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 ملخص:

ايػةاٌة ادردييةح يفاةػةح ةةؿرج مةه وةلم مس ؾ ة   ةاؼ         اسريقع سكان مىطقةح ييةً يريةيةح    

أةلاخ حت يق طريان ايرفايف ايسؿليي ادةيب يف األجلاء دةرفً داجز ايصلخ يرةديؽ ايسةكان ذ     

ايسةاؾح ايسةاتؿح ةةثاران مةه يةلب ايسةثد        ؾىةر اذا ةفسة ت  أدرمد طارةذان رةتيران ذاتؿح يةً  هبيكرف 

غاراخ جليح اسر رةد مزنيني مرويني تقةيح املؿاذر يىطقح ييً كاود  ب تشه أرتؽ3108يلويل  32امللاةق 

ىساء دايغارج ايةاتؿح ذقصف ذرةر  ايؿةار خ لة   ةةارٌةا مةه      ايطاا  دمه األمأٌليح تؿار رني أغ ث مس 

( مةرويني در ة    5مزنهلا دجللر ا ذىل ذرر  شؿاب املىطقح أساةخ ايغاراخ ؾةه جةديةح مةدؾةح ل اةد      

رتيؿةً األد  يلديذةً ك ةا يمةةخ املزنيةني املسةر رةني        زطا ةني أرةر ا رعةيؿان   ير ةاد    دتيى مس امةةأذني  

( مىةةاز  مرويةةح ةةةادرج ذعةةاةح ذىل مةةا أدقرةةً ايغةةاراخ مةةه ذةةةاتاخ تايةةاذؾة دايةؾةةة يف  6ذضةةةرخ  د

طاةةا  كاوةةد ذقطةةه يف مىازهلةةا املرضةةةرج ا ةةادرج  األىسةةاء دمةةه اي( ؾةةار خ مرويةةح أغ ثةة مس 7أدسةةا)  

 زنيني املسر رةني.ي  

 

 

 الىالعت:تفاصيل 

أد أكصةة  ب شىد طةارةذني رةةتيرني   3108يلويل  32ةثاح يلب ايسثد امللاةق مه  7ؾىر ايساؾح اية

ذاتؿةةح يرفةةايف ايؿةةردان ايسةةؿليي أرتةةؽ غةةاراخ جليةةح األدىل    

ؽ ايكةةاره تقةيةةح املؿةةاذر  جاسةةر رةد مةةزن / ةةةان أ ةةر وةةا  

األؾ ةةة  يىطقةةةح دايي ييةةةً مريةيةةةح ايػةةةاٌة يمةةةةخ ايغةةةارج   

( أشةةة ان مةةةه أسةةةةذً ٌةةةمس 4املةةةزن  ددضةةةد ؾ ةةة  ريةةةاج  

ؾامةةاو دتىاذةةً   41 –زدجرةةً دديةةح رسةةني ن ةةر ايى ةةار     

دطا  ا  ؾامان 31 –سىلاخو درتاب ةان  4 – ري ةان 

 دايةةاذي كاوةة  ا ةةً يةةلوني رسةةني أ ةةر اجلةةةايي    ايةعةةيؽ

 .حترضىً ددد ايغارج

تؿةةر دادؿةةح   ا ةةادرج ايؿةةار خ ايةةط ذقطةةه مىازهلةةا  

ايقصف لةجد مه مىازهلا ذىل أرر شؿاب رؾ  املاشةيح املط ةح ؾ يةً مىةازهلمس دمةه تةني ذ ةال ايؿةار خ         

ؾار ةةح ؾ ةة  رسةةني أ ةةر ايسةةؿري ايكةةاره مزنهلةةمس يف دةيةةح املؿةةاذر األسةةا  دةةاب ايطةةريان ادةةةيب تشةةه    

 جاوب مه المكان المستهذف
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 51 -زا  مرلاجران ةيً أب األسةج/  ؾ   رسني أ ر ايسةؿري  ي مسر رةان مزنهلمس كان ماغارذً ايصاويح 

ةةةار أةةةاي    رةةري ؾامانو يرقض  ؾ   رياذً ايغارج اجلليحو مث ؾادي ايطةريان ادةةيب ايسةؿليي لة       

 ة مس تغةةارذني جةةليرنياأسةةةذً دأسةةة ألةةة  ةةةادرج مىةةازهلمس ملزنيةةً دذاةةةد مس تةةني شةةؿاب املىطقةةح اسةةر ر

( مةةرويني 5يرسةةاة رصةةي ح اهل ةةلب اجلةةلي تةةاألرتؽ ايغةةاراخ ؾةةه ددةةلؼ جةديةةح ةػيؿةةح درةة  ؾ ةة  ذشةٌةةا    

مىةاز  مرويةح    7ح تايكام  ك ا أدقد أعةار جسي ح تةة زهلمس املسر رةاتيى مس امةأذني دطا ني دذرمري مى

ىسةاء غ ةلا   ايد طاةا  مةه األ ايح مه ايةؾة داهل ؽ يف أدسا) األسةة ايىاجيةح أغ ثة مس    حبةادرج دايرسثة 

 رىت ساؾح مرألةج مه اي ي .مةج ألة  د يال ايقصف ؾ   مىازهلمس مه مؿاديج مشةييه لشيح 

 

 

 وواجيه مه الغاراثإفاداث شهىد عيان 

ػاهاً، شاُد ػُاى هي أُايل هٌطقت لَُ قابلٌاٍ وأفادًا  30ػُضت ػبداهلل ػُضت، َبلغ هي الؼور 

 قائالً:

 ؿةةةد ةةةةلخ حت يةةةق ايطةةةريان ادةةةةيب مىةةةاذ ترايةةةح ايصةةةثاح دكةةةان يف تؿةةة  املةةةةاخ يةةةأ  ايطةةةريان    "

دلةجةةةد ذىل جةةةلار  أسةةةريقػىا مةةةه مىامىةةةاو   رةةةاجز ايصةةةلخ جةةةةاء  يةةةال    ةاحتةةةان حي ةةةق يف األجةةةلاء  

يف حتةةةةلب شةةةةاٌرخ طارةذةةةةان رةتيرةةةةان يف األجةةةةلاء كاوةةةةد  ةحتقةةةةق مةةةةه حت يةةةةق ايطةةةةارةاخ  ألمزنيىةةةةا 

ةةةةثاران دؾىةةةر كاوةةةد ايسةةةاؾح ايسةةةاتؿح ريىةةة ا يلرشةةةيح غارا ةةةا  مةةةا ه ٌةةةر األجةةةلاء كأتةةةا ذثفةةةس ؾةةة

 غثةةةارةةأيةةةد  امكةةةان ددلؾ ةةة مث شةةةاٌرخٌةةةاذا ايلدةةةد ةلجاةةةد تسةةة اؼ ةةةةلخ ةةةةاري أد  غةةةارج جليةةةح   

دةةر ةأيةةد املةةزن   ةر وةةاجؽ تؿةةر اوقشةةاؼ ايغثةةار داأليلىةةح     لىةةح كصياةةح ذةذاةةؽ مةةه مةةزن  ةةةان أ ةة     دأي

 أسةةةةذًيراقةةةر ذىل املكةةةان  اكةةةةخ يف ايةةةاذٌاب ة ومىةةةً سةةةل  ايةكةةةاب   يثةةةقأةةةةثث أشةةةةان تؿةةةر ؾةةةني      

دٌةةةمس  خيةجةةةلن مةةةه مىةةةازهلمساألٌةةةاغ أغ ثةةة مس ؾةةةار خ مةةةه األطاةةةا  دايىسةةةاء  مث رأيةةةدايةةةط ذقطىةةةً 

مصةةةاتني تايةةةاذؾة دايةؾةةةة تةةةارصني ؾةةةه مكةةةان يةةةأمىلن ةيةةةً دا  ةةةلا  ةةةل شةةةؿة           يةكضةةةلن ٌةديةةةح  

غارذةةةةً ايصاويةةةةح شةةةةاٌر ا ؾىةةةةرما    ييقصةةةةف ن ؾةةةةادي ايطةةةةريا  ديف ذ ةةةةال اي فػةةةةاخ ايةؾةةةة  تاملىطقةةةةح  

 ًؾةةةةادي دصةةةةاددؿةةةةد ؾ ةةةة  مةةةةزن  علةةةةة ي  ةةةةلاطه ؾ ةةةة  رسةةةةني أ ةةةةر ايسةةةةؿري يمةذةةةةً تايكامةةةة  مث   

اسةةةر ة ايطةةةريان   دتشةةةؿة ايةؾةةة  تاملىطقةةةح     تغةةةارذني جةةةليرني مسةةةر رةان هبةةةا اياةةةاريه مةةةه مىةةةازهلمس       

 يني املسةةةةر رةني داورػةوةةةةايف األجةةةةلاء د قىةةةةا ؾ ةةةة  ريةةةةاج األسةةةةةج املرلاجةةةةرج تةةةةاملزنترف يقةةةةً ادةةةةةيب 

رةةةىت ايسةةةاؾح ايؿاشةةةةج ةةةةثاران مث ٌةؾىةةةا ذىل املزنيةةةني دكاوةةةد رصةةةي ح ايغةةةاراخ          مغةةةايرج ايطةةةريان 

 ."ؾامان 51( مرويني امةأذني دطا ني درج  مرين يىاٌز ؾ ةي 5مقر   
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إاددداُا  ػاهدداً، ًدداجٍ هددي رددالد يدداراث جىَددت  21هاجددد ػلددٍ الددد اللددؼدٌ، َبلددغ هددي الؼوددر  

شدؼ  رػدٍ   اى ارحر ي خال  فرارُن بااجداٍ  هزنهلن والغارحد األخري حؼقبهن الطري اسخهدفج

 األيٌام باملٌطقت قابلٌاٍ وقا  لٌا:

ؾىرما شاٌروا ايغارج اجلليح األدىل اسر رةد مزن  ةان أ ر واجؽ اياذي يقؽ يف دةيح املؿةاذر األؾ ة    "

ؾةايقني تةني أوقةازن مزنهلةمس كىةد أوةا        دمشاٌرذىا ي رمار ايةاذي أدقرةً تةً دسةقل) عةفايا مةه األسةةج       

مرةةةان  311ددايةةري دتقيةةح أسةةة  يف مزنيىةةا ايكةةاره تقةيةةح املؿةةاذر األسةةا  ذثؿةةر ؾةةه ايقةيةةح األدىل  ةةل     

دمجيؿ ا ذقؽ يىطقح ييً يريةيح ايػاٌة شؿةوا تايق ق ة ةجةد أوةا ددايةر  دش شةح مةه ألةل  ةةاريه        

زا  حي ةق يف  ياريةس أن ايطةريان ادةةيب كةان مة      قصةف مه مزنيىا تارصني ؾه مكان  ر ة  ةيةً مةه اي   

 51و دايري ؾ   رسني ايسؿري دةةر ايثقةاء يف املةزن  دأشىةاء لةدجىةا داترؿايوةا ؾةه املةزن   ةل          ايس اء

رأيةد كلمةح مةه ايةرلان األسةلي دايغثةار ايكصيةف         يزنيىةا ديدي ا مرةان ذقةيثان  ؿد ةاري ايغارج ايصاويح 

مةةه ٌةةل  مةةا رأيىةةاي   يف رايةةح مةةه ايصةةرمح مزنيىةةا كىةةا  مةةهىةةاشة ريةكةةاب ذمةةؽ  ةةاؼ عةة يا األر ةةار دا 

األشةة ار ؾةةادي ايطةةريان ادةةةيب ايقصةةف    تإرةةر  شةةؿة دلةة   الرثاءوةةا  اياسةةر ةيىا يف اجلةةةي  ةةل  

تغةةارذني جةةليرني ألةةة  ددؿةةد يف شةةؿة ايةؾةة  ايةةاذي جلأوةةا ذييةةً ي رر ةةاء تةةني أشةة اري مسةةر رةان هبةةا       

ارج مه مىازهلاو ؾرخ أوا تؿر ساؾرني مه ايقصف يراقر أيب ةةأيةد  اياار خ ايىاجني مه ايغاراخ دايؿ

ي ؾىةر ايػ ةريج مةه    مث داب مرطلؾني تايثفةس ؾةه أيب ةةألةجل   مزنيىا أةثث كلمح مه األر ار دايةكاب 

 ."جصح ٌامرج كان تني ايةكاب

 

 لٌا:ػاهاً، شاُد ػُاى، قابلٌاٍ وقا   28الغ هي الؼور ػلٍ ػبداهلل ًاجغ، الب

ل   ما كىةد أذىةاد  دجثةح ااةطةار تاىةاء مزنيىةا ر ةق ايطةريان ادةةيب يرفةايف ايؿةردان ايسةؿلي يف             "

ديدراوةً يف أجةلاء    أجلاء املىطقح دكان حت يقً مرةكزان ؾ   مىطقح ييً ل   مشاٌر  يرف يقةً املسةر ة  

ؿةد ازيةز غةارج جليةح شةى ا      املىطقح كأوً يثفس ؾه ٌر  يقىات ً اياراكح ددث  أن اور   مه ااةطةار   

مىط قح ذىل ٌةر  مةا دةيةة دة ةأج يدخ أمةام  يةزن  ةةان وةاجؽ دارذاةؽ ايغثةار            شؿةخ أتاايطريان 

ذةكد ااةطار دلةجد مه مزنغ مر  ةان   د ؿد ع يا ركاب مزنيً يى  ة يف نيط املكانو داأليلىح

ؾ ة  تقيةح ايسةكان أغ ثة مس أطاةا         ل املزن  املسر ر  دشاٌرخ رايح مه ايالع  داياذؾة ايةاذي لةيمس  

ً مةه دصةف مىةازهلمس مث اسةر ة ايطةريان ادةةيب يف        دلةاراني دوساء لةجلا مه مىازهلمس ةةاريه    حت يقة

شة ز غةاراخ جليةح اسةر رةد مةزندن علةة يرثةؽ ؾ ة  رسةني ايسةؿري كىةد د قةان ؾ ة  مصةري               شه ؾقث ا د

كةةلين    أيداخ يإلسةةؿا  األدييةةحاألسةةةذني دتؿةةر مضةة   ةةل سةةاؾرني  ٌثةةد حبقيةةثط ايةةط حترةةلي ؾ ةة   

تارصان ؾه مصاتني يرض ير جةار مس مه تني ركاب املزنيني يكه ذااجأوا تأن مجيؽ مه ألةةج مس   مرطلؾان

مةه  ( مةرويني أغ ثة مس   5األٌاغ مةه تةني األوقةازن كةاولا جصةس ٌامةرج د أشةة ي فيةاج ؾ ةي مس دايضةفايا            

 ."ىساءايطاا  داأل
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 وتائج الىالعت:

 املدًُد:الضحاَا 

 
   

 اإلمجايل

 5 0 3 3 القخلً

 املٌشآث املدًُت:

 
 

 2 حدهري

 6 حضرر

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املىطقةح ايةط ا اسةر راة ا ددجةروا     حتقيقةاخ ميراويةح ملؿةةةح     املةكز ايقاولين اط ؽ ؾ   ايلادؿح دأجة 

مىةةاز  املةةرويني مأٌليةةح تؿةةار  مس أغ ةةة أةةايٌةةا   مرويةةح دأن املكةةان املسةةر ر  ؾثةةارج ؾةةه   ن املىطقةةح أ

دد ذلجةةر أي أٌةةرا  ؾسةةكةيح يف ذ ةةال املىطقةةح األمةةة ايةةاذي ي كةةر أن مةةا دامةةد تةةً دةةلاخ     أطاةةا  دوسةةاء

يؿادةةة ؾ ي ةةا ايقةةاولن ايةةردغو ايرفةةايف ٌةةل اسةةر را  مرؿ ةةر ي  ةةرويني داملىشةةيخ املرويةةح دٌةة  جةةةارمس  

اسر ةار ايسةؿلييح دحتايا ةا يف    دةةيدلةدان ي  ثايئ دايقيمس ايط أمجؿد ؾ ي ا ا ر ؿاخ املرفضةج. 

درة  داسةةر را  األطاةا  دايىسةةاء داملةرويني مةةا ٌةل ذد جةديةةح تشةؿح ذضةةا  ذىل اجلةةارمس ايةةط  مةةا زا        

ذزاء ٌةاذي اجلةةارمس    دمسة ؽ ا ر ةؽ ايةردغ ايةاذي مةا زا  ةةامران      أ  ةذكث ا أماب مةة ي ايرفايف ايسؿليي

ايةط يىةةر  هلةةا جةثني ااوسةةاويح دايةةط سرشةةك  يف املسةرقث  ايقةيةةة ؾقثةةح أمةاب ذكةةاذف ا ر ةةؽ ايةةردغ     

 ديةاؾً ؾه ادقلق دادةياخ ت  سركلن ٌاذي اجلةارمس سلاتق يدييح يف ايؿردان ؾ   ا ر ؿاخ دايرد .

 

 تىصياث المركز:

http://www.facebook.com/lcrdyemen
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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
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    املةكةةةز ايقةةةاولين ي فقةةةلق دايرى يةةةح يةةةرؾل مجيةةةؽ مىػ ةةةاخ ا ر ةةةؽ املةةةرين داملىػ ةةةاخ ايردييةةةح

دلصلةان مىػ اخ األمةمس املرفةرج ذىل حت ة  مسةالييا ا األل ديةح دااوسةاويح  ةاي مةا يةذكثةً          

 ايسؿليي مه جةارمس حبق ايثشةيح د ااوساويح مجؿا. ايرفايفطريان 

 األمه ذىل ادااظ ؾ   ما ذثق  مه  ؿر ا دسةؾح ايؿ   ؾ ة    ك ا يرؾل األممس املرفرج دة ني

 ددف ادةب دددف وزيف ايرب ايي ين دادر مه ارذكاب اجلةارمس حبق أطاا  دوساء ايي ه.

      ديرؾل ذىل سةؾح ذرسا  جلان حتقيق يدييح ي رفقيق يف ٌاذي اجلةديةح دغريٌةا دذقةرر مةذكثي ةا

 ي قضاء ايردغ.
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 (1هلحق رقن )

 وبُاًاث الضحاَا القخلً هي املدًُد وصىر لبؼضهن أمساء

 الؼور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًخهاك
 هكاى الىاقؼت املدَرَت

حارَخ 

 اسخهدافهن

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة دري ح 41 أوص  دديح رسني ن ر ايى ار  1

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة دري ح 4 طا ح  رج ةان أ ر واجؽ 2

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة دري ح 31 أوص  رتاب ةان أ ر واجؽ 3

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة دري  0 طا  يلوني رسني أ ر اجلةايي 4

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة دري  51  كة ؾ   رسني أ ر ايسؿري 5

 

 

 صىر بؼض الضحاَا هي القخلً املدًُد
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 (2)هلحق رقن  

 املٌشآث املدًُت املدهرة واملخضررةأمساء وبُاًاث 

 اسن صاا  املٌشؤة م
ًىع 

 املٌشؤة

ًىع 

 الضرر
 املدَرَت

هكاى 

 الىاقؼت
 حارَخ اسخهدافهن

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة ذرمري مزن  ةان أ ر واجؽ 1

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة ذرمري مزن  ؾ   رسني أ ر ايسؿري 2

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة ذضةر مزن  ؾ   أ ر أ ر ايسؿري 3

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة ذضةر مزن  ؾ   ةغري ايسؿري 4

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة ذضةر مزن  أ ر داسمس ؾثري ايصثار  5

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة ذضةر مزن  ن ر أ ر داسمس ايصثار  6

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة ذضةر مزن  ؾ   ن ر مقث  ايسؿري 7

 3108يلويل  32 دايي ييً ايػاٌة ذضةر مزن  ؾ   ؾثراهلل ؾ   واجؽ 8

 صىر لبؼض املٌشآث املدًُت املدهرة واملخضررة جراء القصف 
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