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 ملخص:

ثٌغلجعز   عٕلذ دللجةك   5غجسصني جوٌضني صفصلً دٍٕلاّج    شٕش ثٌطجةشثس ثحلشدٍز ٌٍضحجٌف ثٌغعودي

َ عٍى ِزني صٍغري فلذريٖ اثٌالجسا ثٌعلجَ  لً     8101أوضودش  01ِٓ صذجح ٌوَ ثخلٍّظ ثدلوثفك  00:11ثٌل

( ِللذٍٔني 8( ِللذٍٔني لضٍللى عّللجي دٕللج  اجللشح  3ِذٌٕللز ثحلذٌللذرق أالعللش   -ِذٌشٌللز ثحلللجي -ٌوٌٍللو 7

( ِٕللجصي 3اصضللشس  َ اثٌطشٌللك ثٌعللجاعللٍجسر ِذٍٔللز ثِللشأر الفٍضللاج ادِللشس ثٌاللجسصني ثدلللزني ثدلغللضاذ    

 رلجاسر.

 الىالعت:فاصيل ت

 00:11عٕذ ثٌغلجعز ثٌلل  

صللللللللذجح ٌللللللللوَ  ِللللللللٓ

 01ثخلّللللٍظ ثدلوثفللللك  

َ شلللللٓ 8101أوضلللللودش 

لللللللللريثْ ثٌغللللللللعودٌز  

احتجٌفالللللللج ثحللللللللش   

غللجسصني جللوٌضني ث ا  

ثعضاذفش ِزني صٍغري 

عذذثهلل فلذريٖ اثٌالجسر   

ثٌثجٍٔللللللللز ثعللللللللضاذفش  

 -ٌوٌٍللو 7عّللج ن ٔللججني فللشاث حتللش شللقشر دللجٌطشٌك ثٌعللجَ لذجٌللز ثدلللزني ثدلغللضاذ  إِللجصي رلللجاسر  للً   

ِذٌٕز ثحلذٌذرق دِشس ثٌاجسر ث ا  ِلزني فلذريٖ ثدلغلضاذ  وٍٍلجن اصللجر ثٌعجةٍلز ثٌل          -ِذٌشٌز ثحلجي

 صمطٕٗ دؤعقودز ٌعذَ صوثجذ٘ج دجدلزني اعٕذِج شج٘ذ عذر عّلجي دٕلج  ولجٔوث ٌموِلوْ دذٕلج  ِلزني رللجاس       

دٍلز إ   ِلٓ ِشثلذلز ثٌطلجةشثس ثحلش   فشاث إ  ثٌاجسا ثٌعجَ اثخضفوث حتش ظً إ لذ  ث شلقجس    الوا ثٌاجسر

( ِلذٍٔني  3أهنج سصذهتُ اُ٘ زلضّني حتش ثٌاقشر فؤعلمطش عٍلٍاُ لٕذٍلز جوٌلز ٌضحصلذ الج  ٍلجر         

ً    ِٓ ثٌعّلجي ث دشٌلج  الجٌلش شلهجٌج٘ج      ثٌغلجوٕز   ِزنذللج ثولجاس جش لش      أفلشثد أعلشر عذلذثهلل ثٌشثعل

 غضافى.مت إععجفآ إ  ثدلعجِجن  03أسٌج عذذثهلل ( ِذٍٔني مهج صاجضٗ الفٍضاّج 8ِٕاُ  

علٍجسر ِذٍٔلز    ِٓ  ٍث ثٌذِجس اث ضشثس ثٌ  خٍفضاج ثٌاجسصني دجدلٕجصي اث عٍجْ ثدلذٍٔز فمذ دِشس ِزن ن

 ( ِٕجصي رلجاسر.3اأضشس دل  اثٌاجسا ثٌعجَ

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/
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 إفاداث شهىد عيان 

ػاهاً، شاُد ػياى ماى يقىم حبراست إحددي الؼوداراث    35طاله ػبدالقادر طاُر، يبلغ هي الؼور 

  ىجً بؤػوىبت، قابلٌاٍ وقاه ني اوجىيخنيباحلي حلظت وقىع الغارح السنٌيت

صشوللض  وٕللش ث للي ٘للذٌش ثٌطللجةشثس ثحلشدٍللز ٌٍضحللجٌف ثٌغللعودي ا٘للً حتٍللك   أجللوث  ِذٌٕللز ثحلذٌللذر     

أثٕج  ِج وٕش ألوَ دعًٍّ وحلجسط ح لذ     صذجح ثخلٍّظِٕز  ثٌضحٍٍك    ج  ثحلً اث  ٍج  ثوجاسر

فوجتللش  صلذج جن  00:11ثٌغللجعز  علز ٌعٍللً ثيتلوٌ  شللعشس دمٍلك ِللج اعٕلذ    ثٌعّلجسثس ثٌغلىٍٕز دللجحلً ثٌضجد  

ٌملي لذجٌلز ثٌعّلجسر     ثٌلزي  حلهلجس اداس ثٌالجسر للزني صٍغلري فلذريٖ     دغّجا صفري ثٔطالق ثٌاجسر ثجلوٌلز  

جبغلذي عٍلى ث سش شلج٘ذس ثٌالجسر دِلشس ثدللزني ألجثشس        ٌوٌٍو ثعضٍمٍش  7ثٌ  ألوَ  شثعضاج  ً 

  وللً ثهللجٖ دعللذ ٘للذا  ضللقٍج ثٌشوللجَ اثٌاللهجٌج لّللش ِللٓ ِىللج         الوعاللجثٌاللهجٌج اثٌشوللجَ حلهللز  

ٌمللي ِللزني دللؤلشث  ثحلللً عٕللذِج اصللٍش اجللذس ألفللجي اسوضللش ِغللشعجن ضلللو ِزنٌٕللج ٌضفمللذ عللجةٍ  

ثدللزني علجادس ثٌطلجةشثس ثٌمصلف دالجسر ثجٍٔلز عٍلى         جٌصذِز لّش دضاذةز ساعاُ أثٕج  اصويدِصجدني 

ثحلً ثعضاذفش عّج ن ٔججني فشاث حتلش شلقشر دجٌالجسا ثٌعلجَ وٕلش للذ شلج٘ذهتُ عٕلذِج ث ضّلوث حتلش           

شقشر أِلجَ ِلزني عذلذثهلل ثٌشثعلً دعلذ اللوا ثٌالجسر ث ا  فشصلذهتُ ثٌطلجةشر اأغلجسس عٍلٍاُ دجٌالجسر             

جدسهتج ث جوث  ٘شعش إ  ثدلىجْ اجذس ثالثلز ِلٓ ثٌعّلجي جثلثاُ     ثٌثجٍٔز دعذ ٘ذا  حتٍٍك ثٌطجةشثس اِا

( ِلٓ ثٌعّلجي ٌموِلوْ دذٕلج      8دشفمضلٗ   جلذ ث علًٍّ ولجْ    دجٌاجسا ثٌعلجَ أعلش  ِٕلاُ ثٌعجِلً ِج     زضلشل

 أ ذ ثدلٕجصي دجحلً.

ػاهاً، ماى يسني هغ ػائلخَ مبزنهلن اجملاور ملزنه فدبهٍ حبدي    48ػبداهلل قاسن الراػي، ػورٍ 

إليهدا الؼوداه    ىابت هزنهلدن دديدداً ػلدً شدورة فدر     ليى املسخهدف وقؼج الغارة الثاًيت أهام بيى 7

الضحايا لالحخواء دخها هي القصف أضرار جسيوت طالج هزنلَ موا أصيبج زوجخدَ وطللخدهوا   

 أريج بؼد إسؼافهي إىل املسخشلً أجريٌا هؼَ هقابلت وقاه لٌا 

ٌوٌٍو أعىٓ فٍٗ ِي عجةٍ  وجْ ٌاىً ٌٕج ثدلزني وً شً  ا  هنجٌلز صلذجح    7 ً  جنِضوثضع أِضٍه ِزن ن

ِزنٌٕلج إِلجصي   الوعالج دلجحلً ثسصلج     يصلفري علموا ثٌمٕذٍلز ثجلوٌلز   دا     دغّجاٌوَ ثخلٍّظ صفججؤس 

شج٘ذ ِىجْ الوعاج فشأٌش ِزني ججسٔلج صٍغلري فلذريٖ للذ      سأعً ِٓ ثٌٕجفزر  لٍٍشدغذذاج أعىجْ ثحلً 

 ن ِٓ ثٌشوجَ ولجْ للذ غلجدس ِلي أعلشصٗ ِزنذللُ لذلً أشلاش جلشث  صصلعٍذ ثٌعلذاثْ ثٌغلعودي             أصذح ألال

عجِللجن  03احتجٌفلٗ ضللذ ثحلذٌللذر اعللىجهنج ث دشٌللج  فٍّللج وجٔللش صاجلل  الفٍضٕللج أسٌللج ثٌذجٌاللز ِللٓ ثٌعّللش  

ٍلز  العلش ثٌالجسر ثٌثجٔ     صٍله ثٌٍحهلجسق  ٍخضذلتٓ فٍلٗ   ٌحيجآٌ ثٌذحث عٓ ِىجْ آِلٓ لزنٌٕلج   عٕذِج وٓ 

اأحلمللش لزنٌٕللج أضللشثس جغللٍّز  عللش صللشث  أسٌللج  أِلجَ دوثدللز ِزنٌٕللج وجٔللش شللذٌذر اأصٍفللش ثٌٕوثفللز 

اأِاللج ٌطٍلل  ِلل  ثوٍللب إٌللٍآ اإعللعجفآ وٕللش ِصللذاِجن عٕللذِج  عللش صللشثخآ ٘شعللش إٌللٍآ           

اجذهتٓ ِضشججس دجٌذِج  اإصجدضآ خطشر عجعذ  أ ذ أدٕجةً الّش دئععجفآ إ  ثدلغضافى أثٕج  
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https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
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https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/
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ثدلزني إ  ثٌاجسا اجذس  فشر عٍّمز عذذضاج ثٌاجسر ثٌثجٍٔلز دجٌالجسا اسأٌلش ثالثلز ِلٓ       حشاجً ِٓ دجخ

وجٔوث ٌموِوْ دذٕج  ِزني ثيتوٌ  ٌمي دني ِزني اِلزني   لضٍضاُ ثٌاجسر اِضلش أجغجدُ٘ ثٌربٌتز ثٌعّجي

طلجةشر سصلذهتُ اأعلمطش    اٌىلٓ ثٌ  صٍغري فذريٖ  جاٌوث ث  ضّج  دهً ثٌاقشر ثٌوثلعز أِلجَ دلجح ِلزني   

ق وّلج شلج٘ذس علٍجسل ثٌغلوصاوً ثٌل  وٕلش أسٌلذ إعلعج  صاجل           ثٌثجٍٔزعٍٍاُ ثٌمٕذٍز ثجلوٌز داجسهتج 

ثحلللً ِللؤ٘وي دعاللشثس ثدلٕللجصي اثٌعّللجةش ثٌغللىٍٕز ثدلؤ٘وٌللز     الفٍلل  عٍٍاللج لللذ دِشهتللج ثٌاللجسر ثٌثجٍٔللزق    

 اثحلٍللجر ٍعللٍ ٌعللٓ ث ِللٓ اث عللضمشثس اعللذً    أض للوث  ثللجن  ثٌللذعم ِٕللاُ صشواللج أصللحجاج  دجدلللذٍٔني 

 اثٌذعم ثَخش دموث   ِٕجصذلُ أٔج أ ذُ٘.

 املزنه املسخهدف بالغارة األوىل قابلٌاٍ وقاه لٌا  هاللػاهاً،  44حيسه ػبداهلل فبهٍ، 

َ    جشث  صصعٍذ ثٌغعودٌز احتجٌفاج ِٕز  ضلذ زلجفهلز ثحلذٌلذر اعلىجهنج      دذثٌز شاش ٌؤٍلو ِلٓ ٘لزث ثٌعلج

اج غجسثس ٘غضريٌز عاوثةٍز ادذاْ متٍٍض عٍى سلضٍف ث عٍجْ ثدلذٍٔز اِج خٍفضٗ ِٓ رلجصس اجلشثةُ  اشٕ

ٌوٌٍو اثٌذحث عٓ ِىلجْ آِلٓ    7 فىشس   ثٌزناح اصشن ِزنٌٕج  ًاوٌز سثح ضحٍضاج عاشثس ثدلذٍٔني ِ

أشلاش   5ِٕلز  لوثي   ٔغضمش فٍٗ اثعضمش دٕج ثٌٍقو    ِزني   ذ ألجسدٕج   ِذٌشٌز ثدلشثاعز اضللٓ فٍلٗ   

ٔىجدللذ ِللي عاللشثس ثٌٕللجص ني أاضللجا ِعٍاللٍز صللعذز ااضللي دللجةظ ٔضٍقللز عللذاثْ ثٌضحللجٌف ثٌغللعودي            

اصفججللؤس دضٍمللً  اصللذِريٖ ٌغللذً ثٌعللٍ  اثحلٍللجر ضللذ عللىجْ ثحلذٌللذر اصصللعٍذٖ ثٌعغللىشي غللري ثدلغللذوق

َ  ثصصجي ِٓ أ ذ جلريث     7 لً   أِلظ ثخلّلٍظ ينلرب  دوللوا غلجسر جوٌلز عٍلى ِلزني           ظالرير ٌلو

ق ر٘ذلش عملخ صٍملً    جْ ٘و ثٌاً  ثٌو ٍذ ثٌزي دملً ٌٕلج  ٌوٌٍو دِشصٗ دجٌىجًِ أصذش دجٌصذِز فّزنٌٕج و

 ث صصجي دولوا ثٌاجسر ٌضفمذ ِزني فوجذصٗ ألال ن ِٓ ثٌشوجَ.

 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًيني 

 
   

 اإلمجايل

 3 3   القخلً

 2  1 1 اوجرحً

 املٌشآث املدًيت 

 
   

 1 1 1 حدهه

   3 حضرر

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:
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ثدلٕطملز ثٌل  مت ثعلضاذثفاج ااجلذٔج     حتمٍملجس ٍِذثٍٔلز دلعشفلز     ثدلشوض ثٌمجٔو  ثلٍي عٍى ثٌوثلعز اأجش 

ِللزني ِللذ  اثٌاللجسا ثٌعللجَ دؤ للذ ث  ٍللج  ثدلىضهللز   ِذٍٔللز اأْ ثدلىللجْ ثدلغللضاذ  عذللجسر عللٓ  ْ ثدلٕطمللز أ

ا  صوجلذ أي أ٘لذث     ٌوٌٍلو شلشق ِذٌٕلز ثحلذٌلذر     7صمي    ً  دعاشثس ث دٍٕز اثدلٕجصي ثٌغىٍٕز ثدلذٍٔز

عغىشٌز   صٍه ثدلٕطمز ث ِش ثٌزي ٌؤوذ أْ ِج لجِش دٗ لوثس ثٌضحلجٌف ٘لو ثعلضاذث  ِضعّلذ ٌٍّلذٍٔني      

ٌعجلخ عٍٍاج ثٌمجٔوْ ثٌلذايق اخشللجن ٌٍّذلجدا اثٌملٍُ ثٌل  ألعلش عٍٍالج         اثدلٕاآس ثدلذٍٔز اً٘ جشثةُ

ثعضّشثس ثٌغعودٌز احتجٌفاج   لضً اثعضاذث  ث لفجي اثٌٕغلج  اثدللذٍٔني    ارلشدثوضّعجس ثدلضحضشر. 

اِغلّي  أ  شصىذاج أِجَ ِلش ٌ ثٌضحجٌف ثٌغعوديِج ٘و إ  جشميز داعز صضج  إ  ثجلشثةُ ثٌ   ِج صثي 

ثوضّي ثٌذاي ثٌزي ِج صثي صجِضجن إصث  ٘زٖ ثجلشثةُ ثٌ  ٌٕذ  ذلج جلذني ثحٔغلجٍٔز اثٌل  عضالىً       

ثدلغللضمذً ثٌمشٌللخ عمذللز أِللجَ صىللجصف ثوضّللي ثٌللذاي ادفجعللٗ عللٓ ثحلمللوق اثحلشٌللجس دللً عللضىوْ ٘للزٖ      

 ثجلشثةُ عوثدك داٌٍز   ثٌعذاثْ عٍى ثوضّعجس اثٌذاي.

 

 تىصياث المركز:

 ثٌملللجٔو  ٌٍحملللوق اثٌضٍّٕلللز ٌلللذعو لٍلللي ِٕهّلللجس ثوضّلللي ثدللللذ  اثدلٕهّلللجس ثٌذاٌٍلللز   ثدلشولللض

اخصوصجن ِٕهّجس ث ِلُ ثدلضحلذر إ  حتّلً ِغلتوٌٍجهتج ث خاللٍلز اثحٔغلجٍٔز هلجٖ ِلج ٌشصىذلٗ          

 ثٌغعودي ِٓ جشثةُ  ك ثٌذاشٌز ا ثحٔغجٍٔز لعج. ثٌضحجٌفلريثْ 

 ِٓ إ  ثحلفجظ عٍى ِج صذمى ِٓ  عضاج اعشعز ثٌعًّ عٍلى   وّج ٌذعو ث ُِ ثدلضحذر ارلٍظ ث

 الف ثحلشح االف ٔضٌف ثٌذَ ثٌٍّ  اثحلذ ِٓ ثسصىجح ثجلشثةُ  ك ألفجي أغج  ثٌٍّٓ.

      اٌذعو إ  عشعز إسعجي جلجْ حتمٍك داٌٍز ٌٍضحمٍك   ٘زٖ ثجلشميلز اغري٘لج اصملذر ِشصىذٍالج

 ٌٍمضج  ثٌذاي.
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 الؼور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًخهاك
 احملافظت املديريت

هناى 

 الىاقؼت

حاريخ 

 اسخهدافهن

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي لضًٍ 81 روش أمحذ عذذثٌمجدس غجٌخ ععٍذ 1

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي لضًٍ 81 روش ِغجفش عًٍ زلّذ عذذٖ شعذجْ 2

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي لضًٍ 01 روش ِججذ ث عًٍّ 3

 

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 الؼور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًخهاك
 احملافظت املديريت

هناى 

 الىاقؼت

حاريخ 

 اسخهدافهن

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي جشحيز 07 أٔثى صجحلز  غني أدودىش دجٌذٍذ 1

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي جشحيز 03 لفٍز أسٌج عذذثهلل لجعُ ثٌشثعً 2

 

د(.3)ملحكد لمد

دو جل ضا ص جلىشآتد جلذو  د جلذماصدأمس ءدوب  و تد

 اسن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 املٌشؤة
 الؼدد

ًىع 

 الضرر
 احملافظت املديريت

هناى 

 الىاقؼت

حاريخ 

 اسخهدافهن

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي صذِري 0 ِزني صٍغري عذذثهلل عثّجْ فذريٖ 1

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي صضشس 0 ِزني عذذثهلل لجعُ ععٍذ ثٌشثعً 2

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي صذِري 0 عٍجسر عذذثهلل لجعُ ععٍذ ثٌشثعً 3

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي صضشس 0 ِزني ٌجعني ٔجشش ثٌعٕغً 4

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي صضشس 0 ِزني حيىي ثٌمش  5

 8101أوضودش  01 ٌوٌٍو 7 ً  ثحلذٌذر ثحلجي صذِري 0 لشٌك ثٌطشٌك ثٌعجَ 6
 

 د
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 لى دوبةضد جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صدجا ءد ومصفد
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