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 ملخص:

شهت طائرس  رسيةال تحالائتل عتعا غار  ائز  يفغاال ع عتعائبل عتعائي ل يام اامئة ااغ  ع   ال             

يسكص عملداسال خال     بحى عتطساق عت ئ  عترر اسيط يهطقل يسعن مبداهل رةدعن 8112يئاغ  11عملغعفق 

يادنةني ؤراد ئ ط ال ورياديا ازعيفاا         8يسوز وظئرل نقل عملدنةني يئتطساق عت ئ  يائ ؤظا س بام يقاال     

عتيت كئنئ اعاقلهنئ وي  ذعيامني ىل  يداهال رةادعن تحاعاغا ك ائ اياسر عتلائز  عتغرراةل عتطسااق عت ائ            

 .وقط ت رسكل عملدنةني وريهقح  

 

 الىالعت:تفاصيل 

  ؤقديت طئرس  رسيةل تحالئتل عتع غار 8112يئاغ  11بهد عتعئبل عتعئي ل امئة اغ  ع   ل عملغعفق 

بحى شم  ئز  يفغال عظا دفت عتطساق عت ئ  عتارر ااسيط يهطقال ياسعن مبداساال رةادعن يسكاص عملداساال         

ق عت اائ  ياائ ؤظاا س باام يقااال ياادنةني  اائ مبلئفظاال ااا د ع وق اات عتلاائز  خاال  يااسوز عملاادنةني ياائتطسا

بئيائً كئنائ    82بئيئًع وضةل عهلل يفغنئن يفلئف امحغ يام عت  اس    11عتط ل يصط ى ظئمل ائحل عملطسر 

ياام يداهاال رةاادعن واعاااقلن ازعيفاال نئزااال ك اائ ايااسر عتلاائز  عتغررااةل عتطساااق عت اائ     ذعياامني تحاعااغا

 .وريهقلهت  وازعيفا   عتهئزال وشل رسكل يسوز ظةئزعر عملدنةني

 

 شهىد عيانضحايا وإفاداث 

عايرا،، ب  انحرةيت انط رم يصرط مل سرامل، قاوهُرا ابفا َرا         45سامل صاحل املطري، يبهغ يٍ انعًرر  

 قائال،:

عظاااةقع عيااط يصااط ى يمبااسعً ااامئة اااغ  ع   اال وي ااد ؤن ريهئوتهاائ ي اائً ويفماال ع فطاائز عظاااإذنط ع         

عتريئب ىل  يداهل رةدعن تحاعغا وشسعء ؤ رال ويصئزال ضسوزال ألخغريى وذيب تحاعغا وؤثهائء ذيئياى   

حاى  ااا  نعا   لحةقاى ع ؤيفاغعء عملهطقالع كهاات ؤشا س يقحاق ب      كائن عتطااعن عيباسل تحالائتل عتعاا غار     

عت ئا  وع عتعئبل عتعئي ل امئرًئ مس ت اغر  ائز  يفغاال شاه ئ عتطااعن عيباسل كائن يبائن وقغب ائ         

ي ةدًع يام يهئشتهائ وفةاإ  بقما ئ يهصال ظائبل ريحقةات خا  يام ؤراد ؤيائن يهطقال ياسعن  ا   ياإن                

صط ى عتمئتغ يم عتلئز  ع غال عظا دفت عتطساق عت ئ  عترر اسيط يهطقاهئ مبداهل رةدعن وؤن وتدر ي

بئيئً قضت بحةى عتلئز  عتغررةل ي  شخص آخس يم عيهئء عملهطقل كئن اعااقلن ازعيفال نئزاال     11عت  س 
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ع طساق   ىل  يداهل رةدعن وق  عخل  بحي كئن اائايئً ولسكات يئرًائً بام عياط يصاط ى وكائن قاد         

ئائ ىل  عملهطقال وويفادر يفًال    مت نقحى بحى ينت ؤرد ظاةئزعر عأليائن وعتاقةات وا  ويا  بئرادام يئتضال       

ررةل بهديئ زؤات ريحك عملرئيد  ًل وتدر ؤامت يإ  ئء وعهنةئز ؤبصائلع  وتدر قد يصقا ئ عتلئز  عتغ

 ملئذع كل يرو عتغررةل تحالئتل عتع غار بحةهئ حنم عملدنةني.

 

 عايا،، شاهد عياٌ، قاوهُاِ اقال نُا: 33ظافر حمًد عر او، يبهغ يٍ انعًر 

خل  يئ كهت ذعيمًئ ىل  ب حي مس ت طائرسريني رسيةال لاغ  ع مسائء يهطقال ياسعن وفةاإ  ع عتعائبل         

عتعئي ل يدعال امئة اغ  ع   ل شم  ئز  يفغال مس ت اغر عنطلق ائ حناغ عملهطقال و اور يائتطساق     

 ات نائض   عت ئ  عترر اسيط عملهطقل مبداهال رةادعن شائيدر عزري ائد عألاخهال وعتلمائز وي اد عنقرائب ئ مس        

اصااةلغن يااإن يهاائني ياادنةني ياام ظاابئن عملهطقاال قاحااا   عتلاائز  عتغررااةل يسباات ىل  عملباائن عملعااا دف    

ويفاادر يفًاااني قااد يصقااا ئ عتلاائز  وي ًسهتاائ ع شااةط عتطساااق وشاائيدر ر ااس  ب ةقاال ؤردثااا ئ عتلاائز      

  عملعارا ةئر  يئتطساق ريغق ت بحى ىلثسيئ رسكل عتهئض ويئألخص فئل عملسضى عترام كئنغع ع طساق   ىل

 يبل يئ ري هةى عتبح ل. ع يداهل ا د  كئن عملر د كئزثةئًتح لج 

 

 وتائج الىالعت:

 انحةايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 2 1  1 انقتهمل

 املُشآث املدَيت:

 
  

 1 1 تديري
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

عملهطقال عتايت مت عظاا دعف ئ وويفادنئ     لقةقائر يةدعنةال مل سفال     عملسكص عتقئنغ  عطح  بحى عتغعق ل وؤيفسى

طساااق باائ  اااسيط يهطقاال يااسعن عملإيغتاال يئتعاابئن   يدنةاال وؤن عملباائن عملعااا دف بماائز  باام  ن عملهطقاال ؤ

 ريغيفااد ؤر ؤياادعف بعاابسال ع ريحااك عملهطقاال عأليااس عتاارر ا كااد ؤن ياائ  وال مبداهاال رةاادعن يسكااص عملداسااال

ا ئقااب بحة اائ  قئياات يااى قااغعر عتالاائتل يااغ عظااا دعف يا  ااد تح اادنةني وعملهرااأر عملدنةاال ويااي يفااسعر       

عظااا سعز  وجمااساعتقاائنغن عتاادونع وخسقاائً تح ماائا  وعتقااة  عتاايت ؤت اات بحة اائ ع ا  اائر عملالضااس .    

قااال وعظااا دعف عألط اائ  وعتهعاائء وعملاادنةني ياائ يااغ ىلال يفسىلاال يراا ل ريضاائف ىل   عتعاا غاال ولئت  اائ ع 

ويعاا   ع ا اا  عتاادون عتاارر ياائ شع    ؤى سريبماا ئ ؤياائ  يااس ا عتالاائتل عتعاا غارع ااسعر  عتاايت  ياائ شع   

ائيائً ىلشعء يرو ع سعر  عتيت اهدى هلئ يفمني ع نعئنةل وعتايت ظارابل ع عملعااقمل عتقسااب بقمال ؤيائ        

ع ا   عتدون وافئبى بم عيبقغا وعيبسائر يل ظابغن يارو ع اسعر  ظاغعيق اوتةال ع عت ادوعن       ريبئريل

 بحى ع ا  ئر وعتدو .

 

 تىصياث المركز:

    عملسكاااص عتقااائنغ  تحلقاااغا وعتاه ةااال اااادبغ تةااا  يهظ ااائر ع ا ااا  عملاااد  وعملهظ ااائر عتدوتةااال

وخصغاًئ يهظ ئر عأليا  عملالاد  ىل  ل ال يعائغتةئهتئ عألخلقةال وع نعائنةل  ائو يائ اسريبماى          

 عتع غار يم يفسعر  حبق عتمرسال و ع نعئنةل ت ئ. عتالئتلطاعن 

 عأليم ىل  عيب ئظ بحى يئ ريمقى يم مس ا ئ وظسبل عت  ل بحاى   ك ئ ادبغ عألي  عملالد  وجمحط

 وقل عيبسب ووقل نصال عتد  عتة ط وعيبد يم عزريبئب ع سعر  حبق ؤط ئ  ونعئء عتة م.

      وادبغ ىل  ظسبل ىلزظئ   ئن لقةق اوتةل تحالقةق ع يرو ع سىلال و ايائ وريقادر يسريبمة ائ

 تحقضئء عتدون.

 

 

  

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/


 

 

 2018مايى  11صعذة      –حيذان  –الطريك العام في مران  لصف تمرير حمىلي يىثك

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 7 

 (1يهةق رقى )

 اوياَاث انحةايا انقتهمل يٍ املدَيني  بمساء

 انعًر انُوع االسى و
َوع 

 االَتهاك
 احملافظت املديريت

يكاٌ 

 انواقعت

تاريخ 

 استهدافهى

 8112يئاغ  11 يسعن ا د  رةدعن قاةل 11 ط ل يصط ى ظئمل ائحل عملطسر 1

 8112يئاغ  11 يسعن ا د  رةدعن قاةل 82 ذكس ضةل عهلل يفغنئن يفلئف 2

 

 

 (2يهةق رقى )

 املُشآث املدَيت املديرة ااملتحررةبمساء اوياَاث 

 انعد  َوع املُشأة اسى صاحب املُشأة و
َوع 

 انحرر
 احملافظت املديريت

يكاٌ 

 انواقعت

تاريخ 

 استهدافهى

 8112يئاغ  11 يسعن ا د  رةدعن ريديا 1 عتطساق عت ئ  عتطساق عت ئ  1

 8112يئاغ  11 يسعن ا د  رةدعن ريديا 1 ازعيفل نئزال ضةل عهلل يفغنئن يفلئف 2
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