو  28بتاريخ 

 مدينة املخزن
  حمافظة أبني

  1004  سامل صاحل الكلب  اليوجد  2012مايو  27

برصاص قوات األمن املركزي عندما هاجم قتل 
 جمموعة من جنود األمن املركزي حي اللييب

  )1236العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012يونيو  4بتاريخ 

مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  1005  حممد فريد |صر العمادي  2012يونيو  1

قتل يف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على نقطة 
  يتجمع فيها عدد من أعضاء اللجان الشعبية

  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يونيو  5بتاريخ 

 منطقة امصره
  ظة أبنيحماف

  1006  النخعي علي عبدهللا حلم  2012يونيو  4

قتل يف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على نقطة 
  يتجمع فيها عدد من أعضاء اللجان الشعبية

  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يونيو  5بتاريخ 

 منطقة امصره
  حمافظة أبني

  2012يونيو  4
 فاروق حممد حسن حممد

  1007  النخعي

انتحاري بسيارة مفخخة على نقطة  قتل يف هجوم
  يتجمع فيها عدد من أعضاء اللجان الشعبية

  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يونيو  5بتاريخ 

 منطقة امصره
  حمافظة أبني

  2012يونيو  4
|صر  امحد فضل حسن

  1008  النخعي
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163   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل يف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على نقطة 
  يتجمع فيها عدد من أعضاء اللجان الشعبية

  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يونيو  5بتاريخ 

 منطقة امصره
  حمافظة أبني

  2012يونيو  4

 

ري سامل حممد علي القرق
  1009  النخعي

جنود من الفرقة األوىل مدرع الذين  برصاصقتل 
أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على املواطنني 

  )442العدد ( صحيفة األوىلراجع 
  2012يونيو  9بتاريخ 

  منطقة العند
  حمافظة حلج

 اليوجد  2012يونيو  8
  علي صاحل املنصوب

  1010  عاماً) 40(

  برصاص جنود اجليش اليمينقتل 
  موقع عدن الغدجع را

  2012يونيو  10بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2012يونيو  10

 

 أمين أمحد علي

  1011  الفقيه

  قتل على يد أحد أبناء احملافظات الشمالية
  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  12بتاريخ 

 منطقة الشاقة
  حمافظة شبوة

  2012يونيو  12

  

  خالد عبدالقادر الصوايب
  1012  اً)عام 40(

  يف انفجار عبوة |سفةقتل 
  موقع الثورة نتراجع 

  2012يونيو  14بتاريخ 

مديرية الكود 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يونيو  13
  وليد |صر سعيد

  1013  عاماً) 29(

  يف انفجار عبوة |سفةقتل 
  موقع الثورة نتراجع 

  2012يونيو  14بتاريخ 

مديرية الكود 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يونيو  13
  عبداملنعم سامل

  1014  عاماً) 22(

طائرة حربية ¿بعة جوي من قصف قتلت يف 
  نيمواطن نازلمللسالح اجلو اليمين 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  14بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  1015  هادي امبعاطزوجة  اليوجد  2012يونيو  14

طائرة حربية ¿بعة جوي من قصف قتلت يف 
  نيمواطن نازلمللسالح اجلو اليمين 

  موقع عدن الغدراجع 
 2012يونيو  14بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  1016  هادي امبعاطإبنة  اليوجد  2012يونيو  14
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164   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

طائرة حربية ¿بعة جوي من قصف قتلت يف 
  نيمواطن نازلمللسالح اجلو اليمين 

  موقع عدن الغدراجع 
 2012يونيو  14بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  1017  هادي امبعاطإبنة  اليوجد  2012يونيو  14

طائرة حربية ¿بعة جوي من قصف قتلت يف 
  نيمواطن نازلملجلو اليمين لسالح ا

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  14بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  اليوجد  2012يونيو  14
  ام سامل عد|ن صاحل

  1018  اً)عام 40(

طائرة حربية ¿بعة جوي من قصف قتلت يف 
  نيمواطن نازلمللسالح اجلو اليمين 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  14بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  اليوجد  2012يونيو  14
  إميان يسلم هادي

  1019  أعوام) 8(

طائرة حربية ¿بعة جوي من قصف قتلت يف 
  نيمواطن نازلمللسالح اجلو اليمين 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  14بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  اليوجد  2012يونيو  14
  طيف يسلم هادي

  1020  أعوام) 6(

طائرة حربية ¿بعة جوي من قصف قتلت يف 
  نيمواطن نازلمللسالح اجلو اليمين 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  14بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  اليوجد  2012يونيو  14
  عينا علي العمودي

  1021  عام) 1(

قتل يف اطالق |ر عشوائي من قبل قوات األمن 
  صوب حمتجني 

  الغد موقع عدنراجع 
  2012يونيو  15بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يونيو  15
  Gقوتمحد أشادي 

  1022  عاماً) 22(

 رجال األمن اليمين|ر من قبل إطالق يف  تقتل
  وهي داخل سيارتـها

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  17بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

 اليوجد 2012يونيو  17

  بدالرمحنعمهرة 
  بن عطاف

  عاماً) 22(
1023  
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165   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل اثر إطالق قناصة من رجال األمن اليمين النار 
  مظاهرة سلميةعلى 
  وقع عدن الغدمراجع 
  2012يونيو  17بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يونيو  17

 

  حممد الرفاعي محدأعثمان 
  1024  عاماً) 23(

قتل داخل حمل عمله جراء إصابته بعياري |ري أثر 
  إشتباكات بني اجليش اليمين والقاعدة

  منطقة النقبة
  حمافظة شبوة

 اليوجد  2012يونيو  18
مر ع مهدي حممد 

  1025  الفياضي

  قتل يف هجوم إنتحاري
  راجع موقع عدن الغد

  2012يونيو  18بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يونيو  18

 

  1026  سامل علي قطن

بسحله بعد قتل من قبل األمن املركزي وقام جنود 
  مقتله

  )451العدد ( صحيفة األوىلراجع 
  2012يونيو  19بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  افظة عدنحم

  2012يونيو  18
  حممود حممد على صالح

  1027  عاماً) 25(

  جراء انفجار لغم أرضيقتل 
  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يونيو  20بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يونيو  19
  حممد عوض }حكرأنيس 

  1028  عاماً) 30(

  جراء انفجار لغم أرضيقتل 
  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يونيو  20بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يونيو  19
  }حكر سامل سعيد فهيم

  1029  عاماً) 29(

ضرب وكدمات وجروح  جراء تويف داخل السجن
بليغة وخدوش دامية يف أحناء متفرقة من رأسة، 

  ومحل أهل املتويف أدارة السجن املسؤولية 
  )1252العدد ( صحيفة الطريقراجع 

  2012يونيو  23بتاريخ 

  سجن املنصورة
  حمافظة عدن

 اليوجد  2012يونيو  19
  فضل خالد حممد

  1030  عاماً) 50(

  جراء انفجار لغم أرضيقتل 
  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يونيو  21بتاريخ 

 منطقة املراقد
  حمافظة أبني

  1031  حسن غالب اليوجد  2012يونيو  20
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166   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

من قبل جنود من  برصاصة قاتلة يف البطنقتل 
  اجليش اليمين

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  21بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يونيو  20

 

  1032  حسنحممد معاذ معد 

قتل يف غارة جوية من قبل اجليش اليمين على 
 موكب سيارات ¿بع للصليب األمحر

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  20بتاريخ 

مديرية احملفد 
  أبني حمافظة

  1033  حسني صاحل اليزيدي اليوجد  2012يونيو  20

برصاص قناصة من األمن قتل على أثر طلقة |رية 
 أصابته يف الرأس ركزي اليمينامل

  )1251العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012يونيو  21بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يونيو  20
  أمحد مجال حيدرة

  1034  عاماً) 19(

متأثرا جبراح أصيب °ا خالل إطالق جنود من تويف 
األمن النار على مسرية سلمية شهد�ا مديرية 

  املنصورة
  موقع عدن الغدع راج
  2012يونيو  22بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يونيو  22
صادق  حممدعبدالرمحن 

 اخلضر

  عاماً) 16(
1035  

  قتل بعيار |ري أطلقه قناصة من رجال األمن 
  )156العدد ( صحيفة األمناءراجع 

  2012يونيو  27بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يونيو  23
  محد خالد الرخمأ

  1036  عاماً) 23(

ها األسبوع املنصرم ـمتأثراً �صابة بليغة أصيب ب ويفت
  يف محلة أمنية

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  25بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يونيو  25
د قاسم ياخلضر مح

 السقاف

  عاماً) 30(
1037  

 لتابعة لألمن أفراد النقطة األمنية ا من قبلقتل 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يونيو  30بتاريخ 

  دار سعدمدينة 
  حمافظة عدن

  1038  املطنون |صر محد عوضأ اليوجد  2012يونيو  30
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167   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  يختار ال  كانامل  مالحظة

قتل من قبل أمحد فضل |جي البوقي وأثنني آخرين 
  مجيعهم من مديرية قعطبة الشمالية

  )1262العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012يوليو  4بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة عدن

  1039  مأرب |جي حممد  2012يوليو  2

  جراء انفجار لغم أرضيقتل 
  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يوليو  10بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  اليوجد  2012يوليو  3
  جهاد حممد على عمر

  1040  عاماً) 24(

 املركزيقناصة من رجال األمن  جراء إطالق قتل
  مظاهرة سلميةالنار على 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  7

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يوليو  7

  

  1041  عادل هيثم جابر

 املركزيقناصة من رجال األمن  جراء إطالق قتل
  مظاهرة سلميةالنار على 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  7

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  1042  فهد حسني اجلنيدي اليوجد  2012يوليو  7

 املركزيقناصة من رجال األمن  جراء إطالق قتل
  مظاهرة سلميةالنار على 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  7

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  1043  مروان حممد عزب  اليوجد  2012يوليو  7

أحد }عة القات من  بعد إصابته بطلقات |ريةقتل 
  من أبناء احملافظات الشمالية

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  7

  مدينة سيؤن
  حمافظة حضرموت

  2012يوليو  7
عاطف أمحد مجعان بن 

  عبيدهللا
  عاماً) 19(

1044  

  قتل على يد مسلحني جمهولني
  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  9

مدينة خورمكسر 
  جمافظة عدن

  2012يوليو  9
حممد صاحل علي حسني 

 احملثوثي

  عاماً) 30(
1045  
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168   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ و مكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل من قبل األمن املركزي
  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  11

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012يوليو  11

 

  1046  شرف حمفوظ شرف

بعد تعرضه العمال تعذيب داخل السجن ويف يف ت
  وحشية قام °ا حمققون

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  12بتاريخ 

سجن املنصورة 
  حمافظة عدن

  اليوجد  2012يوليو  11
 عبداحلميد سعد راشد

  1047  احلاملي

متأثرا جبروح كان قد النقيب ى تويف يف مستشف
   جنود األمن املركزيمن قبل أصيب °ا 

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  12بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  1048  الكلدي صاحل حممد حمسن  2012يوليو  13

  جراء انفجار لغم أرضيقتل 
  موقع الصحوة نتراجع 
  2012يوليو  13بتاريخ 

 مدينة احلصن
  حمافظة أبني

  1049  أنيس عبيد |صر اليوجد  2012يوليو  13

  نفجار لغم ارضي يف الشارع العام إيف قتل يف 
  موقع املصدر أونالينراجع 
  2012يوليو  17بتاريخ 

  زجنبارنة مدي
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يوليو  13

 خليل حممد املرصعه
  الكازمي

  عاماً) 40(
1050  

  نفجار لغم ارضي يف الشارع العام إيف قتل يف 
  موقع املصدر أونالينراجع 
  2012يوليو  17بتاريخ 

  زجنبارمدينة 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يوليو  13

 خليل حممد املرصعهحممد 
  الكازمي

  عاماً) 15(
1051  

  نفجار لغم ارضي يف الشارع العام إيف قتل يف 
  موقع املصدر أونالينراجع 
  2012يوليو  17بتاريخ 

  زجنبارمدينة 
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012يوليو  13

محد حيدره أعبدالقادر 
  اجلعدين

  عاماً) 18(
1052  

أطلقوا النار على  جمهولني برصاص مسلحنيقتل 
  قلهاالسيارة اليت كان يست

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  17بتاريخ 

  بري }شا
  حمافظة تعز

  2012يوليو  16

  

  1053  عباد العولقي يصاحل عل
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169   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  رقمال  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  جمهولني برصاص مسلحنيقتلت 
  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  17بتاريخ 

  بري }شا
  حمافظة تعز

  اليوجد  2012يوليو  16
عباد  يصاحل عل رهف

  العولقي
  أعوام) 5(

1054  

أطلقوا النار على  جمهولني برصاص مسلحنيقتل 
  السيارة اليت كان يستقلها

  موقع عدن الغدراجع 
  2012يوليو  17بتاريخ 

  بري }شا
  حمافظة تعز

  2012يوليو  16

  

  1055  محد العولقيأمجال 

حلظة عليه جمهولني أطلقوا الرصاص قتل من قبل 
  خروجه من منزله

  )160العدد ( صحيفة األمناءراجع 
  2012يوليو  25بتاريخ 

منطقة غيل }وزير 
  حمافظة حضرموت

  2012يوليو  24

  

  1056  سعيد عبدالرمحن بلفقيه

عناصر من أنصار  ر اهلجوم الذي شنتهاثقتل 
  على شرطة جعار الشريعة

  راجع موقع أخبار اليوم
  2012أغسطس  2بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  اليوجد  2012أغسطس  1
 جملبعحممد عوض نصر 

  1057  املرزقي

تويف متأثراً جبرحه يف أحدى مستشفيات األردن 
  لودرعندما حاولت أنصار الشريعة إحتالل مدينة 

  )1290العدد ( صحيفة الطريقراجع 
  2012أغسطس  6بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  1058  موسى عبدهللا |صر الربع  اليوجد  2012أغسطس  3

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1059  يحممد جرد  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1060  }فقيهرائد حممد حسني   اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1061  }فقيهخمتار حممد حسني   اليوجد  2012أغسطس  4
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170   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1062  عبدهللا سامل مبارك  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1063  مهدي علي سعد  اليوجد  2012أغسطس  4

  ت عزاءيف بي انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1064  سامل علي عبودة  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1065  عماد البييت  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء فجار عبوة |سفةانقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1066  أمحد صاحل حسني  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1067  ياملسعد  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1068  عبدهللا حمفوظ عقيل  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1069  وصفي سعيد أمحد  اليوجد  2012طس أغس 4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1070  رايف صاحل أمحد  اليوجد  2012أغسطس  4
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171   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1071  أمحد حيدرة القرشي  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  ع موقع عدن الغدراج
  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1072  إيهاب مليان الرهوي  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1073  احلوشيبحممد أمحد علي   اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفة قتل يف
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1074  احلوشيبحممد أمحد فضل   اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1075  احلوشيبحممد أمحد فتحي   يوجدال  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1076  غسان علوي |صر  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 جعارمدينة 

  حمافظة أبني
  1077  وجدي علي طبيل  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1078  عبدهللا احلسن  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6يخ بتار 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1079  عارف حممد حسن  اليوجد  2012أغسطس  4
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172   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1080  عبدهللا صاحل حسن  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1081  علي سعيد صاحل  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1082  عقيل أمحد عقيل  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1083  لؤي عبدهللا بالل  جداليو   2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1084  علي سعد  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1085  حممد صاحل حسن  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  G  1086سر حمسن  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 نة جعارمدي

  حمافظة أبني
  1087  عبدالواسع املخدومي  اليوجد  2012أغسطس  4

  يف بيت عزاء انفجار عبوة |سفةقتل يف 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  6بتاريخ 

 مدينة جعار

  حمافظة أبني
  1088  عبدهللا إمشاعي  اليوجد  2012أغسطس  4
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173   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

متأثرا جبراحه الىت أصيب °ا إثر تويف يف املستشفى 
  انفجار عبوة |سفة فجرت بسيارته

  اليننراجع موقع املكال أ
  2012أغسطس  10بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حصرموت

أغسطس  10
2012  

  1089  عمر سامل }رشيد

يف عملية مدامهات نفذ�ا قوات من األمن قتل 
  على عدد من املنازل يف مدينة عدن املركزي

  )497راجع صحيفة األوىل العدد (
  2012أغسطس  12بتاريخ 

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

أغسطس  11
2012  

 حسني مربوك

  1090  )عاماً  17(

  على نقطة تفتيش جمهولنيني يف هجوم ملسلحقتل 
  )500راجع صحيفة األوىل العدد (

  2012أغسطس  15بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

أغسطس  14
2012  

  1091  أمين علوان  اليوجد

  قتل يف اطالق |ر عشوائي
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  18بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

أغسطس  18
2012  

  1092  منيعصادق فضل   اليوجد

  على مبىن األمن السياسيمسلح قتل يف هجوم 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  18بتاريخ 

مدينة التواهي 
  حمافظة عدن

أغسطس  18
2012  

  1093  |صر علي هادي  اليوجد

  على مبىن األمن السياسيمسلح قتل يف هجوم 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  18بتاريخ 

مدينة التواهي 
  ة عدنحمافظ

أغسطس  18
2012  

  1094  وائل احلسين  اليوجد

  على مبىن األمن السياسيمسلح قتل يف هجوم 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أغسطس  18بتاريخ 

مدينة التواهي 
  حمافظة عدن

أغسطس  18
2012  

  1095  عثمان سامل

  بعبوة |سفة نفذها انتحاريقتل 
  اليننراجع موقع املكال أو 

  2012أغسطس  19بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

أغسطس  19
2012  

  اليوجد
 دميح |صر علي منصور

  1096  البعسي
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174   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  نتحاريبعبوة |سفة نفذها اقتل 
  راجع موقع املكال أونالين

  2012أغسطس  19بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

أغسطس  19
2012  

  1097  الرتكيعلي مراد   اليوجد

  بعبوة |سفة نفذها انتحاريقتل 
  راجع موقع املكال أونالين

  2012أغسطس  19بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة أبني

أغسطس  19
2012  

  1098  خالد حممد صاحل  اليوجد

  قتل برصاصة طائشة
  )502راجع صحيفة األوىل العدد (

  2012أغسطس  25بتاريخ 

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

أغسطس  20
2012  

  اليوجد
  أمحد }محيش

  1099  عاماً) 11(

خميم ساحة على اثر هجوم مسلح قتل وهو |ئم 
  الشهداء من قبل مسلحني يستقلون سيارة

  )506راجع صحيفة األوىل العدد (
  2012أغسطس  29اريخ بت

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

أغسطس  26
2012  

  

  بكرييالحسن أمحد 
  1100  عاماً) 53(

  قتل يف غارة جوية
  راجع موقع أخبار اليوم

  2012أغسطس  29بتاريخ 

مديرية القطن وادي 
  حضرموت

أغسطس  29
2012  

  

بن علي سامل أمحد  سامل
  1101  جابر

  قتل يف غارة جوية
  أخبار اليومراجع موقع 

  2012أغسطس  29بتاريخ 

مديرية القطن وادي 
  حضرموت

أغسطس  29
2012  

  اليوجد
  عبداحملمودوليد عبدهللا 

  1102  بن علي جابر

قتل على يد مسلحني قبليني ¿بعني لشيخ من قبيلة 
  حاشد الشمالية

  )1301راجع صحيفة الطريق العدد (
  2012سبتمرب  3بتاريخ 

منطقة قفلة عذر 
  مرانحمافظة ع

أغسطس  29
2012  

  اليوجد
سعيد دعاس سعيد 

  املشوشي
  عاماً) 32(

1103  

قتل على يد مسلحني قبليني ¿بعني لشيخ من قبيلة 
  حاشد الشمالية

  )1301راجع صحيفة الطريق العدد (
  2012سبتمرب  3بتاريخ 

منطقة قفلة عذر 
  حمافظة عمران

أغسطس  29
2012  

  اليوجد
عبداحلميد دعاس سعيد 

  املشوشي
  عاماً) 22(

1104  

  

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

175   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 دبرمحادث مروري  يف قتل

  راجع موقع عدن الغد
  2012أغسطس  30بتاريخ 

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

أغسطس  30
2012  

  

عبدالواحد علي صاحل 
  1105  البسيسي

بعيار |ري راجع من السماء اطلقته وحدات قتل 
  من اجليش ترابط جبولة كالتكس يف املنصورة

  )514راجع صحيفة األوىل العدد (
  2012سبتمرب  8بتاريخ 

  مدينة دار سعد
  حمافظة عدن

  2012سبتمرب  6
 مجيل ابراهيم حممد سامل

  1106  )عاماً  16(

  قتل من قبل مسلحني جمهولني
  )514راجع صحيفة األوىل العدد (

  2012سبتمرب  8بتاريخ 

  مدينة جعار
  حمافظة أبني

  G  1107سر حممد صاحل  اليوجد  2012سبتمرب  7

  قتل يف إنفجار إنتحاري أستهدف وزير الدفاع
  )518راجع صحيفة األوىل العدد (

  2012سبتمرب  12بتاريخ 
  1108  أمني مبارك نصيب  اليوجد  2012سبتمرب  11  حمافظة صنعاء

  قتل يف إنفجار إنتحاري أستهدف وزير الدفاع
  )518راجع صحيفة األوىل العدد (

  2012سبتمرب  12بتاريخ 
  1109  أمحد عمر السعدي  اليوجد  2012سبتمرب  11  حمافظة صنعاء

  قتل يف إنفجار إنتحاري أستهدف وزير الدفاع
  )518عدد (راجع صحيفة األوىل ال

  2012سبتمرب  12بتاريخ 
  1110  وليد علي صاحل اليافعي  اليوجد  2012سبتمرب  11  حمافظة صنعاء

  قتل يف إنفجار إنتحاري أستهدف وزير الدفاع
  )518راجع صحيفة األوىل العدد (

  2012سبتمرب  12بتاريخ 
  1111  عبدالرمحن حممد السعدي  اليوجد  2012سبتمرب  11  حمافظة صنعاء

متأثرا جبراحه الىت أصيب °ا إثر يف املستشفى تويف 
استهدف قائد اللجان الشعبية  هجوم االنتحاري

  بلودر
  راجع موقع عدن الغد

  2012سبتمرب  29بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2012سبتمرب  29
 محدأعبدربه حممد 
  املسعودي

  اً)عام 26 (
1112  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

176   صفحة 

 

  

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

برصاص أحد جنود األمن السياسي من أبناء قتل 
 عبد الوهاب البكاري حمافظة احملويت

  راجع موقع أخبار اليوم
  2012أكتوبر  1بتاريخ 

مدينة التواهي 
  حمافظة عدن

  1113  محد علي سامل الربكاينأ  اليوجد  2012سبتمرب  30

  جبانب منزلهمن قبل األمن املركزي  قتل
  )1332راجع صحيفة الطريق العدد (

  2012أكتوبر  9بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2012أكتوبر  5

  

صاحل  اخلضر عبدربه
  اجلرادي

  ا)عام 52(
1114  

 األمن املركزي قبل منقتل 

  وقع عدن الغدراجع م
  2012أكتوبر  6بتاريخ 

  منطقة الر}ط
  حمافظة عدن

  2012أكتوبر  6

  

 عثمان شوقي عبدهللا حممد
  1115  الصبيحي

اثر إطالق جنود نقطة تفتيش عسكرية قتل على 
 كان يستقل دراجة |رية  عندما يهالنار عل

  راجع موقع عدن الغد
  2012أكتوبر  7بتاريخ 

منطقة احلمراء 
  حمافظة حلج

  2012أكتوبر  7

 

  1116  عبداvيد مربوك

قتل جراء إنفجار مقذوف مضاد للطريات }لقرب 
  من أحدى املدارس

  )547راجع صحيفة األوىل العدد (
  2012أكتوبر  16بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012أكتوبر  14
  جالل أمحد عمر

  1117  أعوام) 5(

طالق |ر من متأثرا }صابته جراء تعرضه إلتويف 
  قبل مسلحني جمهولني
  راجع موقع عدن الغد

  2012أكتوبر  15بتاريخ 

سيئون  مدينة
  حمافظة حضرموت

  1118  صاحل فرج }ظريس اليوجد  2012أكتوبر  15

اثر انفجار سيارة بنقطة تفتيش ¿بعة للجان قتل 
  الشعبية

  )1340راجع صحيفة الطريق العدد (
  2012أكتوبر  18بتاريخ 

  وديةمدينة م
  حمافظة ابني

  1119  |صر مجال بدر اليوجد  2012أكتوبر  16
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177   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

اثر انفجار سيارة بنقطة تفتيش ¿بعة للجان قتل 
  الشعبية

  )1340راجع صحيفة الطريق العدد (
  2012أكتوبر  18بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة ابني

  1120  امني طارق اهلامل اليوجد  2012أكتوبر  16

اثر انفجار سيارة بنقطة تفتيش ¿بعة للجان قتل 
  الشعبية

  )1340راجع صحيفة الطريق العدد (
  2012أكتوبر  18بتاريخ 

  مدينة مودية
  بنيحمافظة ا

  2012أكتوبر  16

 

  1121  حممد سعيد عمر الدحيمي

اثر انفجار سيارة بنقطة تفتيش ¿بعة للجان قتل 
  الشعبية

  )1340راجع صحيفة الطريق العدد (
  2012أكتوبر  18بتاريخ 

  مدينة مودية
  حمافظة ابني

  1122  احلرد علي حسن اليوجد  2012أكتوبر  16

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  جع موقع املصدر  أونالينرا
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  2012أكتوبر  19

 

  1123  مناع علوي هادي الشريف

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  2012أكتوبر  19

 

  1124  ءصاحل امحد صاحل الدقنا

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012أكتوبر  19
عبدهللا مهدي مبخوت 

  1125  معوضة

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012أكتوبر  19
مشري سعيد عبده على 

  1126  احلوشيب

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  1127  علي عمر حسني الوحيشي اليوجد  2012أكتوبر  19
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178   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلو ا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  1128  ده احلاجمنصور حممد عب اليوجد  2012أكتوبر  19

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012أكتوبر  19
عبدالرمحن مهدي عباس 

  1129  سامليال

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012أكتوبر  19
حممد هادي صاحل 

  1130  يالدغار 

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  1131  يداعر الأكرم قائد حسني  اليوجد  2012أكتوبر  19

 قاعدةقتل يف هجوم لعناصر تنظيم ال

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012أكتوبر  19
إبراهيم حممد مبخوت 

  1132  معوضة

 قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة

  راجع موقع املصدر  أونالين
  2012أكتوبر  21بتاريخ 

  مدينة شقرة
  حمافظة أبني

  1133  بسام محود حمسن الساملي اليوجد  2012أكتوبر  19

  قتلت من قبل األمن املركزي
  راجع موقع عدن الغد

  2012أكتوبر  22بتاريخ 

منطقة البساتني 
  حمافظة عدن

 اليوجد  2012أكتوبر  22
  فريوز |صر عمر

  1134  عاماً) 22(

  احلرب اثر انفجار لغم ارضي من خملفاتقتل 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أكتوبر  22بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

 اليوجد  2012أكتوبر  22
  س علي |صر املرخيجوا

  1135  عاماً) 15(

الشمالية  قتل على يد مسلح من ابناء احملافظات
  حاول السطو على سيارته

  راجع موقع الناشر
  2012أكتوبر  26بتاريخ 

مدينة سيئون 
  حمافظة حضرموت

  2012أكتوبر  26
  علي حممد علي احلبشي

  1136  عاماً) 26(



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

179   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  مسلحني من حمافظة ذمارقتل من قبل 
  راجع موقع عدن الغد

  2012نوفمرب  11بتاريخ 

مدينة دار سعد 
  افظة عدنحم

  1137  الصبيحي يحممد قائد عل  2012نوفمرب  11

  مسلحني من حمافظة ذمارقتل من قبل 
  راجع موقع عدن الغد

  2012نوفمرب  11بتاريخ 

مدينة دار سعد 
  حمافظة عدن

  2012نوفمرب  11
مروان حممد صاحل 

  1138  الصبيحي

االمن  متأثرة جبراحها جراء أصا°ا برصاصتوفيت 
  املركزي

  املكال أونالينع موقع راج
  2012نوفمرب  15بتاريخ 

مدينة دار سعد 
  حمافظة عدن

  2012نوفمرب  14
شيماء أمحد صاحل 

  1139  القعيطي

  قتل يف هجوم إنتحاري
  راجع موقع عدن الغد

  2012أكتوبر  22بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  1140  عثمان بدر منصور اليوجد  2012نوفمرب  16

  م إنتحاريقتل يف هجو 
  راجع موقع عدن الغد

  2012أكتوبر  22بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  1141  جالل حممد عوض اليوجد  2012نوفمرب  16

  قتل يف هجوم إنتحاري
  راجع موقع عدن الغد

  2012أكتوبر  22بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  1142  مجال علي عوض الرويعي اليوجد  2012نوفمرب  16

  يف هجوم إنتحاري قتل
  راجع موقع عدن الغد

  2012أكتوبر  22بتاريخ 

  مدينة زجنبار
  حمافظة أبني

  1143  جنيب سامل الشاطر اليوجد  2012نوفمرب  16

  من قبل األمن املركزيبطلق |ري قتل 
  

  راجع موقع عدن الغد
  2012نوفمرب  20بتاريخ 

مدينة دار سعد 
  حمافظة عدن

  1144  خليل حممد صادق  2012نوفمرب  16



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
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180   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  إخرتق رأسه اثر إصابته بعيار |ريقتل 
  )175راجع صحيفة األمناء العدد (

  2012نوفمرب  28بتاريخ 

  نة كريرتمدي
  حمافظة عدن

  1145  صقر صادق  2012نوفمرب  23

 من حمافظة ذمار الشمالية مسلحنيقتل على يد 

  راجع موقع عدن الغد
  2012ديسمرب  1بتاريخ 

  مدينة املكال
  حضرموتحمافظة 

  1146  عبدهللا عبدالرمحن العمودي  2012ديسمرب  1

}ملدفعية والد}}ت من قبل عشوائي قصف يف قتل 
  ات اجليش اليمينقو 

  )583راجع صحيفة األوىل العدد (
  2012ديسمرب  5بتاريخ 

منطقة اجلليلة 
  حمافظة حلج

  1147  خالد |جي قاسم القطيش  2012ديسمرب  4

برصاص جندي بنقطة اطلق  النار على ركاب قتل 
  }ص هايس اثناء مروره }لنقطة دون أي اسباب

  )177راجع صحيفة األمناء العدد (
  20122ديسمرب  12خ بتاري

جولة كالتكس 
  حمافظة عدن

  1148  صابر عثمان اليوجد  2012ديسمرب  4

}ملدفعية والد}}ت من قبل عشوائي قصف يف قتل 
  قوات اجليش اليمين

  )583راجع صحيفة األوىل العدد (
  2012ديسمرب  5بتاريخ 

منطقة اجلليلة 
  حمافظة حلج

  1149  عادل عبدهللا قاسم قسوم  2012ديسمرب  4

 تل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدةق

  األمناءموقع راجع 
  2012ديسمرب  8بتاريخ 

حمافظة  منطقة الراك
  مأرب

  1150  فريد الكازمي مهدي |صر  2012ديسمرب  8
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181   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 تل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدةق

  األمناءموقع راجع 
  2012ديسمرب  8بتاريخ 

حمافظة  منطقة الراك
  مأرب

  2012ديسمرب  8

 

حسن الشبحي  جربان
  1151  اليافعي

 تل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدةق

  األمناءموقع راجع 
  2012ديسمرب  8بتاريخ 

حمافظة  منطقة الراك
  مأرب

  1152  عثمان Çبت عمار اليوجد  2012ديسمرب  8

  قتل يف هجوم لعناصر تنظيم القاعدة
 

  األمناءموقع راجع 
  2012ديسمرب  8بتاريخ 

حمافظة  منطقة الراك
  مأرب

 اليوجد  2012ديسمرب  8
 هادي منصر مارس

  1153  مهدي

  أغتيل من قبل مسلحني جمهولني
  

  )1379العدد ( الطريقراجع صحيفة 
  2012ديسمرب  12بتاريخ 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  1154  رمادة} سعيد محدأ  2012ديسمرب  11

 135من اللواء جندي من كتيبة قتل من قبل 
  املرابطة يف جممع املالح
  راجع موقع عدن الغد

  2012ديسمرب  13بتاريخ 

  منطقة املالح
  حمافظة حلج

  2012ديسمرب  13
ارس مجال خضر ف

  1155  احلوشيب

  وهو |ئم قتل برصاص جنود اللواء اخلامس
  

  راجع موقع أخبار اليوم
  2012ديسمرب  17بتاريخ 

  منطقة صرب
  حمافظة حلج

  1156  جبري فضل حممود العزييب  2012ديسمرب  14

  أغتيل يد مسلحني جمهولني
  راجع موقع حضرموت أونالين

  2012ديسمرب  17بتاريخ 

ل }وزير مدينة غي
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012ديسمرب  16

شاكر عوض عبدالرمحن 
 الباين

  عاماً) 40(
1157  

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

182   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

متأثرا جبروح كان قد }لقاهرة  تويف يف مستشفى
جراء دهسه مبركبة (طقم) ¿بعة لألمن أصيب °ا 

  املركزي والذى }لفرار
  موقع التغيريراجع 

  2012نوفمرب  2بتاريخ 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2012ديسمرب  16
عبداجلبار حممد سعيد 

  1158  عبيد

  
  قتل يف قصف مدفعي للجيش اليمين

  راجع موقع عدن الغد
  2012ديسمرب  22بتاريخ 

منطقة املسيمري 
  حلجحمافظة 

  1159  سامل حيدرة سامل محودة  2012ديسمرب  22

  برصاص جنود من اجليشقتل 
  راجع موقع عدن الغد

  2012ديسمرب  24بتاريخ 

منطقة البساتني 
  حمافظة عدن

  1160  قاسم علي العيسائي  2012ديسمرب  24

  قتل على يد مسلحني جمهولني
  موقع األمناءراجع 

  2012ديسمرب  24بتاريخ 

  منطقة }ب اليمن
  حمافظة صنعاء

  1161  الردفاين فضل حممد جابر  2012ديسمرب  24

  قتل على يد مسلحني جمهولني
  مأرب برسراجع موقع 

  2012ديسمرب  25بتاريخ 

مدينة غيل }وزير 
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2012ديسمرب  25
 ساملعوض عبداvيد 

  1162  العاجم

  رصاص جندي قوات خفر السواحل اليمنيةقتل ب
  )14العدد ( مأرب برسراجع صحيفة 

  2012ديسمرب  27بتاريخ 

 منطقة املصينعة
  حمافظة حضرموت

  1163  الربك الزويدي اليوجد  2012ديسمرب  26

  أغتيل يد مسلحني جمهولني
  راجع موقع عدن الغد

  2012ديسمرب  26بتاريخ 

مديرية القطن 
  ضرموتحمافظة ح

  1164  منريي عبده العودي  2012ديسمرب  26



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

183   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  أغتيل يد مسلحني جمهولني
  )1394العدد ( الطريقراجع صحيفة 

  2012ديسمرب  30ريخ بتا

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  2012ديسمرب  29

 

  1165  }قطيانحممد مطيع 

من قبل أفراد نقطة تفتيش ¿بعة للجيش الذين قتل 
راجع  رصاص على السيارة اليت كانت تقلهال واإطالق

 )180صحيفة االمناء العدد (

  2013يناير  2بتاريخ 

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

  1166  حممد سامل العامري اخلليفي  2013يناير  1

من قبل أفراد نقطة تفتيش ¿بعة للجيش الذين قتل 
راجع  رصاص على السيارة اليت كانت تقلهال واإطالق

 )180صحيفة االمناء العدد (

  2013يناير  2بتاريخ 

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

  2013يناير  1
محد احلبشي أحممد 

 1167  اجلنيدي

مسلحني جمهولني النار عليه اثناء تواجده اثر إطالق 
  امام منزله

  راجع موقع عدن الغد
  2013يناير  25

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
 1168  حممد عزان  2013يناير  25

ستشفى متأثرا جبراحه اليت أصيب °ا من يف املتويف 
   قبل مسلحني جمهولني
 )1422راجع صحيفة الطريق العدد (

  2013ير ينا 31بتاريخ 

مدينة غيل }وزير 
  حمافظة حضرموت

 1169  بدر عبدهللا جعفر اليوجد  2013يناير  30

فيت متأثره جبراحها أثر اطالق قوات االمن تو 
  املركزي النار على منزهلا 
  راجع موقع عدن الغد

  2013فرباير  9

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

 1170  عافية حممد فضل اليوجد  2013فرباير  9

تعرض نتيجة  قوات االمن املركزين قبل قتل م
اصابته طلقة |رية  يف  الباص إلطالق |ر كثيف

  الرأس وتويف على أثرها يف احلال
  راجع موقع عدن الغد

  2013فرباير  12

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  2013فرباير  11
  فتحي حممد علي

 1171  عاماً) 30(



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

184   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قوات االمن املركزيقتلت من قبل 
 )1432راجع صحيفة الطريق العدد (

  2013فرباير  12بتاريخ 

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

 1172  حنني حسني القاضي اليوجد  2013فرباير  11

 متأثرا جبروح كان قد أصيب °ا ستشفىاملتويف يف 
  جراء صدمة بطقم عسكري

  مدينة املمدارة
  حمافظة عدن

 1173  أمحد موسى الشعييب  2013فرباير  15

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  كسرمدينة خورم
  حمافظة عدن

 1174  خالد أبوبكر البغدادي  2013فرياير  21

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 اليوجد  2013فرياير  21
  مفتاح علي سعد احلوشيب

 1175  عاماً) 30(

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقبل  قتل من
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 1176  مؤنس عبدالرمحن دمحان  2013فرياير  21

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23خ بتاري

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 1177  ذويزن أمحد مثىن الدبيس  2013فرياير  21

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2013فرياير  21
 حممد عبدالرب حصال

 فعياليا

  عاما 47 
1178 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

185   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23اريخ بت

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

 1179  العمودي حممد عبدهللا  2013فرياير  21

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2013فرياير  21
عبيد  صاحل صاحل مثىن
 1180  ردفاينال

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 1181  م سعيدثمراد هي اليوجد  2013فرياير  21

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441العدد (راجع صحيفة الطريق 
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

 1182  بكيل علي سعيد اليوجد  2013فرياير  21

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 1183   الضالعيعبدهللا اليوجد  2013فرياير  21

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 1184  سيف علي شيخ اليوجد  2013فرياير  21

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441ق العدد (راجع صحيفة الطري
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 1185  عبدهللا علي اجلحيش اليوجد  2013فرياير  21

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

186   صفحة 

 

 
 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014

 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة
  لرقما  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ومليشيات حزب  قوات االمن املركزيقتل من قبل 
  األصالح 

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 1186  |صر فضل رشاد اليوجد  2013فرياير  21

ن اميع مسلحة تنتمي ألجهزة األمقتل على يد جم
  ريتزعمها عسكري يدعى (ج .م.أ.) من ذما

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  منطقة كابو¿
  حمافظة عدن

  2013فرياير  21

 

 1187  وجدي الشعيب

ن اميع مسلحة تنتمي ألجهزة األمقتل على يد جم
  يتزعمها عسكري يدعى (ج .م.أ.) من ذمار

  )1441راجع صحيفة الطريق العدد (
  2013فرباير  23بتاريخ 

  و¿منطقة كاب
  حمافظة عدن

 1188  السماطي ودود  2013فرياير  21

  قتل من قبل األمن املركزي
  راجع موقع عدن الغد

  2013فرياير  23

 مدينة غيل }وزير 
  حضرموتحمافظة 

  2013فرياير  23

 

  عبدالقادر }سالمة عوض
 1189  عاماً) 24(

اليمين  جبراحه أثر اطالق جنود األمن اً يف متأثر تو 
  سلمية مظاهرةعلى 
  موقع شبوة برسراجع 
  2013فرياير  23

 مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

 1190  عبدهللا ابوبكر }عزب اليوجد  2013فرياير  23

خرتق إقوات اجليش اليمين قبل بعيار |ري قتل 
  من اثناء ماكان امام منزله  هرأس

  راجع موقع عدن الغد
  2013فرياير  23

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2013اير فري  23

 

  انيس حممد العواضي
 1191  عاماً) 54(

  برصاص مسلحني جمهولنيل قت
  راجع موقع عدن الغد

  2013مارس  1

مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  2013مارس  1

 

 1192  حممد عبدهللا الزبيدي



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

187   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و ¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

جبراحه أثر اطالق قوات االمن املركزي  اً يف متأثر تو 
  مظاهرة سلميةالنار على 

  راجع موقع عدن الغد
  2013مارس  1

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2013مارس  1

 

املاس علي مانع املاس 
 1193  احلاملي

يش مدعومة اجلمن قبل  ريعسك قتل يف إقتحام
³ليات عسكرية خمتلفة من مصفحات وعر}ت اليب 

  ان يب والدوشكا ومئات اجلنود والضباط
  )1448راجع صحيفة الطريق العدد (

  2013مارس  3بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

  2013مارس  2
رضوان علي عمر عبداملانع 

  احلبشي
  عاماً) 22(

1194 

ستهدف مقر اللجان إحاري نتإتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5 بتاريخ

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

  2013مارس  4

 

 G  1195سر حممد قاسم املرافعي

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5بتاريخ 

  رمدينة لود
  حمافظة أبني

 اليوجد  2013مارس  4
عبدالرمحن عمر صاحل 

 1196  املسبحي

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1197  امحد مطلوب املرافعي اليوجد  2013مارس  4

هدف مقر اللجان ستإنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1198  عيدرس صاحل }حسن اليوجد  2013مارس  4

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  بنيحمافظة أ

 1199  يععلي عبدالرب سر  اليوجد  2013مارس  4



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

188   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224دن الغد العدد (راجع صحيفة ع
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 اليوجد  2013مارس  4
 صاحل حممد بن حممد
 1200  الضمجي

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1201  يب حسني الرتكيالنا اليوجد  2013مارس  4

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1202  |صر علوي الرتكي اليوجد  2013مارس  4

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224( راجع صحيفة عدن الغد العدد
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1203  فقحومعمر  حسني اخلضر اليوجد  2013مارس  4

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1204  فقحومعمر  اخلضر مجال اليوجد  2013مارس  4

ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  الشعبية

  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (
  2013مارس  5بتاريخ 

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1205  فهمي حممد منصر اليوجد  2013مارس  4

  ستهدف مقر اللجان إنتحاري إتفجري قتل يف 
  )224راجع صحيفة عدن الغد العدد (

  2013مارس  5 بتاريخ

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1206  صاحل قاسم البطر اليوجد  2013مارس  4
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189   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ة أعلى مصرعه أثر تلقيه ثالث طلقات |ريلقي 
  يلوكسمن قبل شخصان يستقالن سيارة ه جسمه

  راجع موقع عدن الغد
  2013مارس  6

  مدينة القطن
  حمافظة حضرموت

 1207  محدينحممد  Gسر   2013مارس  6

  قتل يف إنفجار عبوة |سفة
  راجع موقع عدن الغد

  2013مارس  7

  مدينة لودر
  حمافظة أبني

 1208  ةمراد صاحل عبدربه احلافظ  2013مارس  7

ثر أمصر متأثراً جبراحه  ويف يف أحد مستشفياتت
مظاهرة اطالق قوات االمن املركزي النار على 

   سلمية

مدينة خورمكسر 
  حمافظة عدن

  2013مارس  8
مستقبل حممد صاحل 

 1209  احلوسري

اليت أصيب °ا من  متأثرا جبراحهيف املستشفى تويف 
  قبل األمن املركزي

  شبوة برسراجع موقع 
  2013مارس  13

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  2013مارس  13
حممد سعيد عبداحلافظ 

 1210  الراشدي

برصاص قوات األمن اليمين خالل مدامهتها قتل 
   سكنيةألحياء 

  راجع موقع عدن الغد
  2013مارس  13

  القاهرة حي
  حمافظة عدن

  2013مارس  13
  حسام حممد حسن

 1211  عاماً) 26(

ت األمن اليمين خالل مدامهتها برصاص قواقتل 
  سكنيةألحياء 

  راجع موقع عدن الغد
  2013مارس  13

  القاهرة حي
  حمافظة عدن

 1212  ل حممد حسنعمر مشع  2013مارس  13
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190   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 اجليشقوات  اماقتح قتل برصاص األمن املركزي يف
  مبدرعا�ا السوق العام
  )1462راجع صحيفة الطريق العدد (

  2013مارس  19بتاريخ 

  مدينة ترمي
  حمافظة حضرموت

  2013مارس  18

 

 1213  رامي حمفوظ الرب

¿بعة للجيش  نقطة تفتيشجنود  على يدقتل 
  اليمين

منطقة صرواح 
  حمافظة مأرب

 1214  زبن هللا دغشر اليوجد  2013مارس  19

نقطة تفتيش التابعة لقيادة املنطقة قتل من قبل أفراد 
  العسكرية الشرقية

  راجع موقع عدن الغد
  2013مارس  22

منطقة خلف 
  حضرموت حمافظة

  2013مارس  22
}عنس صاحل مان يسل

  }لعبيد
  عاماً) 23(

1215 

  اشتباكات مسلحةإثر قتل 
  راجع موقع أخبار اليوم 

  2013مارس  22بتاريخ 

منطقة }تيس 
  حمافظة أبني

  2013مارس  22
صالح سيود جحزر 

 1216  )(الرطيل

  جمهولني اغتيل برصاص مسلحني
  راجع موقع عدن الغد

  2013مارس  27

 منطقة الشرق
  حمافظة ذمار

  2013مارس  27

 

 1217  العزيز صاحل بفلحعبد

على منت دراجة |رية   اثر قيام مسلحنيقتل يف
بدون رقم �طالق النار عليه يف أحناء متفرقة من 

  جسمه ما أدى إىل وفاته يف احلال
  جنم املكال راجع موقع 

  2013إبريل  1

  رغيل }وزي
  حمافظة حضرموت

 1218  محد عوض ساملني الريديأ اليوجد  2013إبريل  1

نية ميف النقطة االبرصاص أفراد اجليش املرابطني  تلق
  ملصنع احلديد

  راجع موقع عدن الغد
  2013إبريل  13

منطقة الر}ط 
  حمافظة حلج

 1219 أمحد علي هادي الصبيحي  2013إبريل  13
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191   صفحة 

 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

برصاص قوات اجليش اليمين املتمركزة يف مبىن قتل 
  افظةاحمل

  راجع موقع عدن الغد
  2013إبريل  14

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013إبريل  14

 

عبدهللا  حمسن علي 
 1220  السروري

جبراح  رصاصة أطلقها عليه جنود من  تأثراً تويف م
  اجليش اليمين  

  قع األمناءراجع مو 
  2013إبريل  14بتاريخ 

مدينة كريرت حمافظة 
  عدن

 1221  }سم جعفر اليوجد  2013إبريل  15

على يد ضابط حبث يف شرطة الشيخ عثمان قتل 
  (مشايل)يدعى صابر الذحباين 

  األوىلراجع موقع 
  2013إبريل  16

مدينة الشيخ 
  عثمان

  حمافظة عدن
 1222  خالد علي العبد اليوجد  2013إبريل  16

رصاص قوات األمن املركزي التابعة لالحتالل قتل 
  افظةاحملاليمين املرابطة يف مبىن 

  راجع موقع عدن الغد
  2013إبريل  16

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013إبريل  16

 

 1223  عادل سعيد الصبيحي

  قتل من قبل جمموعة مسلحة جمهولة
  راجع موقع عدن الغد

  2013إبريل  20

يد منطقة شاقة حم
  شبوةحمافظة 

 1224  حممد الفيل }كركر اليوجد  2013إبريل  20

  قتل من قبل مجاعة مسلحة جمهولة
  راجع موقع عدن الغد

  2013إبريل  20

  منطقة حزيز
  حمافظة صنعاء

 اليوجد  2013إبريل  20
  سامل عمر سامل الديين

 1225  عاماً) 45(

  برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
  راجع موقع بندر حضرموت

  2013إبريل  23اريخ بت

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  2013إبريل  20

 

 1226  إبراهيم حممد }مسهل

  مسلحني جمهولني قتل من قبل 
  راجع موقع عدن الغد

  2013إبريل  27

مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  2013إبريل  27

 

  عماد حممد غالب العوامي
 1227  ا)عام 34(
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192   صفحة 

 

 
 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014

 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة
  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

توىف اثر اصطدام سيارة ¿بعة للجيش بدارجته 
  النارية

  راجع موقع عدن الغد
  2013إبريل  28بتاريخ 

  شرج املكالمنطقة 
  حمافظة حضرموت

  2013إبريل  28
  مان اهلجريمحد سلأ

 1228  عاماً) 27(

ستقرت برصاص جنود االمن املركزي  اقتل 
  رصاصتني يف الرقبة والراس

  راجع موقع عدن الغد
  2013إبريل  30بتاريخ 

  املكالمنطقة 
  حمافظة حضرموت

  2013إبريل  29

 

  مين سعيد بن الشيبهإ
 1229  عاماً) 13(

عى لقي مصرعه على جندي من حمور اجلوف يد
(ع.ع.ن) من حمافظة ذمار �طالق رصاصتني على 

  رأسة وهو éئم
  )1501راجع صحيفة الطريق العدد (

  2013مايو  4بتاريخ 

 1230  طه سعد بن سعد القماري  2013إبريل  30  حمافظة مأرب

  برصاص جمهولني أمام منزلهقتل 
  راجع موقع عدن الغد

  2013إبريل  30

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

 1231  جياب عبدهللا علي علوة  2013ريل إب 30

يف طريقه إىل وهو  برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
  قاعدة العند اجلويةعمله يف 

  راجع موقع عدن الغد
  2013مايو  8بتاريخ 

 مدينة احلوطة
  افظة حلجحم

 1232   حمسن ابوبكر البغدادي   2013مايو  8

يف طريقه إىل وهو  برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
  قاعدة العند اجلويةمله يف ع

  راجع موقع عدن الغد
  2013مايو  8بتاريخ 

 مدينة احلوطة
  افظة حلجحم

 1233  صاحل شهابأمحد  طالل  2013مايو  8
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193   صفحة 

 

 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  اريختال  كانامل  مالحظة

يف طريقه إىل وهو  برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
  قاعدة العند اجلويةعمله يف 

  راجع موقع عدن الغد
  2013مايو  8 بتاريخ

 مدينة احلوطة
  افظة حلجحم

  2013مايو  8

 

 1234  عبدهللا|صر حممد 

من قبل برصاص من سالح كامت للصوت قتل 
  جة |ريةيستقلون درا مسلحني جمهولني

  راجع موقع عدن الغد
  2013مايو  8بتاريخ 

 مدينة احلوطة
  افظة حلجحم

  2013مايو  9

 

 1235  الكويب رفيق صاحل عباد

  طقم عسكريمن قبل  هدهسقتل جراء 
  راجع موقع عدن الغد

  2013مايو  11 بتاريخ

نطقة }حلاف م
  حمافظة شبوة

 اليوجد  2013مايو  11
سعيد حمسن اهلميس 

 1236  }قطمي

  طقم عسكريمن قبل  هدهسقتل جراء 
  راجع موقع عدن الغد

  2013مايو  11 بتاريخ

نطقة }حلاف م
  حمافظة شبوة

 23  حممد صاحل قرياط }قطمي اليوجد  2013مايو  11

تويف يف أحدى مستشفيات العاصمة األردنية عمان اثر 
إصابته جبراح عقب إطالق مسلحني ¿بعني لرجل 

 عبدالرحيم األعمال اليمين توفيق

  راجع موقع عدن الغد
 2013مايو  12بتاريخ 

منطقة حجيف 
 حمافظة عدن

2013 مايو 21  

 

 1238 سهيل عوض العولقي

قتل zربع رصاصات توزعت يف  أماكن متفرقة من 
 جسمه أطلقها عليه مسلح جمهول

  األمناءراجع موقع 
 2013مايو  13بتاريخ 

افظة منطقة احلبيل حم
 حلج

2013 مايو 31  1239 سعيد أمني عبدهللا 

 |سفة انفجار عبوةيف غتيل أ

  األمناءراجع موقع 
 2013 مايو 14بتاريخ 

ظة منطقة مران مبحاف
 صعدة

2013 مايو 41 اينالعقيد أمحد فارع الردف اليوجد   1240 
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194   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل برصاص قوات االمن اليمنية  اليت فتحت النار 
  على حمتجني بصورة عشوائية

  راجع موقع عدن الغد
 2013مايو  15

 مدينة كريرت

 حمافظة عدن
 2013مايو  15

 أمحد حممود عوض درويش

 عاماً) 18(
1241 

  د مسلحني ¿بعني للشيخ العواضيقتل على ي
  راجع موقع عدن الغد

 2013 مايو 15بتاريخ 

2013 مايو 51 حمافظة صنعاء  
 حسن جعفر حسن امان

عاماً) 19(  
1242 

  قتل على يد مسلحني ¿بعني للشيخ العواضي
  راجع موقع عدن الغد

 2013 مايو 15بتاريخ 

2013 مايو 51 حمافظة صنعاء  
 خالد اخلطيب

ماً)عا 19(  
1243 

غتيل برصاص مسلحني قدموا على منت دراجة |رية أ
}شره أحدهم zن أطلق عليه مخس رصاصات أردته يف 

  احلال
  الصحوة نتراجع موقع 

 2013 مايو 18بتاريخ 

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 مايو 81  

 

كيالعقيد عبدهللا الر}  1244 

  برصاص مسلحني جمهولني غتيلأ
  األمناء نتراجع موقع 

 2013 مايو 19بتاريخ 

2013 مايو 91 صنعاء  1245 الرائد Gسني الردفاين اليوجد 

تويف جراء تنشقه لغاز أطلقته قوات األمن يف املدينة 
  أثناء قمع متظاهرين

  راجع موقع عدن الغد
 2013مايو  22

 مدينة كريرت

 حمافظة عدن
 1246 صاحل عبادي راجح 2013مايو  22

 مسلحني جمهولنيقتل برصاص 

  راجع موقع عدن الغد
 2013 مايو 27بتاريخ 

مدينة املنصورة 
 حمافظة عدن

2013 مايو 27  
حسني حممد حسني 

 1247 عبادي
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195   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  اثر انفجار عبوة |سفة زرعت يف سيارته على غتيلأ
  راجع موقع عدن الغد

 2013يونيو  1بتاريخ 

مدينة سيئون حمافظة 
 حضرموت

2013 يونيو 1  
ض العقيد عبدالرمحن عو 

 }شكيل
1248 

  قتل  برصاص جنود األمن املركزي
  راجع موقع عدن الغد

 2013يونيو  2بتاريخ 

املنصورة مدينة 
 حمافظة عدن

 اليوجد 2013يونيو  2
  صاحل بن صاحل الظاهري

 عاما) 25(
1249 

راجع  ميكا 27اللواء من قتل على أيدي عناصر 
  موقع حضرموت الغد

 2013يونيو  5بتاريخ 

مدينة غيل }وزير 
 حمافظة حضرموت

 1250 حممد سامل }جليدة 2013يونيو  5

املركزي }لعاصمة تويف حتت ¡ثري التعذيب }لسجن 
  اليمنية صنعاء

  راجع موقع عدن الغد
  2013يونيو  9بتاريخ 

 

السجن املركزي 
 صنعاء

 2013يونيو  9

 

 1251 كمال نور

قتل من قبل جنود النقطة العسكرية املرابطة يف 
  منطقة كرش

  راجع موقع عدن الغد
 2013يونيو  14

منطقة كرش حمافظة 
 حلج

 2013يونيو  14

 

 1252 عيد مليطبالل صاحل س

 قتل برصاص مسلحني جمهوليني

  )205العدد ( األمناءراجع صحيفة 
 2013يونيو  26بتاريخ 

مدينة الشيخ عثمان 
 حمافظة عدن

2013 يونيو 20  
 ذويزن خالد العزييب

عاماً) 26(  
1253 

قتل  برصاص جنود اللواء الثاين مشاة حبري اليت 
 أقتحمت خميم إعتصام سلمي

  الغد راجع موقع عدن
 2013يونيو  21بتاريخ 

منطقة بلحاف 
 حمافظة شبوة

 2013يونيو  21

 

 1254 علي حممد لسود }داس

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

196   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 ص جنود اللواء الثاين مشاة حبريقتل  برصا

  قتل  برصاص جنود اللواء الثاين مشاة حبري
  راجع موقع عدن الغد

 2013يونيو  21بتاريخ 

منطقة بلحاف 
 حمافظة شبوة

 2013يونيو  21

 

 1255 حممد سامل العظمي

 برصاص مسلحني جمهولني غتيلأ

  راجع موقع عدن الغد
 2013 يونيو 25بتاريخ 

 مدينة عتق

 ة شبوةحمافظ
2013 يونيو 25  

 صاحل بن صاحل العقيد
5621 لدحل املصعيب  

 برصاص مسلحني جمهولني غتيلأ

  راجع موقع عدن الغد
 2013 يونيو 25بتاريخ 

 مدينة عتق

 حمافظة شبوة
2013 يونيو 25  1257 اجلندي حممد أمحد اليوجد 

  ارةيبس هجراء دهس غتيلأ
  راجع موقع عدن الغد

 2013 يونيو 25بتاريخ 

2013 يونيو 25 حمافظة صنعاء  
 حمسن حممد أمحد العميد

 1258 األعرم 

 برصاص مسلح يستقل دراجة |ريةغتيل أ

  راجع موقع عدن الغد
 2013 يوليو 3 بتاريخ

منطقة ديس املكال 
 حمافظة حضرموت

2013يوليو  3  
مل العقيد هادى سعيد سا

 1259 عبيدان

احملافظات  لقي مصرعه إثر إقدام مواطن من أبناء
  الشمالية بطعنه بطعنتني قاتلة }لصدر

  هنا املكالراجع موقع 
 2013يوليو  11بتاريخ 

 منطقة بويش

 حمافظة حضرموت
2013يوليو  11  

 حلمي أمحد }زومح

 1260 (عاماً  21)

 قتل برصاص مسلحني جمهولني

  راجع موقع عدن الغد
 2013يوليو  11 بتاريخ

مدينة الضالع حمافظة 
 حلج

2013يوليو  11  1261 حممد فضل جباري 
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197   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل برصاص مسلحني جمهولني

  راجع موقع عدن الغد
 2013يوليو  19 بتاريخ

 مدينة خورمكسر
 حمافظة عدن

2013يوليو  19  1262 حممد عباد |صر احلسين 

 جراء انفجار عبوة |سفة زرعت يف سيارته غتيلأ

  راجع موقع عدن الغد
 2013 يوليو 21 بتاريخ

منطقة القادسية 
 حمافظة صنعاء

2013يوليو  21  

 

 العميد عبدهللا حسني
 1263 احملضار

 قتل برصاص مسلحني جمهولني 
  راجع موقع عدن الغد

 2013يوليو  26 بتاريخ

2013يوليو  62 حمافظة عدن  1264 يسلم |صر العنبوري 

ة |ريةقتل برصاص مسلحني جمهولني يستقلون دراج  
  راجع موقع عدن الغد

 2013يوليو  26 بتاريخ

مدينة الشحر 
 حبضرموت

2013يوليو  62  
 حممد فرج العماري

عاماً) 41(  
1265 

 صاص مسلحني جمهولنيبر  غتيلأ

  راجع موقع شبوة برس
 2013 يوليو 28 بتاريخ

 نقيل اخلريبه

 حمافظة حلج
2013يوليو  82  اليوجد 

 اجلندي علي حممد صاحل
 1266 الزيدي

  يف داخل منزلة قتل قتل برصاص مسلحني جمهولني
  الغد حضرموتموقع راجع 
2013 أغسطس 1  

الديس الشرقية 
  حمافظة حضرموت

2013 أغسطس 1  اليوجد 
 زكي شرمي

عاماً) 46(  1267 

غتيل يف اطالق |ر وقع بداخل معكسر للجيش أ
 اليمين بعدن

  راجع موقع عدن الغد
 2013 أغسطس 2 بتاريخ

منطقة بئر فضل 
 حمافظة عدن

2013 أغسطس 2  1268 خالد الباشا اليوجد 

بعد استهداف طائرة مروحية كان يستقلها هو  غتيلأ
  وعدد من مرافقيه

  موقع عدن الغدراجع 
 2013 أغسطس 21

منطقة العرقني 
 حمافظة مأرب

2013 أغسطس 6  

 

حسني صاحل العميد 
 1269 عبدهللا مشعبه
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198   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  قمالر   سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  بعد استهداف طائرة مروحية غتيلأ
  موقع عدن الغدراجع 

 2013 أغسطس 21

منطقة العرقني 
 حمافظة مأرب

2013 أغسطس 6 شمالعريف معمر فضل مغ اليوجد   1270 

  جمهولنيمسلحني برصاص  غتيلأ
  موقع عدن الغدراجع 

 2013 أغسطس 21

  مدينة املعال
 حمافظة عدن

2013 أغسطس 21  
 علي هادي العميد

 1271 الصويدر

  قتل قتل برصاص مسلحني جمهولني
  موقع عدن الغدراجع 

 2013 أغسطس 21

  مدينة املعال
 حمافظة عدن

2013 أغسطس 21 رحممد علي هادي الصويد   1272 

  جمهولنيمسلحني برصاص غتيل أ
  موقع عدن الغدراجع 

 2013 أغسطس 30

 مبنطقة لبعوس
 حمافظة حلج

2013 أغسطس 30  

 

علي  العقيد حسني
 1273 عبدالرمحن املنصوري

 اغتيل على يد عناصر جمهولة أمام منزلة
منطقة اvحفة 

 حمافظة حلج
2013 سبتمرب 5  

 

ي العقيد عبداvيد عل
 عبدهللا السالمي

عاما) 70(  

1274 

  جمهولنيمسلحني برصاص غتيل أ
  موقع عدن الغدراجع 
 2013 سبتمرب 26

مدينة القطن حمافظة 
 حضرموت

2013 سبتمرب 6  اليوجد 
 عمر حمفوظ بن عميدال

 1275 عمرو

املتمركزين يف قتل برصاص عناصر من قوات اجليش 
 مبىن اvمع احلكومي

  )216راجع صحيفة األمناء العدد (
 2013سبتمرب  25بتاريخ 

مديرية املالح 
 حمافظة حلج

 1276 رأفت صاحل حيمد العطفي 2013سبتمرب  13

  جمهولنيمسلحني برصاص غتيل أ
  األمناء نتموقع راجع 
  2013 سبتمرب 26

2013 سبتمرب 20 حمافظة صنعاء  1277 العقيد يسلم احلاملي اليوجد 
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199   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 تيل يف انفجار عبوة |سفة كانت مزروعة يف السيارةغأ
 مدينة عتق

 حمافظة شبوة
2013 سبتمرب 25  

املقدم حممد أمحد غالب 
 1278 السعيدي

  جمهولني يف كمنيمسلحني برصاص غتيل أ
  شبوة برسموقع راجع 
 2013 سبتمرب 25

 منطقة النشيمة

 حمافظة شبوة
2013 سبتمرب 25 لويد عاخلضر سعياملقدم  اليوجد   1279 

  قتل برصاص جنود من األمن املركزي
 )1614راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013سبتمرب  27بتاريخ 

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
 1280 زكي علي }مدحج 2013سبتمرب  25

ة |ريةقتل برصاص مسلحني جمهولني يستقلون دراج  
  موقع عدن الغدراجع 
 2013 سبتمرب 26

 مدينة احلوطة

 افظة حلجحم
2013 سبتمرب 26  

 طارق أمحد سيل اجلابري
عاما) 29(  

1281 

  برصاص مسلحني جمهولني غتيلأ
  احلدث نتموقع راجع 
  2013 سبتمرب 30

مدينة الشحر حمافظة 
  حضرموت

2013 سبتمرب 30 ينندمي غازي العدالعقيد  اليوجد   1282 

غتيل مواجهات بني اجليش اليمين ومسلحني من أ
 اعدة" هامجوا مقر قيادة املنطقة العسكريةتنظيم" الق

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 سبتمرب 30  

فائز أمحد عمر العقيد 
 1283 اليهري

غتيل مواجهات بني اجليش اليمين ومسلحني من أ
 تنظيم" القاعدة" هامجوا مقر قيادة املنطقة العسكرية

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 سبتمرب 30 جداليو   شبوة سامل عبدهللالعقيد    1284 

غتيل مواجهات بني اجليش اليمين ومسلحني من أ
 تنظيم" القاعدة" هامجوا مقر قيادة املنطقة العسكرية

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 سبتمرب 30 مدياحمل علي يسلمالعقيد  اليوجد   1285 

غتيل مواجهات بني اجليش اليمين ومسلحني من أ
 قاعدة" هامجوا مقر قيادة املنطقة العسكريةتنظيم" ال

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 سبتمرب30  زصالح بن حريالعقيد  اليوجد   1286 
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200   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  ةصور ال  تاريخال  كانامل  مالحظة

غتيل مواجهات بني اجليش اليمين ومسلحني من أ
 تنظيم" القاعدة" هامجوا مقر قيادة املنطقة العسكرية

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 سبتمرب 30  

 

 عبيد امحد ساملاملقدم 
 1287 املشجري

غتيل مواجهات بني اجليش اليمين ومسلحني من أ
 قيادة املنطقة العسكريةتنظيم" القاعدة" هامجوا مقر 

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 سبتمرب30   

 

وليد عقيل واكداملقدم   1288 

غتيل مواجهات بني اجليش اليمين ومسلحني من أ
 تنظيم" القاعدة" هامجوا مقر قيادة املنطقة العسكرية

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 سبتمرب 30  

 

انيس عوض اجلندي 
 }زبيدي

2891  

ة |ريةقتل برصاص مسلحني جمهولني يستقلون دراج  
)1625العدد (صحيفة الطريق راجع   

 2013أكتوبر  10بتاريخ 

مدينة غيل }وزير 
 حمافظة حضرموت

2013 أكتوبر 9  

 

 1290 فهد احليدري

راجة |ريةيستقلون دجمهولني مسلحني برصاص  غتيلأ  
)1626العدد (صحيفة الطريق راجع   

 2013 أكتوبر 11بتاريخ 

 مدينة املكال

 حمافظة حضرموت
2013 أكتوبر 10  

حروج دعمر عبدهللا العقيد 
 1291 التميمي

راجة |ريةيستقلون دجمهولني مسلحني برصاص  غتيلأ  
مدينة غيل }وزير 
 حمافظة حضرموت

2013 أكتوبر 11  

 

علي عمر العميد الركن 
 1292 يسلم بن فرجيان

  قتل يف تفجري عبوة |سفة
  موقع أخبار اليومراجع 
 2013 أكتوبر 11

منطقة العسكرية 
 حمافظة حلج

2013 أكتوبر 11  

 

عيحمسن علي صاحل الياف  1293 

 برصاص مسلحني جمهولنيغتيل أ
مدينة الشحر حمافظة 

  حضرموت
2013 أكتوبر 15  اليوجد 

حممد علي  املساعد أول
 صاحل النخعي

عاماً) 37(  

1294 
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201   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

داخل مطعم أثناء  برصاص مسلحني جمهولني غتيلأ
 تناولة وجبة العشاء

 مدينة سيؤن

 حمافظة حضرموت
2013 أكتوبر 18  

 

العقيد حممد عبدهللا 
شياحلب  

1295 

داخل مطعم أثناء  برصاص مسلحني جمهولنيغتيل أ
 تناولة وجبة العشاء

 مدينة سيؤن

 حمافظة حضرموت
2013 أكتوبر 18  اليوجد 

اجلندي شوقي مخيس 
 }يعشوت

1296 

  315ضابط مشايل يف اللواء من قبل  غتيلأ
  شبوة برسراجع موقع 

   2013 أكتوبر 20بتاريخ 
2013 أكتوبر 20  حمافظة مأرب  اليوجد 

نه عادل حسني قشالعقيد 
 1297 اجلعدين

نقطة أمنية ¿بعة للقوات اخلاصة قتل برصاص جنود 
  (األمن املركزي) سابقاً 
  راجع موقع عدن الغد

 2013أكتوبر  22

منطقة العريش 
 حمافظة عدن

 1298 وجدي علي سعيد 2013أكتوبر  22

قتل برصاص قوات األمن اليمين اليت أطلقوا 
ي على جمموعة من الشباب أثناء الرصاص احل

  العصيان املدين
  راجع موقع عدن الغد

 2013أكتوبر  30

مدينة الديس 
 حمافظة حضرموت

 2013أكتوبر  30

 

 1299 حممد أمحد املشجري

قتلت جراء أشتباكات بني قوات من اجليش اليمين 
  ومسلحني اثناء مرورها وسط الشارع العام، 

  راجع موقع عدن الغد
 2013بر أكتو  30

مدينة الديس 
 حمافظة حضرموت

 اليوجد 2013أكتوبر  30
إيناس عوض سعيد 

 }حميسون
1300 

قتل برصاص قوات االمن بينما كان ماراً يف الطريق 
  اىل عمله

  راجع موقع عدن الغد
 2013نوفمرب  10

مدينة الضالع 
 حمافظة حلج

 2013نوفمرب  10

 

عبداحلكيم حممد قاسم 
 اجلحايف

1301 

رصاص قوات من اجليش اليمين اليت أطلقوا قتل ب
  الرصاص احلي على مظاهرة سلمية

  راجع موقع عدن الغد
 2013نوفمرب  12

 مدينة احور

 حمافظة أبني
 اليوجد 2013نوفمرب  12

 عبيد |صر

 عاما) 30(  
1302 
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل برصاص جنود من اجليش اليمين يتحصنون 
  }لقرب من مبىن حكومي
  راجع موقع عدن الغد

 2013نوفمرب  16

مدينة احلبيلني 
 حمافظة حلج

 2013نوفمرب  16

 

 صديق صاحل قاسم الردفاين

 عاماً) 15(
1303 

ثراً جبراحه اليت أصيب °ا جراء اهلجوم الذي تويف متأ
نفذته قوة من اجليش اليمين واستهدف منزل 

  مستشار رئيس اجلمهورية اليمنية اللواء رويس جمور
  راجع موقع عدن الغد

 2013نوفمرب  23

مدينة املمدارة 
 حمافظة عدن

 2013نوفمرب  23
حسني حسن |صر جملبع 

 العولقي
1304 

  سيارته بعبوة |سفةانفجار  يفغتيل أ
  املصدر أون الينراجع موقع 

  2013 يونيو 25بتاريخ 

مدينة املنصورة 
  حمافظة عدن

2013نوفمرب  30 بدهالعقيد فيصل غنيم ع اليوجد   1305 

 أغتيل من قبل رجل مسلح جمهول
 مدينة القطن

 حمافظة حضرموت
2013 ديسمرب 1  

 

ن أمحد حمس العقيد الركن
 حسن املرفدي

1306 

 يل من قبل رجل مسلح جمهولأغت
 مدينة القطن

 حمافظة حضرموت
2013 ديسمرب 1  

ن اجلندي Gسر أمحد حمس
 حسن املرفدي

1307 

  قتل برصاص جنود من اجليش اليمين بنقطة تفتيش
  راجع موقع عدن الغد

 2013ديسمرب  2

مدينة سيئون 
 حمافظة حضرموت

 2013ديسمرب  2
سعد بن أمحد بن حربيش 

 العليي
1308 

  قتل برصاص جنود من اجليش اليمين بنقطة تفتيش
  راجع موقع عدن الغد

 2013ديسمرب  2

مدينة سيئون 
 حمافظة حضرموت

 2013ديسمرب  2
مقطوف بن أمحد صرب 

 العليي
1309 
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل برصاص جنود من اجليش اليمين بنقطة تفتيش
  راجع موقع عدن الغد

 2013ديسمرب  2

مدينة سيئون 
 حمافظة حضرموت

 2013ديسمرب  2
كرامة بن عمر بن بشر 

 العليي
1310 

قتل برصاص قوة أمنية حاولت هدم منزل يقطن فيه 
  واسرته

  موقع عدن الغد راجع
 2013ديسمرب  3

منطقة كابو¿ 
 حمافظة عدن

 2013ديسمرب  3

 

 1311 |صر صاحل الطرحيي

قتل برصاص جنود من اجليش اليمين اثر إطالق 
  النار على حمتجني

  راجع موقع عدن الغد
 2013ديسمرب  4

منطقة العقلة 
 حمافظة شبوة

 2013ديسمرب  4
عبداجلليل صاحل حسني 

 العمري
1312 

برصاص مسلحني جمهولني غتيلأ  
  شارع خوالن
  حمافظة صنعاء

2013 ديسمرب 8  اليوجد 
 النقيب املهندس صاحل

 1313 عمر اخلضر

برصاص مسلحني جمهولني يستقلون سيارة  غتيلأ
 هيلوكس تتبع جنل الشيخ محود املخاليف

منطقة احلو}ن 
 حمافظة تعز

2013 ديسمرب 8  
العقيد صدام حسني 

هريعبدربه الطا  
1314 

  قتل على يد مواطن ينتمي اىل احملافظات الشمالية
  راجع موقع عدن الغد

 2013 ديسمرب 19بتاريخ 

 منطقة صرب

 حمافظة حلج
2013 ديسمرب 19  

عبد السالم مهيوب 
 1315 العطري الصبيحي

  قتل من قبل }ئع قات مشايل 
  راجع موقع عدن الغد

 2013 ديسمرب 20بتاريخ 

افظة مدينة املكال حم
 حضرموت

2013 ديسمرب 20  

 

 1316 عمر علي }زنبور
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204   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

اثر إطالق النار  قتل برصاص جنود من قوات األمن
  مظاهرة سلمية على

  راجع موقع عدن الغد
 2013ديسمرب  20

  مدينة املنصورة
  حمافظة عدن

 2013ديسمرب  20
 عمر حممد البييت

 أعوام) 10(
1317 

قتل داخل منزلة جراء إلطالق |ر عشوائي من قبل 
  قوات األمن

  راجع موقع عدن الغد
 2013ديسمرب  21

منطقة كابو¿ 
 حمافظة عدن

 2013ديسمرب  21
مود صاحل امحد بن حم

 عسكر
1318 

قتل من قبل افراد من قوات االمن اخلاصة اليت 
  إطالقة الرصاص بشكل عشوائي على سوق عام

  راجع موقع عدن الغد
 2013ديسمرب  21

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

 2013ديسمرب  21
 45سعيد عوض راجح (

 عاماً)
1319 

ة قتل من قبل قوات االمن اليمنية اليت إطالق
  الرصاص بشكل عشوائي 

  راجع موقع األمناء نت
 2013ديسمرب  23

  منطقة سناح
 مدينة الضالع

 1320 ماجد حممد سيف الزراعي 2013ديسمرب  23

اثر إطالق النار  قتل برصاص جنود من قوات األمن
  على مظاهرة سلمية

  راجع موقع األمناء نت
 2013ديسمرب  24

 مدينة عتق

 حمافظة شبوة
 2013 ديسمرب 24

صاحل بن علي حسني 
 الطاليب العولقي

1321 

اثر إطالق النار  قتل برصاص جنود من قوات األمن
  على مظاهرة سلمية

  راجع موقع األمناء نت
 2013ديسمرب  24

 مدينة عتق

 حمافظة شبوة
 1322 حممد فيصل بن حسن 2013ديسمرب  24

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء خيمة  علىيمين لجيش الل

   املدرسة
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

 1323  صابر علي حممد العزي  2013ديسمرب  27
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

   املدرسة
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

 1324  صدام |جي حممد عبدهللا  2013ديسمرب  27

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

   املدرسة
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

 1325  عادل حممد حيىي الصغري  2013ديسمرب  27

بعة ¿د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

   املدرسة
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

 1326  عاصم صاحل حممد العزي  2013ديسمرب  27

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

   رسةاملد
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013ديسمرب  27

 

 1327  عبدالعزيز عبده حسن

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

   املدرسة
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013مرب ديس 29بتاريخ 

مدينة الضالع 
 حمافظة حلج

 1328 عبد الفتاح حممد قاسم 2013ديسمرب  27

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
  عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013ديسمرب  27

 

 1329  الفهد هللا علي |صرعبد
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
  عزاء  خيمة  علىلجيش اليمين ل

 )1686دد (راجع صحيفة الطريق الع

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013ديسمرب  27

 

 1330  عبدهللا مثىن أمحد

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
  عزاء  خيمة  علىلجيش اليمين ل

 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013ديسمرب  27
علي مثىن أمحد صاحل 

 1331  جعفان

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

   املدرسة
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
 حمافظة حلج

 1332 فارس صاحل علي مسيع 2013ديسمرب  27

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

   املدرسة
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

 1333  حممد امحد قاسم منصر  2013ديسمرب  27

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
اقيمت داخل عزاء ة خيم علىلجيش اليمين ل

   املدرسة
 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013ديسمرب  27
منتظر فارس صاحل علي 

 مسيع

  
1334 

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الأطقتل جراء 
  عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29ريخ بتا

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013ديسمرب  27
مالك حممد عبدهللا 

 1335  احلميدي
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

¿بعة د}بة ثالث قذائف من ق الطأقتل جراء 
  عزاء خيمة  علىلجيش اليمين ل

 )1686راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  29بتاريخ 

مدينة الضالع 
  حمافظة حلج

  2013ديسمرب  27

 

مربوك حيىي حممد مانع 
 1336  احلازه

اثر إطالق النار  قتل برصاص جنود من قوات األمن
  على مظاهرة سلمية

  قع األمناء نتراجع مو 
 2013ديسمرب  28

مدينة املنصورة 
 حمافظة عدن

 2013ديسمرب  28
 حممد علي |صر احلوزة

 عاماً) 12(
1337 

جنود من  من قبلبرصاص سالح الدوشكا قتل 
  اثر إطالق النار على مظاهرة سلمية اجليش اليمين

  راجع موقع األمناء نت
 2013ديسمرب  29

مدينة املنصورة 
 حمافظة عدن

 2013ديسمرب  29
  عادل نزار تركي

 عاما) 13(
1338 

قتل يف إشتبكات مسلحة بني رجال القبائل و 
  اجليش اليمين 

 )1688راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  31بتاريخ 

مدينة احلبيلني 
 حمافظة حلج

 2013ديسمرب  30

 

حسني حممد بن حممد 
 العياشي

1339 

جال القبائل و قتل يف إشتبكات مسلحة بني ر 
  اجليش اليمين 

 )1688راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  31بتاريخ 

مدينة احلبيلني 
 حمافظة حلج

 1340 عوض حسني الطريي 2013ديسمرب  30

قتل يف إشتبكات مسلحة بني رجال القبائل و 
  اجليش اليمين 

 )1688راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  31بتاريخ 

نة احلبيلني مدي
 حمافظة حلج

 1341 سامي أمحد طالب 2013ديسمرب  30

قتل يف إشتبكات مسلحة بني رجال القبائل و 
  اجليش اليمين 

 )1688راجع صحيفة الطريق العدد (

 2013ديسمرب  31بتاريخ 

مدينة احلبيلني 
 حمافظة حلج

 1342 مجال عبيد طالب 2013ديسمرب  30

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

208   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قلون سيارة يستجمهولني مسلحني قتل من قبل 
 شاص بدون أرقام

 مدينة القلوعة
 حمافظة عدن

2014يناير  2  
مروان حممد العقيد 

 سعيد املقبلي
3431  

قوة محاية الشركات املرابطة يف نقطة قتل من قبل 
 51رأس رسب بلوك

حمافظة  رأس رسب
  حضرموت

  2014يناير  4
بن صاحل عبد هللا أمحد 
  1344  قريان

بطلقة |رية  تويف متأثرا جبراحه بعد أن أصيب
 يف الرأس من قبل مسلحني جمهولني

احلوطةمدينة   
 حمافظة حلج

2014يناير  5  اليوجد 
ايف عمر احلاجو   

عاما) 22(  1345 

 وا النارمسلحني جمهولني اطلققتل برصاص 
أثناء ما كان يقف أمام منزله يهعل  

احلوطةمدينة   
 حمافظة حلج

2014يناير  6 دينوليد صاحل }عودي   1346 

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
 مدينة مودية
 حمافظة أبني

2014يناير  7  اليوجد 
 عبدهللا امحد منيف

فطحاينال  1347 

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   

مدبنة الشيخ 
 عثمان

 حمافظة عدن
2014يناير  7  1348 العقيد مبارك لشرم 

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
 مدينة عتق
 حمافظة شبوة

2014يناير  8  
أمحد صاحل حممد 

 1349 اجلبواين

طقم أمن من قبل  }طالق رصاص عشوائيقتل 
 مباشرة يف الرأس برصاصة مركزي أصابة

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

  1350  راجح حممد امحد الدابسي  2014يناير  9
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 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

طقم أمن من قبل  ئي}طالق رصاص عشواقتل 
 مركزي إصابة برصاصة مباشرة يف الصدر 

  مدينة عتق
  حمافظة شبوة

  2014يناير  9
  بشار علي صاحل }لبحيث

  1351  عاما) 11 (

بطلقة |رية يف  تويف متأثرا جبراحه بعد أن أصيب
املرابطة يف  اليمين قوات اجليش الرأس من قبل

 معسكر العليي

  مدينة الشحر
  تحمافظة حضرمو 

  1352  عبدالرمحن صاحل اليميين  2014يناير  12

 اليمين قوات اجليش من قبلقتل 
  مدينة الشحر

  حمافظة حضرموت
  2014يناير  12

 حسني عيسى البحسين
  1353  احلمومي

 اليمين قوات اجليش من قبلقتل 
  مدينة الشحر

  حمافظة حضرموت
  1354  }دويس مجعان امحد  2014يناير  12

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
 مدينة عزان
 حمافظة شبوة

2014يناير  13  اليوجد 
عمر علي / الضابط

 احلمريي
1355 

هولني تل إثر إطالق |ر نفذه مسلحني جمق
 }لقرب من سوق اخلضار

 مدينة سيئون
حمافظة 
 حضرموت

2014يناير  15  

 

 سعيد بن سلمان بن
 منيس

1356 

طالق � جنود نقطة تفتيش عسكريةقيام  قتل جراء
 كان على متنهااليت   سيارة ال النار على

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  1357  ردفان حممد علي حمسن  2014يناير  16

 

 

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

210   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

يف نقطة  مدرع 33للواء اقتل من قبل جنود 
  تفتيش

 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

4201يناير  61  
 علي قاسمالعقيد / 

 رضا
1358 

برصاص مسلحني جمهولني قتل  
ةمدينة الربيق  

 حمافظة عدن
2014 يناير 16  1359 املقدم أمحد الُقدميي اليوجد 

ل قتل اثر تعرضه إلطالق رصاص من قب
هولنيجم  

 منطقة احلمراء
 حمافظة حلج

2014يناير  17  
عبده حممد عثمان 

 العمودي
عام38  

1360 

 مدرع 33اللواء جنود من قبل قتل 
  منطقة احلصني
  حمافظة حلج

  1361  بركان حممد مانع الشاعري  2014يناير  17

سقوط قذيفة على منزهلا خالل قصف قتلت جراء 
  مدرع 33ء للوامن قبل ا عشوائي يف املدينة

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 اليوجد  2014يناير  17
  لينا علي مانع

  1362  عاما) 21(

سقوط قذيفة على منزهلا خالل قصف قتلت جراء 
 مدرع 33للواء من قبل ا عشوائي يف املدينة

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2014يناير  17
  Gمسني Gسني علي حسن

  1363  ( عامان)

ط قذيفة على منزهلا خالل قصف سقو قتلت جراء 
 مدرع 33للواء من قبل ا عشوائي يف املدينة

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2014يناير  17
  Gسني علي حسن ىيسر 

  1364  أعوام) 4(

 

 

 

 

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

211   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 33للواء من قبل اعشوائي القصف قتلت جراء ال
 مدرع

  منطقة سناح
  حمافظة حلج

  2014يناير  17
  متين قحطان

  1365  عاما) 16(

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

2014يناير  18  
 }سل حممداملساعد / 

 Çبت مثىن
6136  

جمهولنيمسلحني قتل من قبل   
 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

4201يناير  18  
 }سم حممد/ املساعد 

 Çبت مثىن
1367 

مدرع ألحياء  33للواء من قبل اخالل قصف قتل 
  سناح سكنية يف منطقة

  منطقة سناح
  حمافظة حلج

  2014يناير  18
عبدهللا عبدالكرمي عبيد 

  1368  |صر

بوة |سفة ه جراء انفجار عقتل متأثرة }صابت
 زرعت بسيارته

 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

4201يناير  21  1369 حممود عبدهللا راجح 

 33للواء من قبل اعشوائي القصف قتل جراء ال
  مدرع

  منطقة سناح
  حمافظة حلج

  2014يناير  22
 غمدان مسعد مصلح

  الذيب (أبوصقر)
  عاما) 35(

1370  

  جمهولنيلقي مصرعه برصاص مسلحني
 يستقلون دراجة |رية

حوره مديريه  
 حمافظه
تحضرمو   

4201يناير  24  

محد عمري أ / ملقدما
 احملثوثي

 يعمل جبهاز البحث
 اجلنائي 

1371 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

212   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل من قبل اجليش اليمين
 منطقة اجلماء
  حمافظة حلج

  2014يناير  29
 سعيد صاحل سامل محود

 1372  األبرص

  قتل من قبل اجليش اليمين
 منطقة اجلماء
  حمافظة حلج

  2014يناير  29
خضر علي صاحل |صر 

 1373  العمري

  مدرع 33قتل برصاص جنود من اللواء 
  ينة الضالعمد

  حمافظة حلج
  1374  محد شايفأيوسف   2014فرباير  2

إثر انفجار قنبلة موقوتةقتل   
 مدينة الشحر

 حمافظة
 حضرموت

2014فرباير  2  
ساملني علي حسن 

 العرشي
1375 

قُتل جراء إطالق |ر عشوائي من قبل جنود 
  يتمركزون يف أحد املواقع العسكرية

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  1376  حسني قائد |صر احلبشي  2014رباير ف 3

برصاص مسلحني جمهولني قتل  
 منطقة الديس

حمافظة 
 حضرموت

2014فرباير  7  
 علي سيفالعقيد / 

 قائد
1377 

ماليةقتل من قبل شخص من حمافظة ذمار الش  
 منطقة ذهباء
 حمافظة شبوة

2014فرباير  9  
حممد أمحد درعان 

 السيد
1378 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

213   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قتل برصاص جنود اللواء الثاين مشاة جبلي اثناء 
  مروره يف عقبة ثرة

  عقبة ثرة
  حمافظة أبني

  1379  يمالينعبدربه اجلع اليوجد  2014فرباير  10

  ¿بعة للجيش تفتيش قتل برصاص جنود نقطة
  مدينة الشعب
  حمافظة عدن

 اليوجد  2014فرباير  10
علي حممد سعيد يسلم 

 1380  الكازمي

مدرع ألحياء  33للواء من قبل اخالل قصف قتل 
  سناح سكنية يف منطقة

  منطقة سناح
  حمافظة حلج

  2014فرباير  12
عبدالغين حممد قاسم 

  1381  الصوامي

مدرع ألحياء  33للواء قبل ا من خالل قصفقتل 
  سناح سكنية يف منطقة

  منطقة سناح
  حمافظة حلج

  1382  ميعاد حممد علي املصري  2014فرباير  12

 لقي مصرعه برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

2014فرباير  12 بلفياد قايد عبده مق   1383 

رصاص ب الرأس متأثراً �صابته يفقتل 
 مسلحون جمهولون

ةمدينة املنصور   
 حمافظة عدن

2014فرباير  13  1384 حممد حيىي احلريب 

 مصرعه فجر اليوم إثر رصاص راجع ، يف
 منطقة البساتني بعد

نيمنطقة البسات  
 حمافظة عدن

2014فرباير  13  
قبلاحلميد محسني عبد  
)50(  

1385 

برصاص مسلحني جمهولني قتل  
رفةمنطقة الغ  
حمافظة 
 حضرموت

2014فرباير  14  1386 امين جو}ن 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

214   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قل برصاص مسلح جمهول ملثم يستقتل 
 دراجة |رية

وطةمدينة احل  
 حمافظة حلج

2014فرباير  16  
 وائل عبدهللا احلاج

 }مرحول
1387 

  قتل من قبل اجليش اليمين
  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2014فرباير  18
محد حيدرة أعبدالرمحن 

  1388  الصرميي

  قتل من قبل اجليش اليمين
  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  1389  أنور علي محود اجلحش  2014فرباير  18

  قتل من قبل اجليش اليمين
  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  1390  الوعرة اكرم حممد صاحل  2014فرباير  18

  مدرع 33برصاص قوات اجليش التابع للواء قتل 
  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  1391  نظمي حممد حمسن السيد  2014فرباير  18

مدرع ألحياء  33للواء من قبل اخالل قصف قتل 
  سكنية 

  قة اجلليلةمنط
  حمافظة حلج

  1392  يزيد علي بن علي  2014فرباير  18

قبل  من خالل قصفقتل داخل حمله التجاري 
  مدرع  33للواء ا

  منطقة اجلليلة
  حمافظة حلج

  2014فرباير  18
عبد الرمحن حممد قاسم 

  1393  احلدي

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

215   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

خالل قتل داخل احملل التجاري الذي يعمل به 
  مدرع 33للواء قبل ا من قصف

  منطقة اجلليلة
  حمافظة حلج

  1394  قاسم حممد قاسم الردفاين  2014فرباير  18

  مدرع 33ء للواقبل ا من قصفال قتل من جراء
  منطقة اجلليلة
  حمافظة حلج

 1395  صاحل عبدالعزيز علي حممد  2014فرباير  18

  مدرع 33للواء قبل ا من قصفال قتل من جراء
  منطقة اجلليلة
  حمافظة حلج

 1396  رفيق أمني االزرقي  2014فرباير  18

قبل  العشوائي من قصفال قتل داخل سيارته جراء
  مدرع 33 للواءا

  يلةمنطقة اجلل
  حمافظة حلج

  1397  عمار حسني حممد Çبت  2014فرباير  18

 قتل جراء إنفجار لغم
 منطقة العند
 حمافظة حلج

2014فرباير  19  اليوجد 
اكرم سعيد حممد 

 احلوشيب
1398 

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
زيرمدينة غيل }و   
حمافظة 
 حضرموت

2014فرباير  19 رعلي بن سامل }وزي   1399 

راء إنفجار لغمقتلت ج  
 منطقة العند
 حمافظة حلج

2014فرباير  19  اليوجد 
سعيد حممد  صفية

 احلوشيب
1400 

  قتل من قبل اجليش اليمين
  مدينة خورمكسر

  حمافظة عدن
  2014فرباير  20

عبد العامل حسني أمحد 
  اجلدييب

  ا)عام 22 (
1401  

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

216   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة عتق
 حمافظة شبوه

2014فرباير  22  
أمحد حممد العميد 

 هاشم اجلحايف
2140  

قوات اللواء قتل يف قصف عشوائي من قبل 
  حرس33

  مدينة الضالع
  افظة حلجحم

  1403  فضل علي عبدهللا   2014فرباير  24

قتل من  طلقة دوشا أصابته }لرأسب إصابته أثرقتل 
  حرس 33قوات اللواء قبل 

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  1404  عبدهللا صاحل حسن اليوجد  2014فرباير  24

  قتل من قبل اجليش اليمين
  مفرق الشعيب
  حمافظة حلج

  2014فرباير  25

 

  1405  عبيد طالب جالل

  قتل من قبل اجليش اليمين
  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

 اليوجد  2014فرباير  25
يوسف حممد عبدهللا 

 1406  احلوشيب

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة املكال 

حمافظة 
 حضرموت

2014فرباير  26  
/املساعد أول   

 رشاد عبد هللا سامل
 الكلدي

7140  

خلاصةبرصاص جنود األمن ا قتل  
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014فرباير  28  
مازن على العقيد 

 حسني البان
8140  

  قتل برصاص جنود األمن اخلاص
مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  1409  أمحد بدر لقور العولقي  2014فرباير  28

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

217   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة سيؤون

حمافظة 
 حضرموت

2014مارس  2 يدةاجلندي شكري }رع   1014  

برصاص مدرعة تويف متأثرا جبراحه جراء إصابته 
  مدرع 33للجيش التابعة للواء 

  مدينة الضالع
  حلجحمافظة 

  2014مارس  2
 }سل عبدالكرمي عبدهللا

  1411  |جي

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
ةمدينة الربيق  

 حمافظة عدن
2014مارس  8 1214 إعتماد عوض اليوجد   

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 منطقة منخر

حمافظة 
 حضرموت

2014مارس  11 كيعمر بن مبارك الربي   1314  

  مدرع 33 للواءقبل جنود ا قتل من
  مدينة سناح
  حمافظة حلج

  1414  عبدهللا علي صاحل اهلدايل  2014مارس  12

  اثر قصف ثكنة للجيش اليمين منازل مدنيني
  مدينة احلبيلني
  حمافظة حلج

  1415  محد االشصأمحد سامل أ  2014مارس  13

  أفراد من قوات األمن اخلاصقتل من برصاص 
  مدينة املنصورة
  حمافظة عدن

  2014مارس  14
  مبارك خالد مبارك العولقي

  1416  عاما) 20(

  قتل برصاص جنود األمن املركزي
  حبي كابو¿
  حمافظة عدن

  1417  صاحل علي هادي اجلبريي اليوجد  2014مارس  16

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

218   صفحة 

 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 منطقة احلرير

حمافظة 
 حضرموت

2014مارس  18  
أنيس مربوك عمر 

 حنتوي

عام 45   
1814  

قد أنه من فيوز ملقذوف |ري ويعت إثر انفجار
94بقاG حرب صيف   

د مدينة بري أمح
 حمافظة عدن

2014مارس  19  اليوجد 
حي صاحلحممد فت  

)عاماً 12(  
1914  

  قتل برصاص مسلحني جمهولني
ةمدينة املنصور   
 حمافظة عدن

2014مارس  20  اليوجد 
/ مجيل  املساعد أول

 علي صاحل
2014  

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة سيئون

حمافظة 
 حضرموت

2014مارس  20 2114 الزم ساملني العامري اليوجد   

سيارتهعت بإثر انفجار عبوة |سفة ُزرِ قتل   
ةمدينة املنصور   
 حمافظة عدن

2014 مارس 26  
العقيد/ سند صاحل 

 حممد اجلعيب
2214  

سيارتهإثر انفجار عبوة |سفة زرعت بقتل   
 مدينة كريرت
 حمافظة عدن

2014مارس  28  
ن علي علوي علي حمس

 احملضار
2314  

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة مودية
 حمافظة أبني

1420مارس  30  اليوجد 
سليمان عبدالرمحن 

 اهليثمي
2414  

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة مودية
 حمافظة أبني

2014مارس  30 2514 فضل مبارك العبد اليوجد   

لعسكرية جوم على قيادة املنطقة ااهليف قتل 
 الرابعة

 مدينة التواهي
 حمافظة عدن

2014إبريل  2  

 

العقيد / علي سامل 
العولقيأمحد عوض   

2614  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

219   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 اليمنية مناألقتل امام منزله عندما قامت قوات 
  �طالق النار العشوائي

  مدينة التواهي
  حمافظة عدن

 اليوجد  2014ل إبري 2
  عثمان عبده حيمد

  1427  عاما) 13(

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
مدينة الشيخ 

 عثمان
 حمافظة عدن

2014إبريل  3 2814 فتحي احلزيزي   

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
مدينة الشيخ 

 عثمان
 حمافظة عدن

2014إبريل  3 2914 نصر احلزيزي   

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة روكب
حمافظة 
 حضرموت

2014إبريل  7 3014 صالح موفق اليوجد   

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة روكب
حمافظة 
 حضرموت

2014إبريل  8 ونحممد مجعان }حميس   3114  

 قتل برصاص مسلحني جمهولني
 مدينة احلوطة
 حمافظة حلج

2014إبريل  8  
علي مهدي حممد 

 صاحل العجيلي
3214  

عة من املسلحني ايدي جممو قتل على 
عة القاتالشماليني الذين يتبعون اجليش و}  

 مدينة الشحر
حمافظة 
 حضرموت

2014إبريل  9 3314 سامل سعيد }جنار   

 

 

 

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

220   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

امام منزله عندما قامت قوات  تويف متأثرا �صابته
  �طالق النار العشوائي اليمنية مناأل

  مدينة التواهي
  حمافظة عدن

  1434  عمار الربك سعيد الثعر  2014إبريل  11

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 منطقة احلسيين
 حمافظة حلج

2014إبريل  13  
د حمم / املساعد اول

 صاحل |جي
3514  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة الضالع
 حمافظة حلج

2014إبريل  14 3614 عادل طه العسدف   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
اءمدينة البيض  
اءحمافظة البيض  

2014إبريل  15  
 انحسني قحط / اللواء

 دGن 
3714  

قتل رصاص "دوشكا" اطلقتها قوات اجليش اليمنية 
  سكن اجلامعي اخلريي على ال

  ديس املكال
  حمافظة حضرموت

  1438  سعيد أمحد }رشيد  2014إبريل  21

اثر اصابتها بطلقه يف الرآس من قبل قوات قتلت 
  اجليش اليمين وهي يف طريق عود�ا من املدرسة

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

 اليوجد  2014إبريل  21
  ميان سامل عنرت النهديإ

  1439  أعوم) 7(

  بطلقة |رية يف الرأس أطلقها جنود أمن قتل
  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  1440  ادهم حسن اخلجع  2014إبريل  22

 

 

 

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

221   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  مالرق  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

افراد من اجلنود املرابطني }لنقطة قتل من قبل 
أطالق النار  جراءالعسكرية }لقرب من ميناء املكال 
  عشوائيةجتاه املواطنني بطريقة 

  مدينة املكال
  حمافظة حضرموت

  1441  امحد صاحل سليمان زنبيل  2014إبريل  30

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
ةمدينة املنصور   
 حمافظة عدن

2014يل إبر  30  
سند بدر العقيد / 

 امليسري
4214  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة التواهي
 حمافظة عدن

2014مايو  5  
سيف / العقيد 

 املرشدي
4314  

  برصاص قوات األمنقتل 
مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  2014مايو  7
 عمر علي عبدهللا اخلليفة

  احلوشيب
  )عام15(

1444  

 إنفجار يف يف ابته بظهرهمتأثرا بشظية أصقتل 
البوابة معسكر الشرطه العسكرية }ملك  

 مدينة املكال
حمافظة 
 حصرموت

2014مايو  11 4514 أمحد عمر السوحمي اليوجد   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014مايو  11  
لي توزيع عالضابط / 

 حسن امحد
4614  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
نة احلوطة مدي

 حمافظة حلج
2014مايو  12 4714 ماجد حسن عامر   

 

 

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

222   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة جعار

بنيحمافظة أ  
2014مايو  12  

 حممد بن حممد صاحل
 الزيدي

4814  

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

  غنمه

  ةمنطقة حردب
  حمافظة حلج

  1449  أمحد سامل أمحد اليوجد  2014مايو  13

أصابة مدفع من قبل اجليش اليمين ذيفة قتلت بق
  السيارة اليت كانت تستقلها

  مديرية ميفعة
  حمافظة شبوة

  2014مايو  14
  فوزية عوض الـهلع

  1450  عاما) 14(

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

  مديرية ميفعة
  حمافظة شبوة

  2014مايو  14
عزالدين عبدالسالم 

  الصويب
  عاما) 13(

1451  

دراجة  ونقليست نيجمهول نيبرصاص مسلح قتل
 |رية

 منطقة }عبود
حمافظة 
 حضرموت

2014مايو  14  
صاحل بن / العقيد 

 Çبت النهدي
5214  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مديرية عزان
 حمافظة شبوة

2014مايو  14  
 حمسن حسنيالعميد / 

 سعيد القطييب
5314  

مله قتل جراء إنفجار لغم أرضي وهو يؤدي ع
إزالة األلغام واملتفجراتيف   

 مديرية عزان
 حمافظة شبوة

2014مايو  14  
العقيد صاحل عمر 
 }سوميي املشجري

5414  

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

223   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  لرقما  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

قل دراجة برصاص مسلح جمهول ملثم يستقتل 
 |رية

 مدينة الشحر
حمافظة 
 حضرموت

2014مايو  21 5514 عماد سامل جوبح   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة جعار
 حمافظة أبني

2014مايو  22  

 

5614 حممد مخيس الشعملي  

�طالق قذيفة  قيام قوة من اجليش قتل جراء
  كان على متنهايت  ال سيارة الاصابت 

  مدينة الصعيد
  حمافظة شبوة

  1457  امحد حنش البوبكري اليوجد  2014مايو  22

�طالق قذيفة  قيام قوة من اجليش قتل جراء
  كان على متنهااليت   سيارة الاصابت 

  مدينة الصعيد
  حمافظة شبوة

  1458  ابوبكر امحد حنش  اليوجد  2014مايو  22

طالق قذيفة � قيام قوة من اجليش قتل جراء
  كان على متنهااليت   سيارة الاصابت 

  مدينة الصعيد
  حمافظة شبوة

 اليوجد  2014مايو  22
عبدهللا سامل عبدهللا 

  1459  البوبكري

�طالق قذيفة  قيام قوة من اجليش قتل جراء
  كان على متنهااليت   سيارة الاصابت 

  مدينة الصعيد
  حمافظة شبوة

  1460  حسني اهليجامحد حممد  اليوجد  2014مايو  22

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014مايو  23  
 حممد عبدهللاجلندي / 

 صاحل احلوشيب
)عاما 30(  

6114  

قطة العسكرية ¿بعة للمنطقة جنود ن قيام قتل جراء
كان اليت   سيارة ال �طالق النار العسكرية الثانية

  على متنها

  منطقة خلف
  رموتحمافظة حض

  1462  عبدهللا سعيد القرزي  2014مايو  26

قطة العسكرية ¿بعة للمنطقة جنود ن قيام قتل جراء
كان اليت   سيارة ال �طالق النار العسكرية الثانية

  على متنها

  منطقة خلف
  حمافظة حضرموت

  2014مايو  26

 

  1463  حممد أمحد بن عنرب



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

224   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

من  لبطنطلقة دوشكا يف اقتل جراء إصابته ب
مدرع  33قوات اللواء  قبل  

 منطقة سناح
 حمافظة حلج

2014مايو  27  
محد أعلي العقيد 

 عبادي احلميدي
6414  

ص مسلحني جمهولنيبرصاقتل   
ةمنطقة الغليل  

حمافظة 
 حضرموت

2014مايو  29  
 العقيد ساملني أمحد

 العوبثاين
6514  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة كريرت
 حمافظة عدن

2014مايو  29 6614 أصيل حممد مغرم   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
ةمنطقة الغليل  

حمافظة 
 حضرموت

2014مايو  29  
ني أمحد ساملعوض  

 العوبثاين
6714  

قل دراجة برصاص مسلح جمهول ملثم يستقتل 
 |رية

 مدينة القاهرة
 حمافظة عدن

2014يونيو  3 6814 حلمي }زوكا اليوجد   

  األمن اليمين قتل برصاص
مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  1469  صاحل عمر طه حمضار  2014يونيو  8

  األمن اليمين قتل برصاص
مدينة احلوطة 

  فظة حلجحما
  1470  عبدهللا ةسامل امحد حيدر   2014يونيو  8

 

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

225   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يونيو  8  

 

ر الناصعبد/ املساعد 
 صاحل حيدرة طالب

 اهلدوي
7114  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مفرق احمللة
 حمافظة حلج

2014يونيو  9  
هللا عليوليد عبد  

( عاما 38 ) 
7214  

عندما  ئشة تعرضها لطلقة رصاصه طاقتلت أثر 
تلعب مع حوش الداركانت   

 مدينة سيئون
حمافظة 
 حضرموت

2014يو يون 10  
ظ سارة عبدهللا حمفو 

 }حشوان
أعوام) 8(  

7314  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة املكال
حمافظة 
 حصرموت

2014يونيو  15  
العقيد حسن علي 

 سيف
7414  

للحافلة  نمسلحون جمهولو  هنصبقتل يف كمني 
 اليت تقله اىل عمله 

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
 مهدي قائدي / اجلند

 حسن
7514  

للحافلة  نمسلحون جمهولو  هنصبقتل يف كمني 
 اليت تقله اىل عمله

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
سامل / ملساعد أول ا

 حسني الفانوس
7614  

للحافلة  نمسلحون جمهولو  هنصبقتل يف كمني 
 اليت تقله اىل عمله

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014و يوني 16  اليوجد 
|صر / ملساعد أول ا

 عياش حيىي
7714  

للحافلة  نمسلحون جمهولو  هنصبقتل يف كمني 
 اليت تقله اىل عملها

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
أسرار عبد اجلندي / 

جيهللا بن عبدهللا |  
7814  

للحافلة  نمسلحون جمهولو  هنصبقتل يف كمني 
لهااليت تقله اىل عم  

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
سالمة / ملساعد أول ا

هللافتيين عبد  
7914  

للحافلة  نمسلحون جمهولو  هنصبقتل يف كمني 
 اليت تقله اىل عمله

 منطقة السيلة
 حمافظة عدن

2014يونيو  16  اليوجد 
حممد / املساعد أول 

 قاسم علي حسني
8014  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

226   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 جراء إصابته بطلق |ري من قبل األمن املركزي قتل
  اصابه يف الرأس وأدى إىل مفارقته احلياة على الفور

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  2014يونيو  16
 ¿مر }سل عبدالقادر الربو

  1481  )عاما 21(

دراجة  برصاص مسلحني  كا| يستقالنقتل 
 |رية

ةمدينة الربيق  
 حمافظة عدن

2014يونيو  16 8214 مراد د}ء اليوجد   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة الشحر 

حمافظة 
 حضرموت

2014يونيو  21 ظعمر صاحل عبداحلاف اليوجد   8314  

ل  داخل حمرصاص مسلحني جمهولنيبقتل 
 عمله

مدينة الشحر 
حمافظة 
 حضرموت

2014يونيو  21 8414 سعيد عمر احلضرمي اليوجد   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 حي الدائري

 صنعاء
2014يونيو  21  

ني العميد عبدهللا حس
 احملضار

8514  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة الشحر

حمافظة 
 حضرموت

2014يونيو  22  اليوجد 

هادي امحد اجلندي / 
 دمهس

عاما) 25(  
8614  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 نطقه حبيلم

 جباري
 حمافظة حلج

2014يونيو  22 8714 حممد صاحل اهلامشي   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يونيو  23  
ان Gسر جعفالضابط / 

 قاسم
( عاما 42 ) 

8914  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

227   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

مصنع  يف اهلجوم املسلح الذي  استهدفقتل 
 التمور

 مدينة سيئون
حمافظة 
 حضرموت

2014يونيو  26  

 

صاحل سعيد عمرة 
 }عبيد

9014  

مصنع  يف اهلجوم املسلح الذي  استهدفقتل 
 التمور

 مدينة سيئون
حمافظة 
 حضرموت

2014يونيو  26 9114 عرفان مخيس مصنوم اليوجد   

مصنع  يف اهلجوم املسلح الذي  استهدفقتل 
 التمور

 مدينة سيئون
حمافظة 
 حضرموت

2014يونيو  26 9214 حسن عوض احلداد اليوجد   

مصنع  ح الذي  استهدفيف اهلجوم املسلقتل 
 التمور

 مدينة سيئون
حمافظة 
 حضرموت

2014يونيو  26 9314 حيىي التاريب اليوجد   

مصنع  يف اهلجوم املسلح الذي  استهدفقتل 
 التمور

 مدينة سيئون
حمافظة 
 حضرموت

2014يونيو  26 9414 زينة بن سعد اليوجد   

على مدينة  مدرع 33اللواء قتل يف قصف قوات 
  الضالع

  ة الضالعمدين
  حمافظة حلج

  1495  عبود االجبر اليوجد  2014يونيو  27

  قوات األمنبرصاص قتل 
مدينة احلوطة 
  حمافظة حلج

  2014يونيو  28
شوقي أمحد سعيد 

  1496  اجلعيدي

يف من قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو طه
 حمافظة مأرب الشمالية 

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  اليوجد 
صاحل عمر مساعد 

 غالب
9714  

يف من قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو طه
 حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1 9814 |صر علوي وقزان اليوجد   



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

228   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

يف من قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو طه
 حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1 ةعوض عبدهللا طيار  اليوجد   9914  

يف من قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو طه
 حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
افظة شبوةحم  

2014يوليو  1  1500 امحد مساعد اهلندوس اليوجد 

يف من قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو طه
 حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  1501 منصر علي سامل عوض اليوجد 

يف من قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو طه
 حمافظة مأرب الشمالية

شةمنطقة الفر   
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  

 

محد الفتاح عاطف أعبد
 البشريي

1502 

يف من قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو طه
 حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  
عاطف أمحد األسد 

 البشريي
1503 

يف من قتل من قبل أفراد من قبيلة ال بو طه
 حمافظة مأرب الشمالية

 منطقة الفرشة
 حمافظة شبوة

2014يوليو  1  1504 بكيل حسن العمري اليوجد 

على مدينة  مدرع 33اللواء قتل يف قصف قوات 
  الضالع

  مدينة سناح
  حمافظة حلج

  2014يوليو  2
 إمساعيل حممد إمساعيل

  وحز
  عاماً) 11 ( 

1505  

على مدينة  مدرع 33اللواء قتل يف قصف قوات 
  الضالع

  مدينة سناح
  افظة حلجحم

  1506  علي |جي صاحل  2014يوليو  2

جة |ريةبرصاص مسلح جمهول يستقل دراقتل  2014يوليو  2 حمافظة تعز   
أمحد حممد العقيد / 

 حنش الردفاين
7150  



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

229   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يوليو  5  

 

نمندمي عامل غ/  اجلندي  8150  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة شبام
حمافظة 
 حضرموت

2014يوليو  11  اليوجد 
ي األمن السياسضابط 
فايز }زGد/   

9150  

مسلحني جمهولني برصاصقتل   
مدينة الشحر 

حمافظة 
 حضرموت

2014يوليو  11  
هاين مبارك مخيس 

)سلومة (الغريف  
1015  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 سيؤونمدينة 

حمافظة 
 حضرموت

2014يوليو  11 فريحسني عبدهللا اجل   1115  

 برصاص مسلحني جمهولني
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يوليو  12 د ابوبكراجم اليوجد   1215  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة الشحر 

حمافظة 
 حضرموت

2014يوليو  12  
أمحد علي / العقيد 

 }راس
1315  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة سيئون

حمافظة 
 حضرموت

2014يوليو  13  
يد حيىي سعاجلندي / 

 املنهايل
1415  

د تويف يف أحد مشايف متأثرا }صابته برصاص جنو 
  اليمين املتمركزة يف نقطة العلم األمن املركزي قوات

  نقطة العلم
  حمافظة عدن

 1515  حممد عمر دحوك }داس اليوجد  2014يوليو  13



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

230   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  ورةصال  تاريخال  كانامل  مالحظة

جة |ريةبرصاص مسلح جمهول يستقل دراقتل   
ةمدينة املنصور   
 حمافظة عدن

2014يوليو  18 1615 حسام عبدالواسع   

جة |ريةبرصاص مسلح جمهول يستقل دراقتل   
ةمدينة املنصور   
 حمافظة عدن

2014يوليو  18 1715 عماد الزيدي   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة الشحر 

افظة حم
 حضرموت

2014يوليو  20 1815 شكري السليماين اليوجد   

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 منطقة األزارق
 حمافظة حلج

2014يوليو  21  اليوجد 
حلسون حزام حممد 

 |جي
1915  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة املكال
حمافظة 
 حضرموت

2014يوليو  22  
انسامل عبدهللا }جرب   

ا)عام 47(  
2015  

غلون دراجة برصاص مسلحني جمهولني يستقتل 
 |رية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014يوليو  24  
بالل / النقيب 

والقادر عقيل كر عبد  
2115  

  قتل من قبل جنود من اجليش
  اليمين

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  1522  نصر علي حممد صاحل مثىن  2014يوليو  28

لون دراجة غبرصاص مسلحني جمهولني يستقتل 
 |رية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  8 2315 علي بن علي حيىي   

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

231   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  قتل من قبل جنود من اجليش
  ليمين يف نقطة تفتيشا

  مدينة سيئون
  حمافظة حضرموت

  1524  حممد زيد الزبيدي  2014أغسطس  9

نيبرصاص مسلح جمهولقتل   
 مدينة الشحر

حمافظة 
 حضرموت

2014أغسطس  12 2515 حسني قّدور البيض   

نيبرصاص مسلح جمهولقتل   
 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  
 طالل حممداجلندي / 
يبسني القطيفضل ح  

2615  

ى جانب انفجر عبوة |سفة زرعت علقتل يف 
عامطريق   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
ه حممد علي حممد عبد

 الصمايت
2715  

ى جانب انفجر عبوة |سفة زرعت علقتل يف 
عامطريق   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
مان يب عثمان بن عثجم

 العمودي
2815  

ى جانب انفجر عبوة |سفة زرعت علقتل يف 
عامطريق   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
رة عبدالواحد علي حيد

 الرجاعي
2915  

ى جانب انفجر عبوة |سفة زرعت علقتل يف 
عامطريق   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13 3015 صاحل |جي حممود اليوجد   

ى جانب وة |سفة زرعت علانفجر عبقتل يف 
عامطريق   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13 ليكتي  نعبدهللا عد| اليوجد   3115  

ى جانب انفجر عبوة |سفة زرعت علقتل يف 
عامطريق   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
حممد امحد مربوك 

 سبيت
3215  

ى جانب انفجر عبوة |سفة زرعت علقتل يف 
عاميق طر   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13 3315 جنيب Çبت اليوجد   

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

232   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

ى جانب انفجر عبوة |سفة زرعت علقتل يف 
عامطريق   

 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  13  اليوجد 
حممود حممد علي 

 عليب
3415  

  برصاصات حراسات مبىن األمن القوميقتل 
  منطقة فوه

  حمافظة حضرموت
 اليوجد  2014أغسطس  15

سامل حممد }سعيد بلبجح 
  1535  الديين

  قتل من قبل جنود من اجليش
  اليمين

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  1536  هارون أمحد مهيوب  2014سطس أغ 15

غلون دراجة برصاص مسلحني جمهولني يستقتل 
 |رية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  16  

 

 40(أمحد فضل األمري 
)عاما  

3715  

غلون دراجة برصاص مسلحني جمهولني يستقتل 
 |رية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  16  
 رائد أمحد صاحل مسرة

)عاما 30(  
3815  

قتل من قبل جنود من اجليش اليمين يف نقطة 
  تفتيش

عقبة بن عيفان 
  حمافظة حضرموت

  1539  حممد سامل القانص  2014أغسطس  17

فات إثر انفجار قذيفة (صاعق) من خملقتل 
عةم بني اجليش وأنصار الشري2011حرب   

 مدينة زجنبار
 حمافظة أبني

2014أغسطس  17  
 علي |صر عبدهللا

)عاما 29(  
4015  

فات إثر انفجار قذيفة (صاعق) من خملقتل 
عةم بني اجليش وأنصار الشري2011حرب   

 مدينة زجنبار
 حمافظة أبني

2014أغسطس  17  اليوجد 
 منري نوفل |صر

ا واحدا)(عام   
4115  

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

233   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

حراء أصابتها  مدرع 33قوات اللواء قتلت من قبل 
طلقة دوشكا يف الرقبة أثناء مرورها }لقرب من ب

  مبىن الربيد

  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2014أغسطس  22
  جنوى فضل صاحل حسن

  1542  أعوام) 10(

تهار عبوة |سفة يف سيإنفجار  قتل جراء  
ةمدينة املنصور   

عدنحمافظة   
2014أغسطس  23  

العميد الركن أمحد 
 حممد صاحل العمري

4315  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  23  
حممد حممد عبدهللا 
 Çبت

4415  

ى جانب انفجر عبوة |سفة زرعت علقتل يف 
عامطريق   

نة صربمدي  
 حمافظة حلج

2014أغسطس  25 4515 سعيد نعمان علي اليوجد   

قتل برصاص قوات االمن عقب قمع احتجاجات 
  سلمية

  مدينة املعال
  حمافظة عدن

  2014أغسطس  28
حسني حممد علي 
  1546  عبدالكرمي اليافعي

غلون دراجة برصاص مسلحني جمهولني يستقتل 
 |رية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014سطس أغ 29 اعخمتار عبدالسالم هز    4715  

غلون دراجة برصاص مسلحني جمهولني يستقتل 
 |رية

مدينة احلوطة 
 حمافظة حلج

2014أغسطس  29 )أمحد حممود قائد (املرت   4815  

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

234   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مديرية تنب
 حمافظة حلج

2014أغسطس  30  

 

 صاحل عبدهللا /عقيد 
)عاما 65صاحل (  

4915  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مديرية تنب
 حمافظة حلج

2014سبتمرب  10  اليوجد 
 |يف خالد الفيحاء

)عاما 40(  
5015  

تويف متأثرا جبراح اصيب °ا عقب دهسه من قبل 
  سيارة عسكرية

  }معبد منطقة عني
   حمافظة شبوة

  2014سبتمرب  11
  صاحل علي صاحل الدامه

 1551  عاما) 13(

أثناء تواجدها داخل  اجليشقوات برصاص قتلت 
  إحدى غرف منزهلا

  مدينة احلوطة
  حمافظة حلج

  1552  رقورشروق حممد ق اليوجد  2014سبتمرب  14

°ا يف انفجار  ويف متأثرا �صابته اليت أصيبت
أغسطس املاضي  13العبوة الناسفة يف   

منطقة صرب 
 حمافظة حلج

2014سبتمرب  14  اليوجد 
حممد علي اجلندي / 

 برقوش
5315  

بعد إصابته بطلق |ري من سالح دوشكا، قتل 
  أطلقه طقم عسكري اخرتق منطقة القلب

  مدينة املكال
  حضرموت حمافظة

  2014سبتمرب  17

 

  1554  فيصل }جبري

  قتل من قبل أحد أفراد الشرطة العامة
  منطقة الشرج

  حمافظة حضرموت
  1555  }توفيقدمهس   2014سبتمرب  18

  قوات من اجليش اليمين برصاصقتل 
منطقة احلوطة 
  حمافظة شبوة

 1556  فادي حممد |صر سالمه  2014سبتمرب  18

  مدرع 31اللواء  منجندي قتل على يد 
  منطقة بئر امحد
  حمافطة عدن

  1557  عبدهللا حممد عبدهللا اليوجد  2014سبتمرب  21



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

235   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  نود نقطة تفتيشقتل برصاص ج
  مديرية القطن

  حمافظة حضرموت
  1558  أمحد حممد منصر العنبوري  2014سبتمرب  28

 سيارة إثر انفجار عبوة |سفة ُزرعت يفقتل 
 والده

رمدينة خورمكس  
 حمافظة عدن

2014أكتوبر  1 |صر مقريحأمني    5915  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل  2014أكتوبر  8 حمافظة حلج   
 Gسر حممدد / العقي

 شيخ البان
عاما) 45(  

6015  

فجري متأثرا جبراح اصيب °ا يف التقتل 
 االنتحاري

 حي التحرير
 صنعاء

2014أكتوبر  9  
 أبراهيم أمحد رمزي

 }مدهف
6115  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 شارع الزبريي

 صنعاء
2014أكتوبر  10  

 

6215 وضاح اهلتاري  

 قتل من قبل مسلحني جمهولني
ةمدينة املنصور   
 حمافظة عدن

2014أكتوبر  15 }حارثة علي محدأ اليوجد   6215  

 قتل من قبل مسلحني جمهولني
 مدينة عتق
 حمافظة شبوة

2014أكتوبر  15  
 املقدم حممد الشبحي

 امليسري
6315  
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236   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 ئيسيكمني نصب له على طريق ر   يفاغتال 
مسلحون جمهولونمن قبل   

يمنطقة القريش  
 حمافظة حلج

2014أكتوبر  18  
جنيب اجلندي / 

 جرشيش سعيد
 الصبيحي

6415  

 ئيسيكمني نصب له على طريق ر   يفاغتال 
ن جمهولونمسلحو من قبل   

يمنطقة القريش  
 حمافظة حلج

2014أكتوبر  18  
صاحل هبوب أمحد 

 الصبيحي
6515  

 ئيسيكمني نصب له على طريق ر   يفاغتال 
مسلحون جمهولونمن قبل   

يمنطقة القريش  
 حمافظة حلج

2014أكتوبر  18  

 

حممد عبدهللا علي 
الصبيحي سعيد  

6615  

ب تويف يف احد مشايف عدن بعد ان أصي
مسلحني جمهولني برصاص  

 منطقة العرشي
 حمافظة حلج

2014أكتوبر  19 6715 وضاح صاحل حسن   

}نفجار قنبلةقتل   
د مديرية احملف

 حمافظة أبني
2014أكتوبر  19 6815 اهلامل الكازمي اليوجد   

برصاص مسلحني جمهولنيقتلت   
اجمربةمنطقة   

 حمافظة حلج
2014أكتوبر  23  اليوجد 

جنمة منصر سعيد 
 عطية

عاماً) 30(  
6915  

  برصاص جنود من األمن املركزيقتل 
مديرية الشيخ 

  عثمان
  حمافظة عدن

  2014أكتوبر  27
أمحد قاسم |صر العبادي 

  1570  املرقشي

 

 

 

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

237   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

  حرس مجهوري 33برصاص مدرعة ¿بعة للواء قتل 
  مدينة الضالع
  حمافظة حلج

  2014نوفمرب  2
  علي ماهر قاسم عفيلة

  1571  أعوام) 8(

اشتباكات جراء  صاصة أصيب °ا يف عنقهقتل بر 
  وقوات األمن واجليش مسلحني مسلحة 

  دينة احلوطةم
  حمافظة حلج

  2014رب نوفم 4
  }سل حممد عمر اليماين

  1572  )عاما 45(

جراء تفجري عبوة |سفةقتل   
 منطقة خلف

حمافظة 
 حضرموت

2014نوفمرب  11 7315 الرائد غالب عوض اليوجد   

لون أمام عبوة |سفة زرعها جمهو قتل ãنفجار 
هحمل  

 مدينة لودر
 حمافظة أبني

2014نوفمرب  22  
سامل خالد أمحد علي  

)عاما 40(  
7415  

بته بطلق |ري اويف مبستشفى النقيب متأثرا �صت
برأسه أطلقها جنود من معسكر بدر منذ مايقارب 

  الشهر أثناء مسرية

  مدينة خورمكسر
  حمافظة عدن

  1575  مسري عمر حيىي الشاوش  2014نوفمرب  25

قلون دراجة قتل برصاص مسلحني جمهولني يست
 |رية

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014وفمرب ن 28  
ىن هشام حممد صاحل مث

 أمحد القطييب
7615  

ن عائدا م برصاص مسلحني جمهولنيقتل 
 املدرسة

 منطقة كابو¿
 حمافظة عدن

2014نوفمرب  30 7715 قاسم احلدي اليوجد   
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238   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ و مكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

 قتل من قبل تنظيم القاعدة
 مدينة القطن

حمافظة 
 حضرموت

2014ديسمرب  4  

 

 الرائد/ رشيد عبدهللا
 احلبشي

7815  

قلون دراجة قتل برصاص مسلحني جمهولني يست
 |رية

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  6  
ش محدي مجال دروي

 شعبان

)عاما 23(  
7915  

سامة اطلقتها قوات االمن اليمنية  متأثرا بغازات
من  30على مشاركني يف تظاهرة حاشدة يوم الـ 

  نوفمرب

  مدبنة املنصورة
  حمافظة عدن

  2014ديسمرب  10
حممد علي لعضب 

 1580  احلوشيب

قتل من قبل جنود من اجليش اليمين يف نقطة 
  تفتيش 

  منطقة الغرف
  حضرموتحمافظة 

  2014ديسمرب  14
سعيد سامل عبيد اجلعفري 

  1581  احلمومي

تغلون اغتيل برصاص مسلحني جمهولني يس
 دراجة |رية

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  14  
 الباسطالعقيد عبد

 حيدرة مبارك البان
8215  

  قتل من قبل قوات األمن اليمنية
  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  2014ديسمرب  15
خالد حممود حمسن 

  اجلنيدي
  ا)عام 42(

1583  

س  اثر تعرضه إلطالق رصاص من مسدقتل 
مسلحني جمهولني كامت صوت من قبل  

دينة احلوطةم  
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  16 ائدعبداالله عبدهللا ق   8415  

 



8201ب/ تقرير أبناء اجلنو  ضـد القانون اقـارج نطـخ لـالقتاليمن:   
        2014ديسمرب   31إىل   1994يوليو  7للفرتة من 

239   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يوليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

نتيجة أستنشاقة لغازات سامة أطلقتها قوات تويف 
  ينظاهر تم على من اجليش واألمن

  مدينة كريرت
  حمافظة عدن

  1585  زين حمسن اليزيدي  2014ديسمرب  17

قتل يف إشتباكات مسلحة بني قوات األمن 
  ومسلحني

 منطقة الرملة

  حمافظة أبني
  1586  أمحد |صر احلمري اليوجد  2014ديسمرب  17

قتل يف إشتباكات مسلحة بني قوات األمن 
  ومسلحني

  احمسيوه منطقة
  حمافظة حلج

  1587  جنيب حممد صاحل الكور  2014ديسمرب  19

ربمن خملفات احلصاعق قتل يف إنفجار   
 مدينة لودر
 حمافظة أبني

4201ديسمرب  20  اليوجد 
  بسام سامل حممد دمهس

عاماً) 13(  
8815  

النار على األمن اليت أطلقت  قواتقتل برصاص 
  حمتجني

  مدينة عتق
  حمافطة شبوة

  2014ديسمرب  22
حممد مطلوب شطريات 

  1589  الدGين

  رصاص قوات األمن املركزيقتل ب
  مدينة عتق
  حمافطة شبوة

  2014ديسمرب  23
علي |صر عمران 

  1590  اينالسليم

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
 مدينة صرب
 حمافظة حلج

2014ديسمرب  25  
عشلة فؤاد مثىن صاحل ال

 القطييب
9115  

برصاص مسلحني جمهولنيقتل   
اءمدينة البيض  
اءحمافظة البيض  

2014ديسمرب  25  
العقيد |صر أمحد 

 الوحيشي
9215  
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240   صفحة 

 

 جدول يوضح عدد اجلنوبيني الذين قتلوا منذ 7 يو ليو 1994 اىل 31 ديسمرب 2014
 حيدد أسم الضحية و¿ريخ ومكان احلادثة

 

  الرقم  سماأل  صورةال  تاريخال  كانامل  مالحظة

األمن اخلاص عندما أقدم  تتبع مدرعةقتل بنريان 
أحد أفرادها بفتح نريان سالح الدوشكا على جتمع 

  للمواطنني يف حي سكين

  مدينة صرب
  حمافظة حلج

  2014ديسمرب  25
 55(عبيد يسلم علي 

  1593  )عاما

األمن اخلاص عندما أقدم  تتبع مدرعةقتل بنريان 
أحد أفرادها بفتح نريان سالح الدوشكا على جتمع 

  للمواطنني يف حي سكين

  مدينة صرب
  حمافظة حلج

  2014ديسمرب  25
  خالد حسن راجح

  1594  )عاما 35(

األمن اخلاص عندما أقدم  تتبع مدرعةقتل بنريان 
حد أفرادها بفتح نريان سالح الدوشكا على جتمع أ

  للمواطنني يف حي سكين

  مدينة صرب
  حمافظة حلج

  2014ديسمرب  25
  يوسف أمحد عوض

  1595  )عاما 27 (
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241   صفحة 

 

  
  
  

  كر وتنوبهشُ 
  

ير، وخنص }لذكر احلقوقيني الذين تقدموا مبالحظات حول حمتوى التقر  ،نتقدم }لشكر اجلزيل اىل اجلهات واألفراد
والقانونيني واإلعالميني، ونثمن جهود كل من تعاون معنا يف إعداد هذا التقرير من خالل تزويد| zمساء وصور 

القيادي يف و  الدكتور غسان صاحل شابصوخنص }لذكر الشهداء والقتلى، ورصد حالة حقوق اإلنسان يف اجلنوب، 
أمحد جعيم و ، حسني الصديق علي، و مروان صاحل أمحد والناشطني احلقوقني ،مياحلراك اجلنويب حممد حسني املار 

  والناشط يف احلراك اجلنويب وضاح على أمحد الياقويت. عمر عوض الشقري، و|صر
  
ولكنه يعكس مؤشرا  ،القتلىو  التقرير رمبا ال يغطي كافة عدد الشهداءهذا إىل أن مرة أخرى نود أن نشري و 

إغناء هذا التقرير  وندعوا كل من يرغب يف املشاركة واإلسهام يف .باإلنسان يف اجلنو  واقعيا حلالة حقوق
  . sahaidarah@gmail.com:االلكرتوين على الربيد مراسلتنا ،�ضافة معلومات مل يتطرق هلا التقرير

  
  
  


