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 ملخص:

 ققج اابريقفبقق عااقفجقةقق بال قق ا  ققااعىقق أسققت طائقق حرباةرللققااف القق فياقفبقق جويا ى  ققاا ج ققاااا

غ ققلمباطى تققااغقق  رباط  ر ققااقف قق ٌراااااا اع ققمالققًتىي ايقق ايقق ااا3122 جفلققجاا32قفبقق طاقاجق قق اا

طل   ااص  باولرتاقاًتىياع ماس كىلًاو ا طازو ااص ةباقاًتىياو رةطاقلقرأباأرقرمالقهاأ   لقًااااا

أرر   اقألٌ يلال  العياوصياس عاالهاقفغ  با رقءاقسامرق اقفال لق اف  قريقناقيبقر األاقأل قجقءااااا

يتاتقق ٌج تاة فاقق  ال قق العققياٌققزياقاقق باقفسلىلققاااوإع  اققًا  ققجواقألٌقق يلاألاإوتقق ااقاققرأباق ريققااقفققا

وقسا  عاقاىتزوناإس     اإىلاقاباشقىماق م قج ياط  ىقااصق  بيالتلقااقألسقرباجقجاللعدجلقااف ق  اااااااااا

اتجق  ٌماطًتهلماقابا  فايب ااقفتصي.

ا

 

 الىالعت:فاصيل ت

 اشققىطائقق حرباةرللققاافالقق فياا3122 جفلققجاا32عىقق اقفبقق عااقفجقةقق بال قق ا  ققريبا ققج اقفبقق طاقاجق قق اااا

قف  وقناقفب جوياغ  با ج ااقسا   طاهب الًتىياقاجقئه اي اي اغ لمباقفك حهاألالى تقااغق  ربااا

سقىرتاعقهاااط  ر ااقف  ٌراقيب وو ااطل   ااص  باولرتاقفغ  باق ج ااقاقًتىياك لق عاع قماسق كىلًاوأاااا

ع لق عياو ققر ااا32لتاق اقلقرأبازو ققااصق ةباقاقًتىياتقق عم اع حشقااةبقها قق لراغ قلمبات  ق الققهاقف مقراااااااااا

ع لق عاوجق ا باااا42قلرأباأررمالهاأ   بال فكاقاًتىياقمس  ا  ئمااةبنياسرة ناقف  فغقاالقهاقف مقراااا

اأغى ل م.اقألسرباوأوالوياللعدجلااف   اتجق  ٌمايب ااقفغ  باألالًتهلماواٌ هبمافرعيا    ن

ل  او جعاقفغ  باولش ٌ باقألٌ يلافألورىقااوقفغ ق  اترتىقنالقهاقاقًتىياقابقا  فاةق وفجقاقفقزٌ بافاىتق اااااااااا

قألسرباقفيتاتت ىًاوفكهاقف ريقناقيبر اأع قاوصقجهلمال ق اقفتصقيااوتق ااقفعقل   ياقوا قروقا قجاااااااا

ىياقابقا  فاو ق لجقالقئررق ااااوصياس عااةىتالغ و باقف ريقناقيبر األ جقءاقاى تااواٌ جقاإىلاقاقًتا

قفىب ءالهالنياقألوت ضاوت نياهلماعهالى   ااإةق قٌهاف للق باوقلقرأباأرقرمالصق لاابقرو ال فغقاا اااااااا

اإس     اإىلاقاباشىماق م ج ياط  ىااص  ب.

ا

ا

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/


 

 

 محافظت صعذة –مذيريت الظاهر  –مىطمت  غافرة ب مىزل/ يحيى يحيى غليشلصف تمرير حمىلي يىثك 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 5 

 الىالعتإفاداث شهىد عيان 

 قابلٌاٍ وقال لٌا:عاهاً، شاهد عياى هي أبٌاء املٌطقت  55يبلغ هي العور  –حمود جرباى غليس 

"رالىياررو يالهالًتيلال  اتى ويلاو  ااقفغ قءالناع ح يتامس طاقف  حرقتاقيبرللقاال ق األامسق ءاااا

رأ طائ حرتنياةرللانيامثاقسقامرت ات ج ق ناألاقأل قجقءاوغ و تق اإىلااااا قاى تاا   طالصرياإىلاقفبم ءا

 قٌهالشقهاغق  با ج قاامس قطااااا  ااقفشقرقامثاعق وتال ق ٌ ال شقراو ق ح القها  قااقفشقم ىياو  لقطاإةقاااااااااا

صىريٌ امثاووتاقفغ  باطًتىياأة اأٌ يلاقاى تااوٌجاي اي اغ قلمبا ق وجتالرأسقيارج ق عالقهاأناااااا

تى فيناقفش    اوقفرك  اقفزيامس طاظدلجاتى ثرياطللطاقاًتىياقابا  فاكىطاأل  اعهاافقكاقاقًتىيااا

اقاقًتىياقابقا  فاكىقطا  تق عاع قمالصقريااااااالارال  اقوتش عاقفغ   اوقألورىااة وفقطاقفقزٌ باإىلااا411 جا

للىم اأو ااقٌبامس طال ق ووبال لق اقف قريقناقيبقر األاقأل قجقءا  را قلتار قيااااااااوقألسرباقفيتاتت ىًا

صخرباولكثطالكق  اتا اق عارج ق عالقهال ق ووباقفغق  قتاول ق العقيا قجاوصقياسق عااتتر  ق عاغق و تاااااااااااااا

ىج اىقق اعىقق اوصققجفى اددققماقفقق ل  اقهل حقق ا قاققًتىياقف قق حرقتاقأل ققجقءاواٌ ققطاأوقق اول ققطاقألٌقق يلاإىلا

قفزيار ىاًاقفغ  باومس ى اصجتاقساغ ثاااللرأبالقهالقنياقألوتق ضات  قباجق ب امثالق أو ا  قناقفركق  ااااااااا

وأرر ىقق اقلققرأتنياقألوىلاك وققطا ثققااٌ لقق با قق ا    ققطاقيبلقق باوٌققيازو ققاايقق ايقق اغ ققلمباوقاققرأباا

ىر االها ب ٌ اوكبج األاأئرق   اة فا  اةر ااو اإس     اقألررمالص لاال  با رو األاأ  ءالا

ا".اإىلاقاباشىم

ا

عاهاًا، شااهد عيااى  مار هاي أهااة هٌطقات غاافرة قابلٌااٍ،           53حمود علي جابر البالغ هي العور 

 وحتدث إليٌا قائالً:

فالق فياااورالىيالق اكىقطابقجق القًتيلا ج اقطالتلق  ائق حرباةرللقاااااااااابريقفب عااقفجقة بال  اقف  اعى "

قف قق وقناقفبقق جويالشققهاغقق  با ج ققاامس ققطاصققىرياقو ال  قق اك وققطالى  تققااإىلالكقق نالقق اولقق اٌققياإالاااااا

ا عقفاىقطايلىققااييب ق تاةقىتاووتاقفغق  باق ج قااك وقطاعىلىقااومس ققطاظقدلجاقفركق  اوقفشق    اتاىق ثراااااااااا

ًتيلا رأ قطالققًتىيايقق ايقق اغ قلمبا قق اأصقق لاأئققالالعالقهاقفركقق  اتىصقق البقق  ااوصقياكل ققجالققنيالققاااا

وقاًتىياقابا  فاقوا رو اةقىتالغق و باقف قريقناقيبقر اوٌرعىق اإىلاقاكق ناقابقا  فاو ق و ا ريقااااااااااا

لروعققاار ىاقق  اقفغقق  باكقق ناٌىقق  اظققل   الققهاقفىبقق ءاع فتققااأ بقق وٌهالققنياقألوتقق ضاكىقق اوبققمناوقق قءاااا

قلققرأبااقق التقسققاغ ثا  اوقألرققرماماوبققمناهلقق اأياصققجتاول قق ا  ققناقفركقق  اعىقق هاتقق نياعققهاااااإةقق قٌهاو

لش    اقفغ  باقفجةشلااوقألررمالص لاابرو اتا ىقااوكبقج اقسقا  ى اإوتق ااةل بق اوا ى ٌق اع قماااااااا

كل ققجلاراةققىتاةصقق ى اع ققماسققل  بات ققجعاهبقق اأةقق اسققك ناا3ة ل ققاا  و ققااولشققلى اهبقق اع ققماقأل قق ق ا ققجا
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يب قااقفغق  باااجقجاكقج ماااقاى ئ اقجمل و باووت ى ٌق اع قمالاىق  اإىلاقاباشقىمياألق ا باقألسقرباوأوالويااااااا

ا".ألالى ئ اقفرعيال اى تااا تجلجنالرعياأغى ل مع مالًتهلما

ا

ا

 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجاة

ا2  2  القتلى

 2 ا2  اجلرحى

 املٌشآث املدًيت:

ا
ا

 1 تدهري

ا

ا

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

قاى تقااقفقيتا اقسقا  ق   اوو ق و ااااالتلتق تالل قولقااا ر قااااااع ماقفجق  ااوأ رماقاركساقفت وج اقئ ن

اأسقربا تقريبات قللاع قما عقياقألغىق  اااااالقًتىياتت ىقًااال ولااوأناقاكق ناقابقا  فاع ق  باعقهاااااناقاى تااأ

والاتج ق اأياأٌق قفاعبقكر ااألات قكاقاى تقااقأللقراااااااطى تااغ  رباط  ر ااقف  ٌراطل   ااص  بيا

قفزيا ؤك اأنال ا  لطالًا جقتاقفالق فياٌقجاقسقا  قفالا مق اف مق ولنياوقاىشقنتاقا ولقااوٌقيا قرقحماااااااااا

اوجمقروا    باع ل  اقفت وجناقف ويلياورر  عاف م  وااوقفتلماقفقيتاأع قطاع ل ق اقجملام ق تاقاالعقرب.اااااا

ا ا اوقسا  قفاقألئى ىياوقفىب ءاوقا ولنيال اٌجاإالا رياالش ااتع فاقسامرق اقفب جو ااول فى  األ

ولبقمناقجملامقناقفق ويلاقفقزيالق ازقىيااااااأمارتك ق  األق  القرااا اقفال فياقفب جويإىلاق رقحماقفيتاال ازقىيا

ص لا عاإزقءاٌزياق رقحماقفيتا ى ماهل ا  نياقاوب ولااوقفقيتاساشقك األاقابقات  اقفتر قباعت قااألق  ااااااا

تياقجملامناقف ويلاوو  عًاعهاقيبتجقاوقيبر  تال اساكجناٌقزياق قرقحماسقجقل اووفلقااألاقف ق وقنااااااتك 

اع ماقجملام  تاوقف وىي.
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 تىصياث المركز:

 قاركقققساقفتققق وج اف لتقققجقاوقفاىملقققاا ققق عجاعلقققنالى مققق تاقجملامقققناقاققق  اوقاى مققق تاقف وفلقققاااا

قألرال لقااوقاوبق ولااهق يالق ا رتك قًاااااااورصجص عالى م تاقأللقماقاالق باإىلالمق البقاجفل ب اااا

اقفب جويالها رقحماد اقف شر ااواقاوب ولااع  .اقفال فيئريقنا

 كم ا  عجاقأللماقاال باوجم مباقأللهاإىلاقيبى ظاع مال ات تمالهامس ا  اوسرعااقف م اع قماا

المه.و ياقيبرباوو ياوس ياقف  اقفلميناوقيب الهاق تك باق رقحماد اأئى ىياووب ءاقف

 و  عجاإىلاسرعااإ س ىيا  نالتل اووفلااف التل األاٌزياق ريقااوغريٌق اوتتق رالرتك ل ق ااااا

 ف تع ءاقف ويل.

ا

ا

 ا
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوبي و تد  ضح   د  متلىدمهد جلذوينيد

 العور الٌىع االسااااااااان م
ًىع 

 االًتهاك

املٌطقت/ 

 املديريت

هكاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 الىاقعت

 3122 جفلجاا32 غ  رب قف  ٌر  ال ا 32 قوثم ع  شااةبها  لراغ لمب 1 

 

 

 

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوبي و تد  ضح   د ا حىدمهد جلذوينيد

 العور الٌىع االسااااااااان م
ًىع 

 االًتهاك

املٌطقت/ 

 املديريت

هكاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 الىاقعت

 3122 جفلجاا32 غ  رب قف  ٌر  ريا 42 قوثم ةبنياسرة نا  ئما  1

 

 

د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذوي د جلذم صدو جلتض  صأمس ءدوبي و تد

 اسن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 املٌشؤة

ًىع 

 الضرر

املٌطقت/ 

 املديريت

هكاى 

 الىاقعت

تاريخ 

 الىاقعت

 3122 جفلجاا32 غ  رب قف  ٌر ت لري ىيلًت ي اي اغ لمب 1 

 

 
د ىةدددد ءد–  يمددددهدد-د جل كزد  م وىيند لحمىقدو  تىمي د  د دعه/
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