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 انىالعة:تفاصيم 

بألشا   ٍاو   صاحة   ماه  بلساةػد بلؼةشا خ حبلى اف     ػىا  شه طريبن بلسحةلف بلسؼودً غاةةخ حشياَد   

طفا  جمرلا  طاً جمءىاةو ما حةي      لل بل ةبجاد بلىةةٍاد بلسةجؼاد    محةشا    بساسد فر جيا     8108ٍولَو  8بدلوبفق 

زةجؼاد ألشا    بدلزةػاد   ،خا ٍه آشاحةت حجمطفاةا   جبوبة مزةػد قةذ ٍؼما  فَداة ػلاي قطاف زل اوا بل اةذ       

جمغلحاد  جمطفاةا، قسا      01بألم  بلذً جمدى إىل م سا  حجا   ماة ٍزٍا  ػلاي      ، بدلوبطىني ٍ ػي زلم  جممح 

   إصةجسً خط خ حمت و لً إىل مسسيفي جمطحةو جال ش حد.حجمصَث آخ ٍه بلحؼض مىد 5مىد  

كمة وسج ػه بلغةةخ بزالف جؼض جمشجةة بل ةذ حإءةةخ بل ػث حبخلوف ل ى جمجىةو ق ٍد شاؼث بلا بخ    

مب ٍ ٍد خ ٍ  زلةفظد زؼز، حزأيت ٌذي بجل ميد بمس بدبً لسلسلد بجل بئ  بليت بػساةد طاريبن بلسحاةلف    

 .ةو بلَمه مىذ ج بٍد بحل تبلسؼودً ػلي بةز ةهبة حبق جمجى

 

 شهىد عيان

 أحد أقارب انضحايا امسه تُدر حسني عهي انعُسي، أفادَا تقىنه:

  اةذ بلحجمءىةو م حةي جبوبة مزةػاد   كةن جمرل  طً ٍسس   دةبجسً بلىةةٍد حمي  يف بلط ٍق جيؼث بل بخ "

بدلاذكوة ح   لطفا  حقسلار ب  جاد بلىةةٍاد  بل ةب طاريبن بلسحاةلف بلساؼودً غاةةخ بساسد فر     شاه  إلَداة   ًحصولح

 .مسىةء خ  إىل جمشالو جس يحجمشةلر ػةمةً  01ً ال ٍسجةحز ػم ي بلذ

 حجا   آخا ٍه هؼدا     5حوساةو قسا  مىاد      جمطفةا حشاحةت  بلطريبن دةبدلزةػد بليت بسسد ف يف ٍؼم  كةن

ماة  جمةزبقد  لَس ذل  جمً ذوث حال ٍوج   سغطَد جؼض بشسَةجةهت  حجلثٍؼملون يف قطف جمغ ةن بل ةذ ل

 ."ٍربة بل  ف ػلَد 

 

 سايي عًر صاحل انشىايف، أفادَا تقىنه:يدعى/  ،اإلسعاف سائق سيارة 

جمػماا  يف  كااوي جةإلسااؼةف، يف شااؼث بلاا بخ  م ٍ ٍااد خاا ٍ  حذٌحاار   مت إجالغىااة ػااه ساا وا  ااحةٍة   "

جمٌااةلَد   قسلااي حقاا  قااة   5مااة ٍزٍاا  ػلااي  حجاا وة بدلزةػااد  لىةوحصاا، حػىاا   مسسياافي جمطحااةو جااال شاا حد 

جمجسةدٌ  حدفىد  جةإل ةفد إىل ج شي قمار جى ا  بءاىني مىاد  إىل بدلسسيافي كةوار إصاةجسد         جةسسال  

 خ حبلح َد ممه كةور إصةجسد  طفَفد مل ٍس  و لد .خط 

لااث جل ااةذ بلجمغلااث بلاااحةٍة جمطفااةا حشااحةت ال زسجااةحز جمػمااةةٌ  سااه بلسااةجؼد ػياا  ٍؼملااون يف مزةػااد 

 ."ٍوج  يف بدلىط د مة ٍربة بل  ف ػلَد سث مة بفةد بجل شي، حال حبجمةزبقد  
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 ، عادل شعالٌ، يشرف املُطقة أفادَا تقىنه:يٍ انعايهني يف املديرية  شاهد

صاحة  ٍاو  بألشا  شاه طاريبن بلسحاةلف بلساؼودً غاةةخ بساسد فر          ماه  بلساةػد بلؼةشا خ حبلى اف    "ػى  

بلغاةةخ بلوشياَد سا وا ماة     ممسل ةذ حمزبةع بدلاوبطىني يف شاؼث بلا بخ  مب ٍ ٍاد خا ٍ  زؼاز، واسج ػاه         

جني قسَ  حج ٍح جلد  جمطفةا حبزالف جمشجةة بل ةذ يف بدلزةػاد حدةبجاد وةةٍاد زةجؼاد ألشا        01ٍزٍ  ػلي 

حقااةاك كااةن بألطفااةا ٍؼملااون ػلااي جلااث جمةزبقداا  حال ٍوجاا  جمً سااحث ٍااربة        بليااحةت مااه ق ٍااد  ااحوبن.  

 .بل  ف ػلَد 

 

 

 إفادات رسمية:

 تعز يدعى/ أتى انعز أفادَا تقىنه: يصدر طيب يف عًهيات انصحة يف 

"حصاا  إىل طااوبةس بدلسسياافي جةدل ٍ ٍااد شااةالذ ح  ااحةٍة مااه بدلااوبطىني كااةووب ٍؼملااون يف مزةػااد قااةذ        

 3حجا     5بسسد فسد  غةةخ لطريبن بلسحةلف بلسؼودً يف صحة  ٍاو  بألشا  بألما  بلاذً جمدى إىل م سا       

بل سلي مت دفىد  ماه قحا  جمٌاةلَد  حجؼاض بجل شاي       آخ ٍه ، حزحدوة جأمسةو بل سلي حبجل شي حجمفةد جأن

 مل ٍس  قَ  جممسةئد  ممه كةور إصةجةهت  خفَفد".

 

 

 وتائج انىالعة:

  انضحايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 5   5 انقتهى

 3 1  2 اجلرحى

 املُشآت املدَية:

 
  

 1 1 تديري
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 وصف االوتهان وفمًا نهماوىن اإلوساوي اندوني:

حال حزحني بن بدل ةن بدلسسد ف مزةػاد مبىط اد م وَاد     حت َ ةذ بدل كز بل ةووي بطلغ ػلي بلوبقؼد حجمج ى

جمً جمٌ بف ػس  ٍد يف زلك بدلىط د بألم  بلذً ٍؤك  جمن مة قةمر جً قوبذ بلسحةلف ٌاو بساسد بف    زوج 

ٍؼةقث ػلَدة بل ةوون بل حيل، حخ قةً للمحةدس حبل اَ  بلايت   مسؼم  للم وَني حبدلىيآذ بدل وَد حٌٌ ج بئ  

بسااسم بة بلسااؼودٍد ححتةلفدااة يف قساا  حبسااسد بف بألطفااةا  حرلاا دجمهؼاار ػلَدااة باسمؼااةذ بدلسحااا خ. 

ً  ماة زبا   حبلىسةو حبدل وَني مة ٌو إال ج ميد جياؼد زااةف إىل بجلا بئ  بلايت      ز حادة  ٍ بلسحاةلف بلساؼود

مغ بل حيل بلذً مة زبا صةمسةً إزبو ٌذي بجل بئ  بليت ٍى ى ذلة جحني بإلوسةوَد حمسمغ باسجمى جممة  م 

حبليت سسي   يف بدلسس ح  بل  ٍث ػ حد جممة  ز ةزف باسمغ بلا حيل حدفةػاً ػاه بحل اوحل حبحل ٍاةذ جا        

 سس ون ٌذي بجل بئ  سوبجق دحلَد يف بلؼ حبن ػلي باسمؼةذ حبل حا.

 

 تىصيات انمركز:

    بدل كاااز بل اااةووي للح اااوحل حبلسىمَاااد ٍااا ػو هَاااغ مىظماااةذ باسماااغ بدلااا ي حبدلىظماااةذ بل حلَاااد

حخ وصًة مىظمةذ بألما  بدلسحا خ إىل حتما  مسااولَةهتة بألخالقَاد حبإلوساةوَد  اةي ماة ٍ ز حاً          

 بلسؼودً مه ج بئ  حبق بلحي ٍد ح بإلوسةوَد هؼة. بلسحةلفطريبن 

 بألمه إىل بحلفةظ ػلي مة زح ي مه مسؼسدة حس ػد بلؼم  ػلاي   كمة ٍ ػو بألم  بدلسح خ حرللس

 حقف بحل ت ححقف وزٍف بل   بلَمين حبحل  مه بةز ةت بجل بئ  حبق جمطفةا حوسةو بلَمه.

      حٍ ػو إىل س ػد إةسةا جلةن حت َق دحلَد للسح َق يف ٌذي بجل مياد حغريٌاة حز ا ر م ز حَداة

 لل اةو بل حيل.
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 (1يهحق رقى )

 وتياَات انضحايا انقتهى يٍ املدَيني أمساء 

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهاك
 احملافظة املديرية

يكاٌ 

 انىاقعة

تاريخ 

 استهدافهى

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  قسَ  01 طف  جمرل  طً حيىي ػح بهلل 1

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  قسَ   طف  ٍوسف زلم  ػلٌ سؼَ  2

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  قسَ   طف  ةػ  فسحٌ ػح ي زلم  3

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  قسَ   طف  شدةت قةس  شسني وةجٌ 4

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  قسَ   طف  طً زلم  سَف 5

 

 (2يهحق رقى )

 أمساء وتياَات انضحايا اجلرحى يٍ املدَيني 

 انعًر انُىع االسى و
َىع 

 االَتهاك
 يكاٌ انىاقعة احملافظة املديرية

تاريخ 

 استهدافهى

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  ج ٍح 05 طف  ػح ي محود وةجٌ سؼَ  1

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  ج ٍح 85 ذك  زلم  ػح ي زلم  2

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  ج ٍح  ذك  رلدوا بذلوٍد 3

 

 (3املهحق رقى )

 املُشآت املدَية املديرة واملتضررةأمساء وتياَات 

 اسى صاحة املُشؤة و
َىع 

 املُشؤة
 انعدد

َىع 

 انضرر
 احملافظة املديرية

يكاٌ 

 انىاقعة

تاريخ 

 استهدافهى

 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ  ز مري 0 مزةػد ج ػٌ جممح  زلم  1

دةبجااااااااااااد  جمرل  طً 2

 وةةٍد

 ز مري 0
 8108ٍولَو  8 شؼث بل بخ  زؼز خ ٍ 

 

 صُعــــاء –انيًــــٍ  - املركز انقاَىين نهحقىق وانتًُية صادر عٍ/
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