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 ملخص:

غبرح عويخ طيلةخ يةوا ابرثعةب      05عنيفبً ثأكضز من  شنذ طبئزاد الزؾبلف السعودي ىغومبً عويبً

املةخل  الرةز مل ملخينةخ ادخيةخح منة ب رةت غةبراد عويةخ          21ا علة  منقةةخ كيلةو    21/4/1523املوافق 

اسز خفذ مقعمًب شعجيًب ومصنع صلظ وشبؽنخ حتم  فبك ةخ الزمةبو والقزيةق العةبا اديةوي  نقةةخ كيلةو        

ثين م امةزأح كبنةذ  ةخ لزعةذ مةع عبئلزة ب مةن مًتطةب ثبملنقةةخ           ( مخنيني  زل 2أسفزد عن و وع ) 21

( أطفةب  ورةخمه ىبئة  نةب  ابعيةبو املخنيةخ       0( مةخنيبً ثينة م )  21للًتوػ والفزار من املنقةخ كمب عزػ )

املسةةز خفخ وأتةةزد ثعرةةزاد اتةةرد الزغبريةةخ وشةةزكخ العةةوادي للصةةنبعبد اتةةخودح  كمةةب رسةةججذ           

وػ مجةةبعمل بغلةةت سةةنبو املنقةةةخ  أ منةةبطق ألةةزم  ضةةبً عةةن ابمةةن       الغةةبراد عةةن ؽةةخوس موعةةخ نةةش   

 واالسزةزار.

 

 الىالعت:فاصيل ت

شةةزم مخينةةخ    21ا رفبعةةأ سةةنبو منقةةةخ كيلةةو    1523سةةجزم    21يف سةةبعخ فغةةز يةةوا ابرثعةةب  املوافةةق     

ادخيخح هبغمبد عويخ رةوا هبب طبئزاد الزؾبلف السعودي 

املنقةةةخ رةةشامن مةةع سؽةةف ثةةزي مةةو املنقةةةخ مةةن  جةة     علةة  

مزرش ةةخ الزؾةةبلف السةةعودي  اسةةزمزد الغةةبراد طيلةةخ يةةوا       

ابرثعب  وؽىت سبعخ مزألزح من اللي  أدةذ دمبراً ولزاثةبً  

واسع النقبم ثنبفخ ابعيبو املخنيخ وممزلنبد سةنبو املنقةةخ   

 ةةةةع في ةةةب القزيةةةق العةةةبا راملةةةخنيني  تةةةبفخ  أ أو املنقةةةةخ  

 .والعبصمخ صنعب اديوي الزاثط ثني مخينخ ادخيخح 

وصق املزكش الةبنوين للؾةوم والزنميخ  يبا طبئزاد الزؾبلف السعودي ثرن رت غبراد عنخ عصز يوا 

ا اسةةز خفذ مقعمةةبً شةةعجيبً ثغةةبررني ومصةةنع للةةضلظ وشةةبؽنخ حتمةة  فبك ةةخ الزمةةبو     21/4/1523ابرثعةةب  

وغبرح عل  القزيةق اديةوي ثبملنقةةخ أسةفزد عةن رةخمه كبفةخ          ألزمثغبررنيكبنذ مبرح ثبلقزيق العبا 

( مخنيني مت الزعزف عل  عضخ امزأح فةط من ثينة م والجةيةخ و ةولني    2ىذه ابعيبو املسز خفخ ومةز  )

عزا  رفؾم عضض م وأغلج م من املخنيني املسبفزين وسةبئق شةبؽنخ الزمةبو وشةرف ثزفةزةو  كمةب عةزػ        

( أطفب  لزعوا من مًتطم مع والخهتم اليت  ضذ علي ب أؽخ الغبراد الوؽرةيخ  0)( مخنيبً ثين م 21)

 عن ابمبو واالسزةزار.للفزار والًتوػ ثبؽضني 

 الضحايا جراء المصف بجاوب الطريكثث ج
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 وواجيهشهىد عيان 

 عاياً، شاْد عياٌ وَاجي يٍ انغاراث قال نُا: 44حمًد حسٍ، يبهغ يٍ انعًر  حيىي

للغبراد اجلويخ منةذ فغةز يةوا ابرثعةب       21ثعخ رعزض منقةخ كيلو 

رعزتذ العخيخ من ابسز للز غه اجلمبعمل ولزعوا من منةبسطم  

من ثبملنقةخ نشوؽبً  أ منبطق آمنخ وكبو من ثني ابسز اليت فزد 

سوعةةيت ؽيةةش ارصةةلوا ثنةةب عنةةخ ال  ةةهح   أىةة منبسطةةب أسةةزح عمةةمل 

 م علة  مةا الرةبؽنخ اململوكةخ لنةب      للمغيئ  لي م ونةلة م مةع عفرة   

و مذ أنب وشةيةمل الغةشا  ثزرةغي  الرةبؽنخ والةذىبة  أ منقةةخ      

وعنخ و وفنب ثبلقزيق العبا املؤدي  أ مخينخ ادخيخح  منةب ثزؾمية  الرةبؽنخ ثأصةبس ثيةذ عمةمل        21كيلو 

فزين مب شةعزنب  ال  ويف رلك اللؾ بد وأصنب  لزوط عخد من أفزاد ابسزح ومزور شبؽنبد وسيبراد املسب

ثبلغةةبرح اجلويةةخ اسةةز خفذ شةةبؽنخ كملةةخ ثفبك ةةخ الزمةةبو علةة  مزنةة ب سةةبئة ب وشةةرف ثزفةزةةو أؽبلزةة ب   

عةةيت وةةبولوو   مةةن أىةة  سوأطفةب  دوعةةخ عمةةيتالغةبرح  أ ؽقةةبا ورقةةبيز الرةة بيب يف كة  اتةةبه وكبنةةذ   

أا سوعةيت فبطمةخ كمةخ     الصعود عل  مةا الرةبؽنخ فنبلزة م الغةبرح ثرة بيبىب لزةؤدي  أ مةزة  عمةيت        

( أطفب  جبزوػ خمزلفخ وجنةود أنةب وألةمل الغةشا  وثعةخ مرةبىخرنب ل طفةب         0عمز اتوييت وأصيت )

 يصزلوو ويقلجوو  نةبذىم  منب ثألذىم و سعبف م  أ املسزرف .

 

عاياً، شاْد عياٌ جنى يٍ انغارة اجلويت انيت  اتيتخفدفج شيتاحُت     54انغزايل حمًد حسٍ، عًرِ 

أثُاء حوقففى أياو يزنل أقارهبى نُقم األثاد وأتيترة عيتى أهييتّ عهيتى انةيتاحُت اةًهوكيتت       انرياٌ 

 هلى قابهُاِ وقال نُا:

عئنةةب علةة  مةةا الرةةبؽنخ اململوكةةخ لنةةب لنةةة  أسةةزح اتةةوييت عةةم شةةةيةمل وةة  وكةةبو القةةهاو ادةةز     

عويةةخ علةة  أعيةةبو   غةةبراد للزؾةةبلف السةةعودي ولةةق ثنضبفةةخ يف ابعةةوا  كمةةب شةةبىخنب  يبمةةو ثرةةن عةةخح     

ص م مل مبا مةًت  عةم ألةمل وثةخأنب نةةوا ثنةة  أصةب       أ ج  وصولنب وعنخمب وصلنب  21وكرد تبريخ ثنيلو 

لةينب ثأعسبدنب عل  ابرض لوفبً من ش بيب الغبرح الةيت  زعنخمب دود أمبمنب اسنرعز  ال ثبلغبرح اجلويخ 

( أطفةب   0فبطمةخ اتةوييت وأصةيت )    ب ة مسايف كة  اتةبه رسةججذ يف مةزة  عمةخ ألةمل        رنبصزىةب شبىخنب 

الزمبو  ةخ أصةجؾذ أصةزًا ثعةخ عةني ورؽية  سةبئة ب وصةبؽجو الةذي كةبو ثزفةزةو  رأينةب              وشبىخنب شبؽنخ

ثبلقزيق العبا كمب شبىخنب مقعم الوصب  وممزلنبد تبريخ ألزم  خ دمزهتب غةبراد   مجعضزحأشرئ م 

 عويخ  بمذ هبب القبئزاد ادزثيخ يف نفت اليوا.

 

 أحذ ضحايا المصفإسعاف 
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 وتائج الىالعت:

 انضحايا اةدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 7 6 1  انقخهى

 12 7  5 اجلرحى

 اةُةآث اةدَيت:

 
     

 1  1 2 1 حديري

  1 1   حضرر

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املنقةةخ الةيت مت اسةز خاف ب ووعةخنب     حتةيةةبد ميخانيةخ ملعزفةخ     املزكش الةبنوين اطلع عل  الوا عخ وأعزم

شةبؽنبد وكةةرد تبريةةخ مملوكةخ ملةةخنيني  نقةةةخ   مخنيةةخ وأو املنةةبو املسةز خف عجةةبرح عةةن  و املنقةةخ  أ

وال روعخ أي أىخاف عسنزيخ يف رلك املنقةخ ابمز الةذي يؤكةخ أو مةب  بمةذ ثةو  ةواد الزؾةبلف         21كيلو 

يعب ةةت علي ةةب الةةةبنوو الةةخو   ولز ةةبً    مةةخنيني واملنرةةملد املخنيةةخ وىةةمل عةةزائم    ىةةو اسةةز خاف مزعمةةخ لل 

اسةزمزار السةعوديخ وحتبلف ةب يف  زة       ووةزد للمجبدئ والةيم اليت أمجعةذ علي ةب امزمعةبد املزؾضةزح.     

الزؾبلف واسز خاف ابطفب  والنسب  واملخنيني مب ىو  ال عزميخ ثرعخ رضبف  أ اجلزائم اليت  مب سا  

ومسمع امزمع الخو  الذي مب سا  صبمزبً  سا  ىةذه اجلةزائم الةيت ينةخم     أم زرنج ب أمبا مزي سعوديال

طب عجني اإلنسةبنيخ والةيت سزرةن  يف املسةزةج  الةزيةت عةجةخ أمةبا رنةبرف امزمةع الةخو  ودفبعةو عةن             

 والخو .ادةوم وادزيبد ث  سزنوو ىذه اجلزائم سواثق دوليخ يف العخواو عل  امزمعبد 
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 تىصياث المركز:

    املزكةةةش الةةةةبنوين للؾةةةةوم والزنميةةةخ يةةةخعو مجيةةةع من مةةةبد امزمةةةع املةةةخين واملن مةةةبد الخوليةةةخ

ولصوصًب من مبد ابمةم املزؾةخح  أ حتمة  مسةئوليبهتب ابلر يةخ واإلنسةبنيخ تةبه مةب يزرنجةو          

 السعودي من عزائم  ق الجرزيخ و اإلنسبنيخ مجعب. الزؾبلفطهاو 

    كمب يخعو ابمم املزؾخح وولت ابمن  أ ادفبظ عل  مب رجة  من مسعز ب وسزعخ العم  علة

 و ف ادزة وو ف نشيف الخا اليمين وادخ من اررنبة اجلزائم  ق أطفب  ونسب  اليمن.

      ويخعو  أ سزعخ  رسب  جلبو حتةيق دوليخ للزؾةيق يف ىذه اجلزميةخ وغهىةب ورةةخر مزرنجي ةب

 خو .للةضب  ال
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د(.0)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 انعًر انُوع االتى و
َوع 

 االَخفاك
 احملافظت اةديريت

يكاٌ 

 انواقعت

حاريخ 

 اتخفداففى

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب   زيلخ 05 أنض  فبطمخ كمخ عمز كوييت 1

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب   زي   ذكز و و  2

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب   زي   ذكز و و  3

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب   زي   ذكز و و  4

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب   زي   ذكز و و  5

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب   زي   ذكز و و  6

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب   زي   ذكز و و  7

 

 صور بعض انضحايا يٍ انقخهى اةدَيني
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د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 انعًر انُوع االتى و
َوع 

 االَخفاك
 احملافظت اةديريت

يكاٌ 

 انواقعت

حاريخ 

 اتخفداففى

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزوخ 3 طفلخ سغ  عجخاهلل علمل محيخ 1

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 2 طف  عمزاو علمل محود اتوييت 2

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 22 طف  كمخ اثزاىيم كمخ 3

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 22 طف  درويش كمخ صغه 4

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزوخ 21 طفلخ سبرح علمل محود اتوييت 5

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 30 ذكز علمل علمل دراثيش 6

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 13 ذكز عجخاهلل علمل دراثيش 7

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 11 ذكز سكزيب امسبعي  ؽيخر 8

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 11 ذكز اثزاىيم علمل ؽسن 9

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 12 ذكز و  كمخ علمل 14

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 11 ذكز ؽسنكمخ سبمل  11

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  عزيؼ 10 ذكز كمب  يبسني عجخالواؽخ 12

 
 صور بعض انضحايا يٍ اجلرحى اةدَيني
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د(.3)ملحكد لمد

د جلذماصدو جل ضا ص جلىشآتد جلذو  دأمس ءدوب  و تد

 َوع اةُةؤة اتى صاحب اةُةؤة و
َوع 

 انضرر
 احملافظت اةديريت

يكاٌ 

 انواقعت

حاريخ 

 اتخفداففى

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  رخمه شبؽنخ أغذيخ شبؽنخ حتم  فبك خ رمبو 1

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  رضزر  رة و  كمخ ؽسن  2

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  رضزر ثبص الجيضبين 

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  رضزر مصنع شزكخ العوادي للصنبعبد 

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  رخمه مصنع مصنع صلظ 

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  رخمه ك  تبري مقعم الوصب  

 1523سجزم   21 21كيلو  ادخيخح ادب  رخمه القزيق العبا 21القزيق العبا ثنيلو  

 

 لى دوبةضد جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صدجا ءد ومصفد

  

  

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/

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/

