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 تفاصيل الىالعة:

و قاياا انااااتاا ابتةُا  انعاة ا      34/23/3122يف  متاو انسااة  انسااة   اا او َاىو انسا ا ا ىا ا        

نهعحانف انس ىدٌ ةشٍ غارة جىَ  ةهً يدَتَ  اتواو يسعهد   ا ىاطُاٌ ةهٍ راشد اىَهح وة ادا   

حُث مت اسعهدا هى أثُاء يا كاٌ َقىو ةهٍ اىَهح ةإةااء ا ىاطٍ ة دا  ااىَهح ة ا    ةهٍ اىَهح، 

ا ااىاد انائااُاا  كىَااّ  قاالا  ود اهاال يلاادرا  نهاادلم، وقااد أساالت انقلااف ةااٍ يقعاام كهُهًااا و ااديل        

ًا اندراج  انُارَا  انعاة ا  نهًاىاطٍ ةهاٍ  اديلا  كهُاا ، ةاإىلاا    ه  اديل ُْاات ااال كااٌ  اَ اه            

 نهًىاطٍ أمحد أمحد رةُع.

 

 إفادات شهىد الىالعة:

عاياااًن وأأل د ااد انضااحايا روي نُااا تفاصاايم  48انشااا/در راشااد صاااح صااىيهمن يبهاا  يااٍ انعًااز  

 انىالعت لائالً:

لتج اةين ك اد ّ يف كم َىو يف حىايل انساة  انساة   ا احا  يٍ ا زنل يٍ أجم  ىزَع ة   األط ًا   "

ء يف يُاقعُااا انىاق اا  يف يدَتَاا  اااتواو أحا واا  ياالر  وةُااد واااىنّ  ه ياازنل  نهًحعاااجو وانلقااتا

ا اىاطٍ ة ادا  ةهاٍ ااىَهح نُ اُاّ انا ااو  اجالئى انااااتة ابتةُا  انعاة ا  نهعحاانف ةشاُها غاارة              

جىَ  اسعهد عهى ي اشتة وأدا  ه يقعههى ةهً انلاىر دوٌ أٌ نَاس ساىي اٌ اةاين كااٌ َقاىو أسااةدة        

 ."و وانئٍَ زادا حانعهى سىءا  َعُا  ابلار ا لتوض ةهً انًٍُ ةتا  وحبتا  وجىا احملعاج

 

عايااًن وأ اد املتىاياديٍ ن يُ مات      38انشا/در سيٍ اهلل  سني محىد انشايدٌن يبه  ياٍ انعًاز   

 انىالعت أثُاء  دوثهان لال نُا:

ىدٌ ابااتب ةشااٍ غااارة ةهااً و قاااو طاالاٌ انعحااانف انساا 34/23/3122يف ااا او َااىو انساا ا ا ىا اا  

يُاقعُا يسعهد   ا ىاطٍ ةهٍ راشد ااحل اىَهح أثُاء يا كاٌ َقىو ةعىزَع ا ىاد انائااُ  نهًحعااجو  

يف ا ُاق ، وقد أدا اناارة اجلىَ   ه يقعم ا ىاطٍ ةهٍ راشد اىَهح وا اىاطٍ ة ادا  ةهاٍ ااىَهح     

  اادة كاَىا قد  ارقىا ابُاة حُُها. ْتةُا  نُهى ة د اناارة اجلىَ  ي اشتة نكٍ دوٌ
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عاياًن وأ د أبُاء املُ مت املستهدفتن لاال   25انشا/در سعيد صاح صاح سرعاٌن يبه  يٍ انعًز 

 نُا:

مس اا ااىا اَلااار كا ل َاا غ ةاٍ غاارة         32/23/3122يف انساة  انساة   ا او َىو انس ا ا ىا   

ة  ه يكاٌ انقلف نتؤَا  ياا انائٌ حادف أل لاجال ةتؤَا        جىَ  اسعهد ا ا ُاق ، ْتةا ة دْا ي اشت

ا ىاطٍ ةهٍ راشد اىَهح وا ىاطٍ ة دا  اىَهح يضاتجو ةاديااهى، أدركاا حُُاها أٌ انااارة انا        

مس عها ق م قهُم اسعهد عهى ، وقد اسعهد عهى انااارة أثُااء ياا كااٌ ا اىاطٍ ةهاٍ ااىَهح َقاىو ةعىزَاع          

يا وااام  ه ياازنل ا ااىاطٍ ة اادا  اااىَهح نُ اُااّ ة اا  انا اااو       ة اا  األط ًاا  نهًحعاااجو وةُااد   

 اسعهد هى انالاٌ نُقعههًا ادثُاٌ.

 

 

 وتائج الىالعة:

 انضحايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 3 3   انمتهً

 املُشآث املدَيت:

 
  

 تديري

درايت  /ُجز

 َاريت

1 1 
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 الذولي:وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي 

ا تكااا انقاااَىل اطهااع ةهااً انىاق اا  وأجااتي يسااحا  يُااداَُا  ةهااً ا ُاقاا  اناا  مت اسااعهدا ها ولاااا         

ْااٍ أةُاااٌ يدَُاا . وأٌ اسااعهدا  ا اادَُو َ  ااد   واهلُااات اناائٌ مت قلاالّ  ووجاادَا اٌ ا ُاقاا    اهلُااات

ُهاا اتعً ااا ا عحضاتة.    جتا  َ اقس ةهُها انقاَىٌ اندويل، ولتقا  نهً ادئ وانقاُى انا  أت اا ةه   

واٌ اسعًتار انس ىدَ  وحتانلها يف قعام واساعهدا  األطلاال وانُسااء وا ادَُو ياا ْاى  د جتاا  ةشا            

 ضا   ه اجلتااى ان   يا زانا انسا ىدَ   ت ك اها أيااو ياتئ ويساًع اتعًاع انادويل انائٌ ياا زال          

َُ  وانا  سعشاكم يف ا ساعق م انقتَاس ةق ا  أيااو       اايعا   زاء ْئِ اجلتااى ان  َُدي هلا ج و اإَسا

 كا ف اتعًع اندويل ود اةّ ةٍ ابقىق وابتَاا ةم سعكىٌ ْائِ اجلاتااى ساىاة  دونُا  يف ان ادواٌ      

 ةهً اتعً اا واندول.

 

 تىصيات المزكز:

     ا تكاااا انقااااَىل نهحقاااىق وانعًُُااا  َااادةى تُاااع يُوًااااا اتعًاااع ا ااادل وا ُوًااااا اندونُااا

وللىاا  يُوًاا األياى ا عحادة  ه حتًام يسااىنُائا األل قُا  واإَسااَُ   ااِ ياا َت ك اّ          

 طلاٌ انُواو انس ىدٌ وحتانلّ يٍ جتااى حب  ان شتَ  و اإَساَُ  ت ا.

   ًكًا َدةى األيى ا عحدة وجمهس األيٍ  ه ابلاظ ةهً يا   قً يٍ مس عها وستة  ان ًم ةها

 اندو انًُين وابد يٍ ار كا  اجلتااى حب  أطلال وَساء انًٍُ. وقف ابت  ووقف َاَف

      وَدةى  ه ستة   رسال جلاٌ حتقُ  دونُ  نهعحقُ  يف ْئِ اجلتاا  وغلْاا و قادر يت ك ُهاا

 نهقضاء اندويل.

 

 

  



 

 

  مأرب -صزواح  –مخزن مىاد غذائية تمزيز حمىلي يىثك والعة  لصف  
 7 

 (1يهحك رلى )

 أمساء وبياَاث انضحايا انمتهً يٍ املدَيني وصىر نبعضهى

 انعًز انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 املديزيت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهدافهى

 اتواو قعُم 35 نكت ةهٍ راشد ااحل اىَهح 2
يتكا 

 ا دَتَ 
34/23/3122 

 اتواو قعُم 34 نكت ة دا  ةهٍ ةهٍ اىَهح 3
يتكا 

 ا دَتَ 
34/23/3122 

 

 

 

 (2املهحك رلى )

 املُشآث املدَيت املديزة واملتضزرةأمساء وبياَاث 

 َىع املُشؤة صا ب املُشؤةاسى  و
َىع 

 انضزر
 املديزيت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهدافهى

يتكااااااااااااااااااااااا  اتواو  ديل دراج  َارَ  ةهٍ راشد ااحل اىَهح 2

 ا دَتَ 

34/23/3122 

يتكااااااااااااااااااااااا  اتواو  ضتر ُْات أمحد أمحد رةُع 3

 ا دَتَ 

34/23/3122 

 

  

 صُعاااااء –انيًااااٍ  - املزكش انماَىين نهحمىق وانتًُيت صادر عٍر


