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 ملخص:

يف ؿيةق جغبئم بحلغت وبجلغبئم ظض بإلنـةنيد وبإلجةصخ بليت  زغزبحيت ة بلـيتؼةصود وفةل  يتة ػيت       

طةئغبهتيتيتة بحلغجييتيتد ظيتيتض ؿيتيتبةا بليتيتي ا بريتيتضنيةا بتجغويتيتةرا  ووؼيتيتر تيتيتؾ ايتيتةعبذ جةويتيتد  يتيت س ة طةئغبهتيتيتة     

خ وبل صيت   بحلغجيد  عجغ م يت ة بؿيتس ض ر ع ؼيتةب وحًييتةب تج يتةر مضوغويتد  عديتث بريتضنيةا يف بلـيتةػد بلؼة يتغ          

تا وايتيتةعخ سةمـيتيتد بؿيتيتس ض ر سوعيتيتة   ةػيتيتد ميتيتا  ط يتيتة     3107صوـيتيت    32صيتيتحةدةب ميتيتا ويتيتةت بلـيتيتحر  

برضوغود يف بلـةػد بلغبجؼد جؼض ػصغ ن ؾ  بليةت كةنةب ميةعؿةا لؼحد كيتغخ بلديتضت جـيتةدد جةمؼيتد  عديتث      

جي يت م  ط يتة    آسيتغوا   32 ط يتة  وجيتغح    5ميتضني  جي يت م    9جظبذ برضوغودا جغميد مغوػد عبح ظيتذيس ة  

 و يةر ك ة صمغذ ؿيةعز  مضنيد ومًؼث عوةظي لبغخ بلدضت. 

 

 الىالعة:تفاصيل 

 32يف بلـةػد بلؼة غخ وبل ص  ميتا صيتحةح ويتةت بلـيتحر برةب يت        

تا  ا طريبا فيتةل  بلؼيتضوبا بلـيتؼةصحل بحليتغ      3107صوـ   

 هجةميتيتيتيتةب ود يتيتيتيتيةب جيتيتيتيتفعجغ ايتيتيتيتةعبذ ز صيتيتيتيت  جي يتيتيتيت ة تيتيتيتيتؾ صويتيتيتيتةئ      

مـس ض ةبا ج ب  محة غ وػيتا ؿيتح  رصيتغبع وزغصيتض وج ييتد بلدسيت        

وبإلجةصخ بجل ةػيدا وو د بدسجةجيد لؼ غبذ بت شةص بريتضني   

ما  ج يتةر وحيًيتد  عديتث جي يت م  ط يتة  وجً يت  ب  ووؼيتر بل يتةعبذ         

جؼيتيتيتض بنسيتيتيت ةئ م ميتيتيتا وو سيتيتيت م بودسجةجييتيتيتد وصيتيتيتؼةصهم ػًيتيتيت  ميتيتيت    

رضوغود وم يت م ميتا   ؿيةعبهتم ػةئضوا رىل م ةطد م ومـةك  م جة

كةا ػةئضبب م يةب ػً   وضبمها كةنر وو س م بودسجةجييتد لًسؼيتحري   

ػيتيتا ع و يتيتم ورصبنسيتيت م لؼيتيتضوبا بلسذيتيتةل  بلـيتيتؼةصحل وجغبئ يتيته بلةد يتيتيد و يتيتةػعا بلح يتيتؼد  يتيت   ج يتيتةر بليتيتي ا 

وميتغوع  ليتيت  ويتيتةت ػًيتيت  لحيتيتضاا   وبوعيتيتة زعيتيتةم  م ميتغ بل يتيتؼث بل ًـيتيت ير ورصبنسيتيت م لديتيتغبع زغبميتيتث جس ةويتيتض   

 ؽ بل غو  كؼةص د إلؿغبئي .بلدض

 آسغوا ا رظة د رىل زضمري ؿيةعز  مضنيس . 31مضني   وجغح  2 ؿ غذ بل ةعبذ بلةد يد ػا مدس  

وثيتيت  برغكيتيتؼ بلديتيتةنةو لًذديتيتةق وبلس  ييتيتد بجلغمييتيتد برغوػيتيتد وبنسديتيت   غود يتيتة بحلديتيتةوي رىل برـس يتيت يةذ بليتيت  

 و كظلك   ةص ػيةا ونةجةا ما بلدص .بؿسدحًر بلؼضوض ما برصةج  ووةجً ة مغ ػضص م  م 

 أحذ جرحى الىالعة
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األطفااام مجااذدا  
هاااذغ لااااارات  
طيااراا التحااالف  
الساااااااااااعىد  

 الحربي

برغكيتيتؼ بلديتيتةنةو لًذديتيتةق وبلس  ييتيتد وسيتيتو  نؼول يتيتة برييتيتضبا لسةثييتيت  جغمييتيتد       

طريبا بلسذةل  بلـؼةصحل بحلغ  بل  بعزبح ة    ع يتغ  هيتةم مضوغويتد    

 ؿيت غذ ػ يته ميتا جغمييتد ود يتيدا ويتةت        عدث يف وو س م بودسجةجيد وميتة  

بل يتيتريبا بحليتيتيتغ  لًسذيتيتةل  بلـيتيتيتؼةصحل يف بلـيتيتيتةػد بلغبجؼيتيتد وبل صيتيتيت  جؼيتيتيتض    

ػصغ ن ؾ بليةت ج ا اةعخ جةود مـس ض ةب ػيتضخ  ميتضني  جي يت م  ط يتة  ميتا      

 ج ةر مضوغود  عدث كةنةب وًؼحةا كغخ بلدضت يف ؿةدد م سةديتد ممًؼيتث ميتا بلغميتة   يتةبع جةمؼيتد  عديتث        

مضني  جي  م ط   وجغح ط   آسيتغ  يتغوح جةل يتد  ؿيتؼ ةب ػًيت  رثغهيتة        5ة  ؿ غ ػا مدس  جةرضوغود(ا م

 بىل برـس    ا

  

 إفادات ضحايا وشهىد عياا

عايراً، أحرذ املصرابني ل انمصرف اجلرىي       25انشاهذ/ جبار صاحل صاحل احلباري، ٌبهغ يٍ انعًرز   

تشفى انسرعىدي األملراين بانعاصرًت    عهى انىلفت االحتجاجٍت ألبُاء يذٌزٌت أرحب لابهُاِ باملس

 صُعاء وانذي أفادَا لائالً:

زةب ضنة م ظ بلصحةح رىل ؿةدد م سةدد  ةمؼد  عدث وكةا بلسةب ض 

ما وح  كة د ؿبةا مضوغود  عدث سغجيتةب ميتا م يتةطد م وم يتةػعم     

وػ يتيتيت  وو يتيتيتد  وجؼعيتيتيت م مصيتيتيت ذحةب  ط ةليتيتيته مؼيتيتيته ل ؼيتيتيت  ػيتيتيتا ع و يتيتيتة     

لظيتيتةع ػًيت  بليتيتي ا   بدسجةجييتد لًس ضويتض جؼيتيتضوبا بلسذيتةل  بلـيتيتؼةصحل ب   

وميتيتة بعزبحيتيته ميتيتا جيتيتغبئم و يتيتةػع و يتيتضس عيتيتة جيتيتح  بإلنـيتيتةنيد ظيتيتض         

بلـبةا برضني  جً م ما بتط ة  وبل ـةر ومغوع  ل  وةت ما ػً  

بلـيتيتيتؼةصود  وفةل  يتيتيتة جةلؼيتيتيتضوبا ػًيتيتيت  بليتيتيتي ا . و وعيتيتيتةب نؼيتيتيت  عايتيتيتم       

رصبنس يتيتة بل يتيتضوضخ لديتيتغبع زغبميتيتث عئيتيتيؾ  مغوبيتيتة   جغبد يتيتة وآوم يتيتة ػيتيتا

ج ديتيت  ؿيتيت ةعخ جيتيتوصا رىل بلديتيتضؽ بل يتيتغو  وزعيتيتةم  ة ميتيتغ بل يتيتؼث بل ًـيتيت ير  وجؼيتيتض بنسيتيت ةئ ة ميتيتا بلةو يتيتد     

بودسجةجيد ز غو ة وم  م ما صؼضوب ػً  م  ؿيةعبهتم و نة صؼضذ  ةق ؿيتيةعخ  ديتض  ويتةع  ويف زًيتك     

ػً  بلـيةعخ بليت  ك يتر ػًيت  مس يت ة طريزيتر بل يتةعخ وميتا كيتةا          بلًذظةذ ع   ؼغ رو جةوةع بل ةعخ بجلةود

مؼي عبكحةب يف بعةبر وبعز  ر جةتعض و ديتضذ وػييتي ع   يت  رو وحيت  حلظيتةذ ه يتة يف برـس يت   جؼيتض  ا         

  ؿؼ ةو وبندظوب ديةيت.

 

راصذ المركز يجر  ممابلة مع 

 أحذ الضحيحا
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عاياً، شاهذ عٍاٌ وَاجً يرٍ اججرىو اجلرىي  رذ       18رٌاٌ يُصىر راجح ثعٍم، ٌبهغ يٍ انعًز 

 ا لائالً:إنٍُ

جؼض بنس ةئ ة ما وو س ة بودسجةجيد مغ بلؼ غبذ ميتا  ج يتةر برضوغويتد يف بلـيتةػد بلؼة يتغخ وبليت ب زدغوحيتةب         

يف ؿةدد جةمؼد  عدثا ز غو ة وصؼضذ  نة  يتةق ؿيتيةعخ  ديتض  وغجيتةئي وػ يتض سغوج يتة ميتا جةبجيتد جةمؼيتد          

ضخ   يتشةص م يت م ميتا كيتةا      عدث مسؼر ص ري بل ةعخ بجلةود يف بعةبر ويف حلظةذ ووؼر ػً  مجغ لؼ

ػً  بلـيةعبذ وم  م ما كةا عبجوبا  وصذ  يةخ ػيتضخ   يتشةص وصميتغذ و دغويتر ؿيتيةعخ  ؿيتغػر ميتغ        

بث   آسغوا مؼي حنة ثوثد   شةص مصةج  ومحً ةهم جـغػد  ةق بلـيةعخ و ةهضذ جغمييتد مغوػيتد   

ما  م يف زًيتيتيتك بلؼ يتيتيتغبذ كيتيتيتةنةب معيتيتيتغج  جيتيتيتضمةئ م وديتيتيتةوذ بلؼضويتيتيتض م يتيتيت م دغجيتيتيتد وـيتيتيتس ي ةا ل جيتيتيتضهت 

بلًذظةذ ووؼر بل ةعخ بل ةنيد بؿس ض سه ما دةو  رندةط برصةج  وزةبلر بعج يتةذ بجلةويتد لسصيتحخ  عجيتغ     

ايتيتةعبذ  صذ رىل مدسيتيت   ميتيتضني  جي يتيت م  ط يتيتة  وجيتيتغح ديتيتةبم ثوثيتيتةا  يتيتشب ميتيتضنيةب جي يتيت م  سيتيتي م صيتيتةع   

ـ  سه بآلا ػةمةب  صيث ج ظةوة يف ع ؿه ودةل 21عبجخ ثؼي  وحًغ ما بلؼ غ  س يت    دغجد وسًديت  بلؼ ةويتد جةر

ك ر ويتض   يتر ػ يته يف مـيتغح بجلغمييتد وع  جيتضا رو ه يتة جةرـس يت   بلـيتؼةصحل بتريتةو وا بؿيتس ضب  ة            

جيتضوا  حل طنيتث  و ميت ع وو نؼيتغذ ريتةطب ويتةت بل يتريبا بحليتغ  لًسذيتةل  بلـيتؼةصحل جدصيت ه بلةد يتي ػًيت               

  حل وبلسؼحري صوا وجه د .ع ؼ ة ووو س ة بودسجةجيد وحمةولسه م غ دد ة يف بلغ

 

 عاياً، شاهذ عٍاٌ، لال نُا: 32سامل أمحذ احلكًً، انبانغ يٍ انعًز 

ت وجؼيتيتض بنسيتيت ةئ ة ميتيتا 3107صوـيتيت    32يف بلـيتيتةػد بلؼة يتيتغخ وبل صيتيت  صيتيتحةح وةم يتيتة هيتيتظب بلـيتيتحر برةب يتيت   

ػ يتةع ويتةت   وو س ة بودسجةجيد ميتغ ػ يتغبذ بت يتشةص ميتا  ج يتةر برضوغويتد صيت ةعبب وكحيتةعبب وميتا  سًيت  بت          

بل ريبا بحلغ  لًسذةل  بلـيتؼةصحل جدصيت  ثوثيته صيتةبعوز جيت وش ايتةعبذ جةويتد مسسةلييتد وج يتب  محة يتغ           

ومسؼ ضبب وسً ة ورجةصز ة جةلبةميت  وهيتة ميتة  صس رىل مدسيت  تـيتد   يتشةص ميتضني  وجيتغح بلؼ يتغبذ جي يت م           

ةئي وم ًيت م ميتا     يتشةص ميتا  ويتةع  وهيتم وبليتضحل وبثيت   ميتا   يتد         5 ط ة  و يةرا وما ج  برصيتةج   

س ريخ  ؿؼ ةب ػً  رثغهة رىل برـس    وبآلا  نة جغ ديتد  سيتي      نـة   صيحةب  غوح جؼع م جغبد م

ػةميتيتةبا  صيتيتيث جغظيتيتةض و يتيتظةوة يف جـيتيت ه وبآلا  عيتيتغ    21حم يتيتض  محيتيتض بحلب يتيتي بلحيتيتةلغ ميتيتا بلؼ يتيتغ   

 نث بوسغ  ةا.لًؼ ةود بل حيد برغكؼود جةرـس    ا بؿس ضبذ وو س ة بودسجةجيد جضوا  حل ط

وسو  دضو ي مؼبم بآلا زًدير بزصةوب ما  دض  وةع  و ييتضو ػيتا بعزبيتةت طيتريبا بلسذيتةل  بلـيتؼةصحل       

بحلغ  جغميد جضوضخ      ةػد   شةص ما  ط ة  برضوغود كةنةب وًؼحةا كغخ بلدضت مبًؼث ؿةدد 

جغمييتيتد بسيتيتغس ظيتيتض   جةمؼيتيتد  عديتيتث  صذ رىل مدسيتيت  ػيتيتضص ميتيتا بريتيتضني  وبوط يتيتة  وجيتيتغح آسيتيتغواا وهيتيتظا        

بل  ةلد يف بلي ا وو نضعحل رةطب ك  هظا بلةد يتيد وبإلجيتغبت لًـيتؼةصود وفةل  يتة جدصيت  ة ػيت  طريب يتة        

 بحلغ  لً ضني  ما  ج ةر برضوغود وؿبةا بلي ا ػ ةمةب؟.
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 نتائج الىالعة:

 انضحاٌا املذٍَني:

 
   

 اإلمجايل

 9 8  1 انمتهى

 21 19  1 اجلزحى

 املذٍَت:املُشآث 

 
   

  6  تذيري

 1  3 تضزر

 

 

 وصف االنتهان وفما  للمانىا اإلنساني الذولي:

برغكيتيتؼ بلديتيتةنةو بطًيتيتغ ػًيتيت  بلةبوؼيتيتد و جيتيتغس مـيتيتذةب مييتيتضبنيةب ػًيتيت  بر  ديتيتد بليتيت  ا بؿيتيتس ضب  ة وسةصيتيتد        

. ع ؼيتةب ميتضنيةب صيتغ ةب   ليـر هض ةب ػـبغوةب ورمنة ووجضنة با بر  دد   بر  دد برـس ض د وبل  ا وص  ة

و ا بؿس ضبذ برضني  وُؼض جغميد وؼةويتث ػًي يتة بلديتةنةا بليتضوما وسغويتةب لً حيتةصي وبلديتيم بليت   مجؼيتر          

ػًي يتيتة بمس ؼيتيتةذ برسذعيتيتيتغخ. وبا بؿيتيتس غبع بلـيتيتيتؼةصود وفةل  يتيتة يف وسيتيت  وبؿيتيتيتس ضبذ بتط يتيتة  وبل ـيتيتيتةر       

ميتيتة ػبليتيتر بلـيتيتؼةصود زغزبحيتيت ة  ميتيتةت ميتيتغي   وبريتيتضني  ميتيتة هيتيتة رو جغمييتيتد ج يتيتؼد زعيتيتةذ رىل بجليتيتغبئم بليتيت      

ومـ غ بمس يتغ بليتضوم بليتظحل ميتة ػب  صيتةمسةب رػبر هيتظا بجليتغبئم بليت  و يتضس عيتة جيتح  بإلنـيتةنيد وبليت               

ؿس ب  يف برـسدح  بلدغوث ػدحد  مةت زبةز  بمس غ بلضوم وص ةػه ػا بحلدةق وبحلغويتةذ جيت  ؿيتسبةا    

 بمس ؼةذ وبلضو .هظا بجلغبئم ؿةبج  صوليد يف بلؼضوبا ػً  

 

 تىصيات المركز:

    برغكيتيتيتؼ بلديتيتيتةنةو لًذديتيتيتةق وبلس  ييتيتيتد ويتيتيتضػة مجييتيتيتغ م ظ يتيتيتةذ بمس يتيتيتغ بريتيتيتضو وبر ظ يتيتيتةذ بلضولييتيتيتد

وسصةصةب م ظ ةذ بتميتم برسذيتضخ رىل ف يت  مـيتاةليةهتة بتسووييتد وبإلنـيتةنيد عيتةا ميتة وغزبحيته          

 بإلنـةنيد مجؼة.طريبا بل ظةت بلـؼةصحل وفةل ه ما جغبئم    بلح غود و 
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    ك ة وضػة بتمم برسذضخ و ًؾ بتما رىل بحل ةظ ػً  مة زحد  ما مسؼس ة وؿغػد بلؼ   ػًيت

 وو  بحلغت ووو  نؼو  بلضت بلي ر وبحلض ما بعزبةت بجلغبئم     ط ة  ونـةر بلي ا.

    زبحي يتة  ووضػة رىل ؿغػد رعؿة  جلةا فدي  صوليد لًسذدي  يف هظا بجلغمييتد واريهيتة وزديتضر مغ

 لًدعةر بلضوم.
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 (1يهحك رلى )

 أمساء وبٍاَاث انضحاٌا انمتهى يٍ املذٍَني وصىر نبعضهى

 انعًز انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 املذٌزٌت

يكاٌ 

 انىالعت

تارٌخ 

 استهذافهى

  عدث وسي  07 ط   حم ض حيىي نةع بلضوا بحلي ي  0
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

  عدث وسي  37 طكغ مؼ غ مصًخ صةحل برةمسي  3
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

  عدث وسي  37 طكغ دـ  ػًي حم ض مبغت  2
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

  عدث وسي  25 طكغ ػحضبلبغر حم ض ػًي دي ةا  2
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

  عدث وسي  35 طكغ صضبت حم ض دـ  بلدةصعحل  5
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

  عدث وسي  31 طكغ بحلي يػحضبلغمحا ػًي نةع بلضوا   6
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

  عدث وسي  35 طكغ مغبص ػحضا دـ  بحلجي   7
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

  عدث وسي   طكغ مجة  بجل حل  8
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

  عدث وسي   طكغ ػًي حم ض صةحل بربغوت  9
جةمؼد 

  عدث
32/03/3107 

 صىر بعض انضحاٌا انمتهى يٍ املذٍَني
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 (2يهحك رلى )

 أمساء وبٍاَاث انضحاٌا اجلزحى يٍ املذٍَني وصىر نبعضهى

 انعًز انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 املذٌزٌت

يكاٌ 

 انىالعت

تارٌخ 

 استهذافهى

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 07 ط    صوث  محض ػًي بحلب ي  1

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 08 طكغ حم ض  محض عبجخ بربغوت  2

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 55 طكغ ػًي حم ض مبغت  3

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 61 طكغ صةحل ػًي ػًي بجليض  4

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 25 طكغ ج ري م صةع عبجخ ثؼي   5

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 51 طكغ عوةف دـ  مشوا  6

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 23 طكغ  محض ػًي بحلب يحم ض   7

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 31 طكغ ػحضبعةصحل صةحل ػًي بجليض  8

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 33 طكغ وليض حم ض وةؿ  بلةصة   9

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 37 طكغ دة ض  ةهض بحلحةعحل  11

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 61 طكغ ػةوط بحلحةعحل صةحل صةحل  11

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 25 طكغ مجي  هةصحل بحلحةعحل  12

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 33 طكغ جنغبا سةلض  محض بحلحةعحل  13

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 38 طكغ م وك  محض هةصحل بحلحةعحل  14

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 28 طكغ حم ض بحلحةعحلػًةحل حم ض   15

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 23 طكغ دؼبت حيىي دؼبت بحلحةعحل  16

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 35 طكغ حم ض  دـا صةحل بحلب ي  17

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 32 طكغ م جي حم ض دـ  بربغوت  18

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 32 طكغ دجيًدحم ض  محض   19

 32/03/3107 جةمؼد  عدث  عدث جغوخ 22 طكغ  محض ػًي صةحل بحلب ي  21
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 صىر بعض انضحاٌا يٍ اجلزحى املذٍَني
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 (3املهحك رلى )

 املُشآث املذٍَت املذيزة واملتضزرةأمساء وبٍاَاث 

 انعذد َىع املُشؤة اسى صاحب املُشؤة و
َىع 

 انضزر

يكاٌ 

 انىالعت

تارٌخ 

 استهذافهى

 32/03/3107 جةمؼد  عدث زعغع 2 م  فخ جةمؼيد محةو جةمؼد  عدث 0

 32/03/3107 جةمؼد  عدث زضمري 6 وؿيًد ند  ؿيةعبذ مضنيد 3

 32/03/3107 جةمؼد  عدث زعغع 0 م  فخ عوةظيد مًؼث عوةظي 2

 

 

 صُعرررراء –انًٍررررٍ  - انماَىين نهحمىق وانتًٍُتاملزكز  صادر عٍ/


