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 هلخص:

اضتتذاراًاجلراتتراحلرراوتترارةااةتتترثراهتتاردرددتتتوتراهطتتؼقراجرةوتهدوتتترلتت را ضتتررا    تتجراهتتاررر

مؼظتترررارار تتترر دتتتءرة طتتتخرة تت قؽر تتىءرػتت ةاشترػاتتاراهتت اربر تتلخراهفتتتحلراحراورة تتجرهاذؼتتته رررر

مراضتذو اخرر0108متتاقررر5مرراقمراهطتخرا قاا رظوراجلرر00:11اهطؼقريرسىررغتًاحرطقاجريفراهطتػجراهت

ر تات ررر7اهغتًثرا ةىلرمزنءرػطررضتاات رطتتةرر تىءردقاطت  رمتغرأتاتجرراترارررضترد راهتتته ر قاموتتررررررررررر

راترارررر6ةرضتدرحرػتررملذت رررررأت قاراذلتتةهق رةطتتجراهغت اخررمترحراهغتتًثراهقػزنت جرمزن تررػاتارً ةضتورررررررررر

مررر دت اتردلتتسرحررططتتر رراهئا تجرةا ذافتخررمتتحلورررررررررغابرا ضرثر ررًارا ضرثرةزةطذ رةرًةؼج

ر8ةر ىحلوررةأ لتضرةًأتمرمزن ررا طذو فرةطرػتخر داذتوررمترسرػطتررضتاات راهتتهغتجرمترراهؼاترررررررررر

ضلقاحردؼ راهقػ  ثرمررا ضرثريفرػتءرمتتساوترهازندتخبراهغتًدنيرا  رىراضذو اخرػراسجرزًاػ جردتةؼجر

اترراجلرةاهتار تخررررر01رردتةؼتتجلر تررأت تخردطتدررا ت ررضترثرػتمت راتات ر قاموتتررررررررررهألضرثرا لدقةجرةمزنالجلرآ 

رةأػظقةجرػ زرة ؼخراهغتًثراهشتهشجرػاارا زنءرة رر  ر رطقارمل رةاؼظتح.

ر

 الىالعت:فاصيل ت

مر تتلخر تتتحلراحروتتته راهؼتت ةا ر0108متتتاقرر5ػلت راهطتتتػجراهشت  تتجرػزنتتررظوتتراجلريفراتتقمراهطتتتخرا قااتت رر

ر  لتجررضتلفخريفرررر05غتتًثرةر ترىرمتررػزنترر ىلررررراهطؼقريراورة جرسىررغتًاحرطقاتجرددلت رةتنيرأت ررررر

ر-جرةتت رررم اراترر- رة تراهغتًثرا ةىلر لتاجراذتأجرػاارمزنءرػطررضاات رطتةرراهدتتحلررنلفلتجرمؼتتلراهسررر

حمتاظجرصؼ ثبرأت ررارا ضرثرمذقاط رمغرأتاجررارارررضترد رة ا ات رأتهؼتترثرةاذلتتةهق رةطتتجراهغت اخررررررر

متتررراتتراررا ضتترثر تترررارا ضتترثرر6رمتترحراهللتاتتجراهقػزنتت جرمزن تتررػاتتارً ةضتتوررة  تتخرػاتتارػ تتتثرر

ةر دت اتتتررػتمتتتجلبر55ػتمتتتجلبرةزةطذتت رات اتتجرػ  تت رارػتتت ردتاتت رمتترراهؼاتترررررررر11ػطتتررضتتاات رطتتتةررر

ضتلقاحبرة تل لورراهرعت غردت ت رررررر5ػطتررررضتلقاحبرغته تجررر1ػتمتتجلبرةسراتترػطترررررر00ملفدارػطرر

ػطرراهتته رمرراهؼاررضلذنيرةؼشرحراهغتًثررططتر رراهئا جرةنيرًأتمرمزن ررا طتذو فرةرػتهذتوتر ىلررر

رردتات رمتررررطتتةرر ىخرا ذافخرةأ لتضرمزن ررةطرػخر تل لجرا  دتتءراه تؼتاترمترسرػطتررضتاات ررررررر

ر ضؼتاوتر ىلرا طذزندا.اررمثت رضلقاحرر لذ ترااريا رةاهؼ

ملرددذ راهفتحلراحراورة جرهبذ راهغتًثراهقػزن جرال رػتةرحرػلتتوتراهللت رااتقيرةغتتًدنيراضتذو اخرررررر

ةمتزنءرآ ترردتتةغر تررػاتارملرةتجرمتررمزن تررا ةءرررررررررػراسجرزًاػ جردزند رمل ًرػ شرا ضترثرا لدقةتجررر
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اجلررغاتتوررر دتتءرة طتتخبر تقارةأػظقةتجرػ تزرررررررراتررر01دلفل ررضرثرم   تجراتات ر قاموتتررررا طذو فرأت خر

رغترًةارمزن رر ت رة قعراهغتًثراهشتهشجراهاراضذو اخرا زنءراهذيراطدلق رةاؼظتح.

ر

 إفاداث شهىد عياى وألارب الضحايا

وحتدث نُا عٍ أبرز  األسرة املُكىبت، لابهُاِعاياً، لريب  32سامل عيظت فرحاٌ، يبهغ يٍ انعًر 

 تفاصيم انىالعت لائالً:

أتهؼترثردذظاغرا ضررهذلتةءرةطتجراهغ اخر ىءرة خراهظوريثرأاتر قرػتءررضرثرصورير/رػطررضتاات رر

ارػتت رة ت ررررزةطذت /رات اتجرػ ظتجررررب(رراترارر7طتةرراهذيرأت رمذقاط رمغرأتاجررضرد راهتتته ر قاموتتر رر

 ل لارةر دت اتراخلاطجرأت قاراذلتةهق رةطتجراهغ اخراظتتخراهفتريا راوترلرهاذؼتته راهطتؼقرير تت ررررررر

ر رالذوقارمرررأ راهفؼتمراأضتل رػات ورر لتاتجراذتأتجررمترحرمزن تررػاتارً ةضتوررةرػتهتخررططتتر رررررررررررر

ةرًةؼجرمترررةلتحلواتتريفرػاترررررػتمتجلرر55 ىلرر ىخرهذطدررػررًػ  را ارةزةطذ رات اجراهتتهغجرمرراهؼارر

ضتتلقاحبرةغته تتجرػطتتررر1ػتمتتتجلبردت تت رػطتتررػتتتمنيبرسراتتترػطتترررر00اهفدقهتتجر تتررملتتفدارػطتتررر

غرا  تتلرر تىخ رريفررأ تتشرةىضتذ د جرمر تتمقارة التوتررررررراهتتهغجرمرراهؼاررستىررضتلقاحبر تررررضاات 

سرػطترراهتتهغتجرمترراهؼاتررررررػل رغرةاراهزناصريفرملئثرا لفلجبرملرالضرمتررا ضترثرضتقىراهفداتجرمترررررر

مثتتت رضتتلقاحردؼتت راهلتط تتجراهقػ تت ثريفرا ضتترثريفرػتتتءرمتتساتتوترهازنتتدتخرمتتررااصتتتةجراهتتار تهذتتوترطتتراخررر

راهذيررصتغررسراجلرةؼ رػني.اهغتًثراهقػزن جرػاارمزن رر

ر
، لابهُااِ ولاال   املُطمات عاياً، شااْد عيااٌ وأحاد ساكاٌ      27سامل حسني فرحاٌ، انبانغ يٍ انعًر 

 نُا:

ػلتت ررنا رصتتىثراهظوتتررةرسلتتتخرةطتتقريرةدلتتتخرمطتتظ را لفلتتجر راخراهلتتىثرطتتتخحر تحلردتتت رػرة ذتتت رررر

ػقمخريفرمستخرا لفلجر  ثرػزنررر تحل رمرغترًدترا طقاخرةةؼ را ذوتحل رمرراهلىثرة ىءرػتقر ر ىلرر

 ريفرداكراهاؼظتحرا زنءراقط خرةطاتعرصدريراهغتًثرااقاجرملفالجر ىلرمدت رمترةت لفلجر ؼرحرةتهلا

حرمتتررةحراهغتتًثر تتت  حرة قػوتتترنتزنءرػطتتررضتتاات رطتتتةررأتت رمذقاطتت اجلرة ا اتت رمتغرراتترارررضتترد رررررر

هذدلت را ضترثبراؼتتةرحراهفتتحلراحررررررغابرا ضرثرألخرػتةهخرر ررن بررػ تثراهغتًثرمزن ررة  خرػاا

رهتتتترةتهدتمتت برةاهغتتتًثرراورة تتجر لتتدوترةغتتتًدنيرر تترىر ػتت ا تراضتتذو اخرػراستتجرا ضتترثرا لدقةتتجررمرررر

اترراجلررغاتتوررررر01ا  تريثراضتذو اخرمتزنءرآ تررمتادت را ضترثرةدطتدل ررضترثرم   تجرالتريثراتات ر قاموتتررررررررررررر

 طتخرةر دتءر تقرةأػظقةتجرأتت قار ت ر رطتقارمتررا تزنءرةتهدتمت رةا ذتتأةارةأػت را تساًعرةة ؼتخراهغتتًثرررررررررررررر

هفتتتحلراحرا طتتقاخرةػتت مرمستتتػ ر صتتقاحرراهقػزنتت جراهشتهشتتجرة تتررغتتريرمقطتتقراررة ا اتت رةةؼتت رمغتتترًثرار

اهذؼا  رن تخرر ترة النيرمررا  تلر ىلرا زنءرا طذو فرةط  ت ررصتغرا ىالجلرمرراهرأتتمرةةطت  تررر
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جبرةعرخمذادجرالزاهخرػاار   راو تتثرلاذتوترةرضتؼدذوترررررملتةج داجر ذاذوتراهغتًثر ىلر تًصرمزن رر

ػاتارر تىحلوررا ذلتتسرثرةتنيراهرأتتمر التترةذظا ؼوتتبرا ضترثرررررررررةل جرا ضرثرملر ؼشتررضتقىررررب ىلرا طذزندا

را لدقةجر  رم   جرةالراقط رريرمقا غرػطدراجررةرمطذقرػتحررضاؼجريفرا لفلج.

ر

 ًتائج الىالعت:

 انضحايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 6 0 0 1 انمتهى

 0   0 اجلرحى

 املُشآث املدَيت:

ر
رر

 1 3 تديري

ر

ر

 االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:وصف 

ا لفلتجراهتاراراضتذو ااوترةةطت  ترررررول لتتحرم  ا  تجر ؼراتجرررررا رأسراهلت قينرا اغرػااراهقا ؼجرةرطرى

مزنهتتنيرمتت   نيردلفلتتواتررضتتردنيرمتت   ذنيرا ةىلرررم   تتجرةر را دتتت را طتتذو فرػتتتتًثرػتترررر را لفلتتجرر

ةالردقط رريرر ت افرػطتدراجريفرداتكرا لفلتجرا مترراهتذيرا أت رررررررررػظقةجرةترهتتراهغتًاحرةاهشت  جر خرةأ

اؼت تبرػا وتترررر رمتر تمخرة ر قاحراهذؼته ر قراضذو افرمذؼا رهاا   نيرةا لزنآحرا    جرة ت رطتراحلرررر

اضتتذاراًررةدتترراهلتتت ق راهتت ةلبرة ر تتتجلرهااتتتتر رةاهلتت رراهتتارر ؼتتخرػا وتتترا ذاؼتتتحرا ذؼ تترث.رررر

هدوتتتريفر ذتت رةاضتتذو افرا  دتتتءرةاهلطتتتخرةا تت   نيرمتتتر تتقر الرطر تتجرةزنتتؼجرد تتتفر ىلرراهطتتؼقراجرةوت

ةمطتتاغرا ذاتتغراهتت ةلراهتتذيرمتتترزاءررررىررددتتتوتررمتتتمرمتترراراهذؼتتته راهطتتؼقريااتتراحلرراهتتاررمتتترزاءرر

تمرصتمذتجلر زاخر ذ رااراحلرراهارال ىر ترطتنيراا طت  جرةاهتارضذزنتد ريفرا طتذلت راهلراتبرػلتتجررمترررررر

ددتد را ذاغراه ةلرةراتػ رػرراولققرةاوراتحرة رضذدق ر تذ رااتراحلررضتقاة ررةه تجريفراهؼت ةا رررررر

رػاارا ذاؼتحرةاه ةء.
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 تىصياث الوركز:

 ا رأتتتسراهلتتتت قينرهاؼلتتتققرةاهذلا تتتجراتتت ػقر  تتتغرملظاتتتتحرا ذاتتتغرا تتت ينرةا لظاتتتتحراه ةه تتتجررر

ه تهتترا  ى  تجرةاا طتت  جرهتت رمتترارددتت ررررررة لقصتجلرملظاتحرا متررا ذؼت ثر ىلروات رمطت قرررر

راهطؼقريرمررطراحلررل راهتزنراجرةراا طت  جر ؼت.راهذؼته  ريا ر

 أاترا ػقرا مررا ذؼ ثرةداصرا مرر ىلراودتظرػاارمتردتلارمررمسؼذوترةضرػجراهؼا رػاتارر

رطتخراه ار.ة  راورارةة  ر سا راه مراه اينرةاو رمرراًددتارااراحلررل رر دتءرة 

 ةا ػقر ىلرضرػجر ًضتءرات رول  ررةه جرهاذؼل  ريفر ذ راار تجرةغري تترةدلت سرمرددت وتتررررر

 هال تخراه ةل.

ر

ر

 ر
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 (1يهحك رلى )

 أمساء وبياَاث انضحايا انمتهى يٍ املدَيني 

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 احملافظت املديريت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهدافهى

ر5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت رر ذ  ر11رنأررضاات رطتةرػطرر 1

رم5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت رر ذ اجر55رر شارات اجرػ ظجرارػت رػطر 3

رم5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت رر ذ  ر00ر د رملفدارػطررضاات رطتةر 2

رم5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت رر ذ  ر0ر د ردت  رػطررضاات رطتةر 4

رم5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت رر ذ اجر1ر داجرسراترػطررضاات رطتةر 5

رم5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت رر ذ اجر5ر داجرغته جرػطررضاات رطتةر 6

 

 (3يهحك رلى )

 أمساء وبياَاث انضحايا اجلرحى يٍ املدَيني 

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 احملافظت املديريت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهدافهى

رم5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت ررطرحيجر8ر داجرمرسرػطررضاات رطتةر 1

 

 (2املهحك رلى )

 املُشآث املدَيت املديرة واملتضررةأمساء وبياَاث 

 انعدد َىع املُشؤة اسى صاحب املُشؤة و
َىع 

 انضرر
 احملافظت املديريت

يكاٌ 

 انىالعت

تاريخ 

 استهدافهى

ر5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت ررد مرير0رمزنءرػطررضتملرطتةر 1

ر5/5/0108راهسة  مؼتلررصؼ ثرةت ررد مرير0رطرااجرزًاػ جرػطررضتملرطتةر 3

 

  

  

 صُعاااااء –انيًااااٍ  - املركس انماَىين نهحمىق وانتًُيت صادر عٍ/

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
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https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
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