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 ملخص:

ااتتألرةاستتزاطاضاجلراتتطاحلرراوتتطةرةااثتتبزحرااابتتتتخرااتتألررزاتتطير تتبرامستتطرا س تتتخر رااتتتا ررر

رمضتذرماظررأفطازهبرأطفبلرة سبءرةشتوخرتلىريسرلوادراازحبافرااستاوز رمذتصرأر تطرمت ر أ تخرأتتوا ررررررر

ا ب تتخررااستبتخرارتذتسررلب رهببرطريا هراوتط رررخم رتسةا هرةحصبضهرتلىرااشاترااتاينرأةلاذرغبضحرجوي

تلتتىرمتتمحلرأىيتتسرزتتمبراواتتع رةذ متتخرغتتبفطحرررر2105يواتتتورر22تشتتطرراتتطاجلرمتت ريتتو رامحتتسرا وافتتكررر

امتطأحرةجتطأرأذتطنرمت رتبحللتخرصتبحترا تمحلرةرتسمريرررررررررأزدرإىلرلزت ررةسيطيخرااظبهطرةحبفظخرصتاسح رر

رممح رررلتبجلرةأصجحرأ طاجلرثاسرتني.

 رأضثتت ر2103فربايتتطرر20شتت ر ررتتبضيدررةرتتباراا تتريااراوتتط رازحتتبافراااتتسةاارااستتاوز رلتتسررررر

غتتبضادرتلتتىرمذتتبظلرا تتس تنيرةذ متتخرغتتبفطحرمذتتابرغتتبضحرتلتتىرمتتمحلرزتتمبراواتتع رةااتتسرأىيتتسرزتتمبررررر

اواع رذلفذرةاحسحرم رأثش رجطاحلررااثبزحرااابتتخرااألرراطضذر برامسطرا س تخر رااتتا رحتت ررر

ةااتسرأىيتسرزتمبراواتع رةةااسرتهرررررررثتذتارر سبءرر4طفأجلرة01لزتأجلرثتذاررر10سمطر رهصهرااوالاخرحنور

ةجتطأرأىيتسرزتمبراواتع رةظةجزتتهرةأةدزهرةتتس رةجتوزرمستف ريترةةارفتتهرجتتطاءررررررررررةتتبحلأمرررةإذوا تهرر

مذ مخرغبفطحرةلب رثزشتتسرممحلرشتا رمزواضت راهتصهررررر محأرثابحللزهرإىلرةاز رأسففرسمريرممحلرةااسهر

ربضيد.مسفذبجلراهرةاابحللزهرمذصرشاكرااز

ر

 الىالعت:فاصٍل ت

ثاتتسراضرفتتبةراا تتريااراوتتط رازحتتبافراااتتسةاارااستتاوز رحبعضرتتهرااوحشتتتخر تتكرأستتط ر لررررررر

 رستتمطر2103فربايتتطرر20ة لرغلتتتارااتتص رراطضتتذرمذبظ اتتبرمضثتت رغتتبضادرجويتتخر ررتتبضيدرررررررراواتتع 

 ذتتطي رأغلجتتارر ستتبءرةأطفتتبلررتتبارأغلتتتررر22 ستتبءرةجتتطأرر4طفتتأجلرةر01متتس تبجلرثتذتتاررر10ذأ تتبرظهتتبءر

شرصتبجلررر22ااضحبيبرااصي رسم وار رهصهرااوالاخرم رأسطحرزتمبرتلتاراواتع رحتت رأثتبزدراا تبضادررررررر

ر4ةتبحللزتهرا فو تخرمت رررر ذطي رربارمت رضتا رااطحتىرأىيتسرزتمبرتلتاراواتع ررررررررر01هرةجطأرم رأسطر

ااطحىر را سزشفىرلطاثخرشاطرةهررخيضاوارالاذبيخراا جتخرةتذسمبرمتتب لوارالشتفبء ررررأشربصرمف 

ربارمشاسرااتتبءريسوزرةجهرأىيسرزمبراواتع ردريتسض رأيت ريستف رتبحللزتهرفاتمحلرةااتسهرااتص ررتبارررررررررر

وارفتتتهرلتتسرزمطرتتهراا تتبضادرااويتتخرا تتريااراازحتتبافرااستتاوز رةأثويتتهرةأشتتمبحلهر تاتتبجلرلتتسرلزلتتارررريستتفذ

اا تتبضادرفمتتطضرثذتتبءرمتتمحلرجسيتتسر رأستتف رةاز رغتتبفطحرستتبتسهر رثذتتبءهرتتتسزرمتت رأهتتب را ذ متتخرة متت رر

حبتوهطادرررتبحللزهرثاسراد زابءرمت ررشتتتسهر رهتصارا تمحلرااشتا را زواضت رةثتبلرمتبرمتزلفتهرظةجزتهرمت ررررررررررر
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ةلتتب رثشتتطاءرل اتتبارمتت رامغذتتب ررتتاررتتسضراتتهرزذتت رةيازاتتسرتلتاتتبر ررتتوفريرمز لجتتبدراوتتتبحرااضتتطةضيخرر

راتباخرأسطره.

اا تريااراوتط رامتوادراازحتبافرررررةرب ذرامسطحرلسرثسأدر رادسزمطاضرةحتستذذرحبازتاررةافت رررر

رهطصتتسثامستتطرااتتألرراطضتتذرا بضارتتهررمتت اتزتتبزرتلتتىراامزتت رةااثتتبزحرااابتتتتخرحتت رااذتتبجنيرااستتاوز ر

مبر ر تعةحاررةاستزمطاضهررراتبرهتورحتبلرأىيتسرزتمبراواتع رةتبحللزتهرااتص رلتب راا تريااراوتط ررررررررررررررم

ثشتت رغتتبضحرجويتتخرر ر2105يواتتتورر22متت ريتتو رامحتتسرا وافتتكرررراتتطاجلرر02ااستتبتخرتذتتسرالزحتتبافرااستتاوز رر

اا بضحررلتبجلرةلزلذرامطأح/رم ذتتخرأىيتسرررراسزاسفذرممح ررث بفطحرمسيطيخرااظبهطرحمبفظخرصاسحرزمطره

ر21تبمبجلرةجطأرأذزابرغباتتخرأىيتسرزتمبراواتع رااجبا تخرمت رااااتطررررررررر22زمبراواع ررجلغرم رااااطر

صبحترا محلرااص رجنبرهورةثمتخرتبحللزهرثأتجوثخرأصجحوارجتطاءراا تبضحرتلتىرممح ترررررربراثذزبرتبمبجل رةمه

رارفته.مشطزي ردرجيسةارممحدجلرأةرمأةنريسفذو

ر

ر

 إفاداث شهىد عٍان وألارب الضحاٌا

عاهاً، شاهد عياى هي أهايل املٌطقت قابلٌاٍ وحتدد    44يبلغ هي العور  –ي طحمود علي جابر املل

 إليٌا قائالً:

زلتكر رامجتواءررر"ذألرتوز رم رتالارإىلرممحاذبرثب ذ مخرمساذرطترياارحتتبافراااتسةاارااستاوز ررررر

اصتفريرغتبضحرجويتخرشتذابراا تريااراوتط رشتاطدرثب  ألاتبرإىلرمفتباررررررررررةلج رةصو رفوجئذرثستابتارر

ىيتسرزتمبراواتع ررررحتمكرأي رسزم رةإشارهاررسة رثأسف را ذ مخرةلاذرتلىرمتمحلرأردثب ذ مخراازفذر

شظبيبررزذب طرحولرا فبارةرب تذرامزذذتخررطرفت رمت را تمحلررذتذرمتصهودجلرمت رةحشتتخررررررررررشبهسدرااطرب رةاا

لرا أهولرثابحللخرمس تخراستزمطدرفتتهرثاتسرثذبءهتبراتهرجتطاءراستزاساارممح تررامةلرلجت رررررررررراا بضحرتلىرا مح

أ تبرةثات رررشهجذررتلىرمصريرهصهرامسطحرةهارأسطحرأىيسرزمبراواع رنيتبمنيرربارر رامهب رللم

جتترياحترحتتتذرةطتتأحراازحلتتتكرال تتريااراوتتط رإىلرا تتمحلرا ستتزاسارازفمتتسرااابحللتتخرااتتألررستتفذهرةتذتتسرررر

أمزبضرفزحذراا بحلطادرحبجعرااصودرذألرحتلتمابرفرشتذبرم رمابةزحراامصفرمتطحرررحزطاثذبرمذهرثاسال

ا تتمحلرففوجئذتتبر جتتررااتتسمبضرررمثرهطتذتتبرإىلرجتتواءرألا را زظط تتبرحتت رم تتبزضحراا تترياارررتلتذتتبأذتتطنر

لتسرلصفزتابرررةجتس برامتطأحرررةةجس بهرلتسرأصتجحرأطتأدجلرمت رااطرتب  ررررررر ةاخلطاةرااص رذلفزهراا بضحرثب محل

ج تتخررباا تتبضحرةحتتتطرا تتمحلررذتتب طدرفولاتتبرااطرتتب رةمضتتطجخرثتتسمبحلابرضفاذتتبرام متتبيرتذتتابرةةجتتس بهررررر
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هبمسحرةت ط برتلىرأذزابرتبامخرهارأيضتبجلرثتنيرااطرتب رفأذطجذبهتبرةلاذتبرثهستابفابرإىلرا سزشتفى رضةرررررررر

رلتار".امسطحرةثمتخرتبحللزهرجنورثأتجوثخرةحباخرادهنتبضرااذفسارةاااص رربهطرت

ر

عاهدًا، شداهد عيداى  مدر هدي مدطاى هٌطقدت غدافرة          55البدالغ هدي العودر     –جابر علدي أددد اواٍ   

 قابلٌاٍ وقال لٌا:

"ملرمي رتلىراسزمطاضرأىيسرزتمبراواتع رةأستطرهرةمح تررااسيتسرااتص رثذتوهرستونرتتبمنيرةااتتو ررررررررررر

ةرتتسمريهرتلتتىرا زواجتتسي رررااستتبتخراا ب تتتخرتشتتطرراتتطاجلرلتتب راا تتريااراوتتط رثبستتزاساارممح تترررررتذتتس

تبمتبجلرةجتطأرررر22ثساذلهرم رامسطحرلضذراا بضحرتلىرحتبحرإحتسنرثذتبدرأىيتسراواتع ررجلتغرمت رااااتطرررررررر

ااتتو رمتت راامصتتفروارللمتتنيرتلتتىرحتتتبمررشتتمتمزابرأذطجذبهتتبرمتت رثتتنيرام متتبيرةثمتتتخرامستتطحرأصتتجح

ةاارااستاوز رامتسراستزاسارممح تررررررةلذبث را ودرةااثبزحرااألررشتذابراا تبحلطادراوطثتتخرازحتبافراااتسررررر

امضثاتخرأصتجحوارمشتطزي رثتنيرررررربهتررضةرامستطحرةظةجزتهرةأطفب اتررررةتسةا بجلرةثمتتخرامستطحرااذبجتتخررررررلابجل

رامشجبضرثباواز ردرجيسةارممحدجلرأةرمسفذبجلرياتشوارفتهر".

ر

ر

 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

ر0رر0ر القتلى

 0 ر0ر اجلرحى

 املٌشآث املدًيت:

ر
ر

 1 تدهري

ر

ر

ر

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/


 

 

 صعذة –الظاهر  –مىطمت  غافرة ب  مىزل أحمذ ٌحٍى علً الحمزيلصف تمرٌر حمىلً ٌىثك 

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

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوً الذولً:

ا ذ متخرااتألراراستزاسافابرةةجتس برررررحتمتمتبدرمتسا تتخر اطفتخرررررا طرعراامب وحتراطل رتلىرااوالاخرةأجطن

اواتتع رمتتمحلرمتتسحتررستتفذهرأستتطحرأىيتتسرزتتمبررررمس تتتخرةأارا فتتبارا ستتزاسارتجتتبضحرتتت رررارا ذ متتخرأ

ةدرروجتسرأ رأهتساارتستفطيخر ررلتكرا ذ متخراممتطرررررررر غبفطحرمسيطيتخرااظتبهطرحمبفظتخرصتاسحررررةذ مخر

ااص ريررسرأارمبرلبمذرثهرلوادراازحتبافرهتوراستزاساارمزااتسرالاتس تنيرةا ذشتندرا س تتخرةهتارجتطاحلررررررررررر

رةحبتطزراتبدرا زحضتطح.ررريابلترتلتابراامب وارااسة  رةذطلبجلرالاجبزئرةاامتررااتألرأ اتذرتلتاتبرا زاررر

اسزاطاضرااساوزيخرةحتبافابر رلز رةاسزاساارامطفبلرةااذسبءرةا س تنيرمبرهورإدرجطميخرثشاخررضبار

ةمستا را زات رااتسة رااتص رمتبرظالررررررأنرطرفجتابرأمتب رمتطررريراازحبافرااساوز إىلرااطاحلررااألررمبرظالر

تخرةااتألرسزشتف ر را ستزمج راامطيتترتمجتخرأمتب رررررررصبمزبجلرإظاءرهصهرااطاحلررااألريذسنر برججنيراا سب 

رفبرفرا زا رااسة رةزفبتهرت راوموقرةاوطيبدرث رسزفوارهتصهرااتطاحلررستواثكرزةاتتخر راااتسةاارررررر

رتلىرا زاابدرةااسةل.

 

 تىصٍاث المركز:

 ا طرتتتعراامتتتب وحترالحمتتتوقرةاازذاتتتتخريتتتستور تتتت رمذظاتتتبدرا زاتتت را تتتسحترةا ذظاتتتبدرااسةاتتتتخررر

ةذصوصبجلرمذظابدراممتررا زحتسحرإىلرحتات رمستئواتبمبرامذألتتخرةاا ستب تخر تبهرمتبريطرفجتهرررررررررر

رااساوز رم رجطاحلرر كرااجشطيخرةراا سب تخر اب.راازحبافطرياار

 امم رإىلراوفبظرتلىرمبررجمىرم رمسازابرةسطتخراااا رتلتىررررابريستوراممررا زحسحرةحبلا

رةلفراوطةرةةلفر عيفرااس رااتاينرةاوسرم راضرفبةرااطاحلرر كرأطفبلرة سبءرااتا .

 ةيستورإىلرسطتخرإضسبلرابارحتمتكرزةاتخرالزحمتكر رهصهرااطميتخرةغريهتبرةرمتسررمطرفجتاتبررررر

 المضبءرااسة .

ر

ر

 ر
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 صعذة –الظاهر  –مىطمت  غافرة ب  مىزل أحمذ ٌحٍى علً الحمزيلصف تمرٌر حمىلً ٌىثك 
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 (.1)ملحك  لم 

 أمس ء وب  و ت الضح    المقلى مه اجلذو ني 

 العور الٌىع االمدددددددددن م
ًىع 

 االًتهاك

املٌطقت/ 

 املديريت

هطاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 الىاقعت

 2105يواتورر22 غبفطح ااظبهط لزتلخ 22 ا  ى م ذتخرأىيسرزمبراواع  1 

 

 

 

 

 (.2)ملحك  لم 

 أمس ء وب  و ت الضح    اارحى مه اجلذو ني 

 العور الٌىع االمدددددددددن م
ًىع 

 االًتهاك

املٌطقت/ 

 املديريت

هطاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 الىاقعت

 2105يواتورر22 غبفطح ااظبهط جطزخ 21 ا  ى غباتخرأىيسرزمبراواع  1 

 

 

 (.3)ملحك  لم 

 اجلذو   اجلذمر  واجلقضر  اجلىشآت أمس ء وب  و ت 

 امن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 املٌشؤة

ًىع 

 الضرر

املٌطقت/ 

 املديريت

هطاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 الىاقعت

 2105يواتورر22 غبفطح ااظبهط رسمري ممحل أىيسرزمبراواع  1 

 

 

 
 صىةدددد ء –ال مدددده  - اجلركز الم وىين للحمىق والقىم   ص د  عه/

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/

