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 4 صعذة -مىبً  –المسافريه في الطريك العام تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 ملخص:

ب قح  ادلندوُ   سزمر حتبلف العدوان السعىدٌ يف ارركبهبسُبق جرائم احلرة واإلثبدح اليت َيف 

شننه رننبرر  جىَننخ ثا 2108َىننبَر  2يف ومننذ كجكننر كننه لننجبء الض صننب  يف الننُمهق مننبا ه اوننً احلننر  

كدَرَنخ كىجنً   رورٌم ثنبخل  العنبا طىةلنخ العن      عمنب  كسنبفرَه لن   كن    كسزهدفبً سُبرح كدوُنخ رلن    

 الةرَنن  العننبا الغننبرر   آلننرَه ودكننرد  2كنندوُ  مز ننً وجننرء   7طحبفظننخ لننعدح تسنن رد عننه ومننى    

 .حورضرر السُبر

 

 الىالعت:تفاصيل 

شننه الةنن ان احلننر  ل زحننبلف السننعىدٌ رننبرر  جىَننخ يف    

َىننننبَر  2كننننه لننننجبء َننننىا الض صننننب  ادلىافنننن   63:1السننننبعخ 

سنننُبرح كدوُنننخ ل منننىاههن عجننندالر ه   اق كسنننزهدفبً 2108

لننغ  تصىننب  كرورٌننب ثننبلةرَ  العننبا طىةلننخ العنن  كدَرَننخ 

كىجنننً طحبفظنننخ لنننعدح مبونننذ رلننن  كسنننبفرَه كنننه العمنننب    

الغننبرح اىلوخ ل ننف السننُبرح وتحللننذ هبننب   داو جننر ادلنندوُ 

دلسبفرَه ثبلزنو  كىهب ب واضةر سبئلها بممتضرار جسُمخ 

دن  هٌنبة  حت ُن  الةن ان      حتنذ تدند اىلشنجبر    وااللزجب 

وكسنزمرا  َزرلندٌم   مىونً الاا   مسنب  ادلىةلنخ   احلر  كنه 

 يف تجىا  ادلكبنق لُجبرزهم ثغبررً الضبوُخ الىدشنُخ او جنرد ثُىنهم كجبشنرح لزلنجس ثهجسنبدٌم       ُلًح ثز

كندوُ    7خ ثشنعخ طلزن    إخ تشن   كزىنبصرح لزسن ر عنه ومنى  جر ن       وتدبلزنهم زلنُ  ادلكنبن    يف خئَالرب

مت الزعننرس ع ننً ٌىَننخ ص صننخ تشنننبخ كىننهم كننه لنن   العضننىر ع ننً ثةننبئ  ٌىَزننهم        مجننُعهم عمننب ق 

وَعىدون كه تثىب  زلبفظخ رعز وٌم ولُد عجدي سعُد صبثذ وعبثد ت د ع ٍ  ُد وت د كلجنى  عجندي   

 سعُد وثلُخ الضحبَب اللز ً مل َزم الزعرس ع ً ٌىَبهتم.

ٌم كبلك السُبرح عجدالر ه لغ  وشنص آلر كه العمنب  ادلندوُ  مت إسنعبفهم     آلرَه 2ممب جرء 

لعدح وجرادنبهتم لةن ح إضنبفخ إخ رضنرر سنُبرح ثهضنرار جسنُمخ         إخ ادلسزش ً اجلمهىرٌ طدَىخ

 وردك  الةرَ  العبا.

 

 أشالء الضحايا المتلى



 

 

 5 صعذة -مىبً  –المسافريه في الطريك العام تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 إفاداث شهىد الىالعت: 

 عاياً أفاد املركز انماَىين لائالً:  35عبذاهلل سهًاٌ َبشاٌ انبانغ يٍ انعًر 

ل ةن ان   ا وثعند مسبعىنب لزح ُن  ككضنف    2108َىنبَر   2"يف سبعخ كجكرح كنه لنجبء َنىا الض صنب  ادلىافن       

العدوان السعىدٌ مبا ثشه ربرر  جىَخ ر صن  ثُىنهمب دنىاس إن  إخ عشنر دمنبئ        احلر  لزحبلف 

كسزهدفًب كه ل ذلب سُبرح كدوُخ رلن  عمنبالً كسنبفرَه كنه عندح زلبفظنبد  ىُنخ ومعنذ الغنبرح اىلوخ          

ع ً ال نىر وٌرثنىا حتنذ    ىا كىهب لزنادد اخ اعةبهبب والبثً كه مبن ع ً كزىهب ثبلجعر ف ل ف السُبرح

 ذد الة ان احلر  طهبمجزهم ثغنبرح صبوُنخ تلنبثزهم كجبشنرح ومنجف     واللصف لُعبكه  شجرح ل لزجب 

ظنن  يف خ وارركبثننً ل جر نن ةنن ان احلننر  الىدشننٍ ل ُ  ادلكننبن ولنن   كشننبٌدرىب ل لصننفزلننيف  هبننم

ادلصنبث  واوزشنب  الضنحبَب    إخ ادلكنبن وإولنبه     مسب  ادلىةلخ ممب تعنبق ولنى  تثىنب  ادلىةلنخ    يف ًلُ حت

عخ جشنب ثوثعد كغبدرح الة ان تجىا  ادلكبن ٌرعىنب إخ ككنبن احلبدصنخ وفىجئىنب      د  كضٍ رلرَجب سبعً

لةرَنن  العننبا  آلننرَه ورنندك  ا   2اجلر ننخ فلنند تدي اللصننف عننه سننلىي سننجعخ كنندوُ  مز ننً وجننرء      

 بلسُبرح".وتضرار جسُمخ ث

 

 عاياً أفادَا لائالً: 31 َشباٌ ٌبهغ يٍ انعًر عهً عبذاهلل حيىي

ثبلعندوان العسنكرٌ رن  ادلسنجىق واحلصنبر       السنعىدَخ وحتبل هنب   امضر كه تلف َىا كنه شنرو    "ع ً كدار

ضند ادلندوُ  يف النُمه     احلنر  ب كجنهب ه ا ن  ررَىكُنب جر نخ كروعنخ َ    وحنه وشنهد  اخلبو  ع ً الُمه

كه رلبار وجرائم َىدي ذلب اجلنج  والضنم    وثبىللص كب ارركجً قح   سكبن واٌبس زلبفظً لعدي 

اإلوسننبآ آلننر ٌننجي اجلننرائم ادلروعننخ مُننبا هننبئراد السننعىدَخ وحتبل هننب احلرثُننخ يف ثداَننخ لننجبء َننىا     

ب  مننبوىا عبئندَه إخ كىننبهلهم  ع نً سننُبرح كدوُنخ رلنن  كسنبفرَه كننه العمن     صنب  ثلصنف لننبرول    الض 

احلبدصنخ فىجئىنب ثجشنبعخ    وكىهم كه مبن َجحش عه كصدر راق َعُ  ثً تسنررً وعىند ولنىلىب إخ ككنبن     

كىننهم  تدبلزننهم الغننبرر  إخ تشنن   وكزمننذ تجسننبد سننجعخ  اجلر ننخ قحنن  ٌننعال  العمننب  اىلثرَننب  دُننش  

والجلُخ مل َزم الزعنرس ع نُهم     ُهب ط ثسهماليت عضروب ع ع ً ص صخ كىهم عرب ثةبئ  ٌىاَبهتم ىبرعرف

بذلب إخ ادلسزشنن ً طدَىننخ لننعدح كننر اصننى  جردننً      مننبوىا تشنن   مجعىبٌننب ووضننعهب يف تمُننب  وإرسنن    

ىننهم كبلننك السننُبرح ومت اللصننف ع ننُهم ثكنن  ٌننجي الىدشننُخ ثنندون تٌ هوننت      جننرادهم لةنن ح وثبلغننخ ك 

 امزرفىي فهم كدوُىن تثرَب ".

 



 

 

 6 صعذة -مىبً  –المسافريه في الطريك العام تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

عايًا أحدذ أادايل املُطمدت اندشٌٍ شدااذوا والعدت لصدف         31ٌبهغ يٍ انعًر  اٌ سهًاٌ َبشاًٌٍجه

 طرياٌ انتحانف انسعىدي احلريب عهى سٍارة املسافرٌٍ فؤفاَا املركز انماَىين بمىنه:

"ثعد رؤَزىب ل غبراد اجلىَخ اليت شىهب الة ان احلر  لزحبلف العندوان السنعىدٌ ع نً العمنب  ادلندوُ       

كىجننً كننزجه  إخ كدَىننخ لننعدح   م الننيت مبوننذ رل ننهم كننه كىةلننخ رجننىاح طدَرَننخ  ادلسننبفرَه وسننُبرهت

 ل   كرورٌم ثبلةرَ  العبا طىةلخ الع  ثى   ادلدَرَخ ٌرعىنب  ثبلغبرر  ومص هم الة ان احلر  

كر آلرَه كه تٌنبس ادلىةلنخ ور لندوب ككنبن اذلجنىا ووجندوب جر نخ شنىُعخ  ارركجنهب الةن ان احلنر             

تعمنب   كعظمهنم عمنب  َجحضنىن عنه      ع ً ٌعال  ادلدوُ  ادلسبفرَه اىلثرَب  الجَه منبوىا  الىدشًُ ثغبررًُ

كه االه ب  والىسب  وال ودرٌ دلبها من  ٌنجي احللند     كب َسد رك  كعُشخ تسرٌم ب راق لزىف َدرون كىه

ٌنننعال  اىلثرَنننب  ادلننندوُ    ع نننً ثةبئراهتنننب احلرثُنننً ثلصننن هب الىدشنننٍ  ل سنننعىدَخ وحتبل هنننب واالجنننراا

ظ منبً وعندواوبً كىنج تمضنر       حرس والىسن  هب لوإٌ مقح  ادلدوُ  واسزمرارٌب يف ارركبة اجلرائم ادلهىلخ 

 رلرَجبً". كه عبكبن ووصف

 

 وتائج الىالعت:

 انضحاٌا املذٍَني:

 
   

 اإلمجايل

 7 7   انمتهى

 2 2   اجلرحى

 املُشآث املذٍَت:

 

 

  

 
  

  1 تذيري

 1  تضرر



 

 

 7 صعذة -مىبً  –المسافريه في الطريك العام تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ادلرمننز اللننبوىآ اه ننر ع ننً الىامعننخ وتجننري كسننحبً كُننداوُبً ع ننً ادلىةلننخ الننيت مت اسننزهدافهب ولبلننخ        

ٌننٍ تعُننبن كدوُننخ. وتن اسننزهداس ادلنندوُ  َ عنند  والسننُبرح الننجٌ مت مصنن ً  ووجنندوب ان ادلىةلننخ  الةرَنن  

ع ُهب اللبوىن الدوسق ولرمبً ل مجبدئ واللنُم النيت تمجعنذ ع ُهنب اازمعنبد ادلزحضنرح.       جر خ َعبمت 

وان اسزمرار السعىدَخ وحتبل هب يف مزن  واسنزهداس اىله نب  والىسنب  وادلندوُ  كنب ٌنى إال جر نخ ثشنعخ          

        ٌ كنب اا    رضبس إخ اجلرائم اليت  كب االذ السنعىدَخ ررركجنهب تكنبا كنرئ وكسنمر اازمنر الندوس النج

لبكزبً إاا  ٌجي اجلرائم اليت َىدي ذلب جج  اإلوسبوُخ والنيت سزشنك  يف ادلسنزلج  اللرَنت علجنخ تكنبا       

ركبرف اازمر الدوس ودفبعً عه احللىق واحلرَبد ث  سزكىن ٌنجي اجلنرائم سنىاث  دولُنخ يف العندوان      

 ع ً اازمعبد والدو .

 

 تىصياث المركز:

  والزىمُنننخ َننندعى مجُنننر كىظمنننبد اازمنننر ادلننندآ وادلىظمنننبد الدولُنننخ  ادلرمنننز اللنننبوىآ ل حلنننىق

ولصىلًب كىظمبد اىلكنم ادلزحندح إخ حتمن  كسنئىلُبهتب اىلل مُنخ واإلوسنبوُخ  نبي كنب َرركجنً          

 ه ان الىظبا السعىدٌ وحتبل ً كه جرائم قح  الجشرَخ و اإلوسبوُخ مجعب.

 ظ ع ً كب رجلً كه مسعزهب وسرعخ العم  ع نً  ممب َدعى اىلكم ادلزحدح ورل   اىلكه إخ احل ب

 ومف احلرة وومف وزَف الدا الُمين واحلد كه ارركبة اجلرائم قح  ته ب  ووسب  الُمه.

      وَدعى إخ سرعخ إرسب  جلبن حتلُ  دولُخ ل زحلُ  يف ٌجي اجلر نخ ور ٌنب ورلندر كرركجُهنب

 ل لضب  الدوس.
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 (1يهحك رلى )

 انمتهى يٍ املذٍَني وصىر نبعضهى أمساء وبٍاَاث انضحاٌا

َىع  انعًر انُىع االسدددددددددى و

 االَتهان
املُطمت/ 

 املذٌرٌت
يكاٌ 

 انىالعت
تارٌخ 

 انىالعت
 2108ن0ن2 الع  كىجً مزُ    همر ولُد عجدي سعُد صبثذ  0
 2108ن0ن2 الع  كىجً مزُ    همر عبثد ت د ع ٍ  ُد   2
 2108ن0ن2 الع  كىجً مزُ    همر ت د كلجى  عجدي سعُد   :
 2108ن0ن2 الع  كىجً مزُ    همر جضخ رلهىلخ   4
 2108ن0ن2 الع  كىجً مزُ    همر جضخ رلهىلخ   5
 2108ن0ن2 الع  كىجً مزُ    همر جضخ رلهىلخ   6
 2108ن0ن2 الع  كىجً مزُ    همر جضخ رلهىلخ   7
 2108ن0ن2 الع  كىجً مزُ    همر جضخ رلهىلخ   8

 

 

 بعض انضحاٌا يٍ انمتهى املذٍَني صىر
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 (2يهحك رلى )

 أمساء وبٍاَاث انضحاٌا اجلرحى يٍ املذٍَني وصىر نبعضهى

َىع  انُىع االسدددددددددى و

 االَتهان
املُطمت/ 

تارٌخ  يكاٌ انىالعت املذٌرٌت

 انىالعت
 2108ن0ن2 الع  كىجً جرَح همر عجدالر ه لغ    0
 2108ن0ن2 الع  كىجً جرَح همر رلهى  اذلىَخ   2

 

 صىر بعض انضحاٌا يٍ اجلرحى املذٍَني

  
  

  



 

 

 01 صعذة -مىبً  –المسافريه في الطريك العام تمرير حمىلي يىثك والعت  لصف  

 (3املهحك رلى )

 املُشآث املذٍَت املذيرة واملتضررةأمساء وبٍاَاث 

َىع  اسى صاحب املُشؤة و

 انضرر
املُطمت/ 

تارٌخ  يكاٌ انىالعت املذٌرٌت

 انىالعت
 2108ن0ن2 الع  كىجً رضرر لغ سُبرح عجدالر ه    0
 2108ن0ن2 الع  كىجً ردك  الةرَ  العبا طىةلخ الع    2

 

  

 صُعدددداء –انًٍددددٍ  - املركز انماَىين نهحمىق وانتًٍُت صادر عٍ/


