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 ملخص:

ال شال الزحاابلا الوااؼمست روااز سات ا ازرااابة لساش ااو المدمااعخ الااع اسراا  ػ اا   لمػ ااب ػاا      

 حسس  النوا  حباك الماؼت    ىج برو اجلميخ لطبشسارو احلسثعخ حبك الوابن ادلدنعني ا الع    إىالكو ل

الااع و  رمدزارااو  شلز ابرااو  ثنعزااو الزحزعااخ س خااب  لاا  ا  اجاا  لمماػااد الماابنمن الااد   ا نوااب             

را  روابي يامم     0088احلاس  ثما  رابزرني لمياخ ا الوابػخ       و اااللعبد األرم  المؼمة إذ لبم طريانا 

"زػابح ارنابم" طنطماخ ا احس الس ناخ      م ػ ا  اعبرابت ل  ادنعني را  الجاد       8800اخل عس األ ل ر  ف اياس  

زلبفظخ ػ سان، ا سد حبعبح شخصني ردنعني رن م لز ا   لاسم رادنعبت صبلضابت      –طديسيخ ثسط ادلساشي 

ثإصبثبد ثبلغخ ا زا و  احنبي رزفسلخ ر  لوده مت نم و ػ   إصسىب إىل ادلوزماف ، ك اب اسد الغابزاد    

 .نفمق لطعغ ر  األرنبم إىل إدساق ػدس ر  اعبر م  إرالف ب ثبلابر  رغ

 

 الىالعة:تفاصيل 

م شنذ طبشسح دسثعاخ ا  ا كضاس لزحابلا    8800ف ايس  0ا الوبػخ الضبر  ر  روبي يمم اخل عس ادلمافك 

الؼد ان الوؼمست ربزرني لميخ رفص  ثعن  ب مخس إىل ػمس سلبشك ا ز دفذ اعابم ادلادنعني را  الجاد      

رادنعني   8ادلساشاي زلبفظاخ اجلامم، راب ا افسد ػا  رمزا          السد  طنطمخ ا حس الس نخ طديسيخ ثسط

خ  الضاحعخ اخااس صاديمبت    لا بع الفسثعن م زلالت رونبت ينبىص ػ سه الوزني ػبربت، يدػ  نبلي زل د  ج

 رصلااذ  ػبراابت، لاارفذ ا ااب الغاابزرني ا اذلااماي  82لااو ياادػ ن ادلنزصااس ثاابين الغسثااب  يج اا  راا  الؼ ااس   

 اندالع دساشك كجريح ار فذ ػ   إصسىاب اصانني را  ادلخع ابد الزبثؼاخ ذلام،       الوبسىم إىل ا صبل صغريح 

ػبرابت، ثماظبيب    80ك ب لسدذ الغبزرني ردنعبت آاس يدػ ن دبشد نبلي امحد الفسلخ  الجبل  ر  الؼ س 

راا  الغاابزرني اجلميااخ اصاابثذ زا ااو  احناابي رزفسلااخ راا  لوااده نم ااو اىااب  ادلنطمااخ ثؼااد رماابىد م        

  مسبػ م لنداي ا زغبصزو  صسااو  نمبذ دعبرو إىل ادلوزمف . ل غبزاد ػ ع  ب

 حبوت إفبساد ش مس الؼعبن   ادد الابزة الضاحبيب ل  سكاص المابنم  ل حمامق  الزن عاخ ااالل رمبث زناب         

رؼ م  رمصعك اجلسميخ اكد ا لناب ثا ن ادلنطماخ ردنعاخ  ىاي رنطماخ صاحسا يخ  ان اخلعابم ادلواز دفخ ىاي           

ر  اىب  ادلنطماخ يزنم امن را  رنطماخ ألااسث ثابدضني ػا  ادلابي  ادلسػا  لسػاي   امي            دلدنعني رؼس فني 

 ارنبر م  ىم زػبح ارنبم مل يمزسفما ات ذنت ر ز ك  ىره المدمعخ لزحبلا الؼد ان الوؼمست.
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 ألارب الضحايا وشهىد الىالعة:إفادات 

ًغاج  الفرجغح الغأو أودخ    عاهغاً  شغميك الضغحيح     33أمحذ حموذ سثاع الفرجح يثلغ  هغي العوغر    

الغارتني اجلىيح حبياتَ هع صذيمَ أثٌاء تىاجذمها تذاخل خياههوا حتغذ  إليٌغا عغي تفاصغيل     

 اجلرميح فؤفادًا تمىلَ:

م فملئنب ثم  طبشساد حتابلا  8800ف ايس  0"ا الوبػخ الضبرنخ رمسيجبت ر  روبي يمم اخل عس ادلمافك 

ا ز دفذ اب مجعؼبت اع زني لمامعمي نابلي الفسلاخ الجابل  را       الؼد ان الوؼمست احلسثعخ ربزرني لميخ 

ػبربت  شاخ  را  البزثناب  آااس صاديك ذل اب  ىام مجعؼابت رادنعني يصا لامن اػ ابذلم ا زػاي              08الؼ س 

األرنبم كبنما حلظخ المصا المدمي ثبلغبزرني رزمالدي  ساا  اعبر  ب نبش ني ػ   رب اػزماد ا افسد   

ي الفسلااخ  صااديمو ادلنزصاس ثاابين الغسثااب  لز اا   لااسم راادنعبت آاااس راا   الغابزرني ػاا   ااممط ااااي ناابل 

ػبرابت راس م اطاريح ا زا او      80ا سح آل الفسلخ  يدػ ن دبشد نبلي امحد الفسلخ يج   را  الؼ اس   

 احناابي رزفسلااخ راا  لوااده ك ااب سرااسد الغاابزرني  ار فااذ نريا ااب اعاابر م االصناازني  ال ناادزت دلاابذا مت         

المدماعخ را  لجا  طابشساد الزحابلا الواؼمست احلسثعاخ  إشىابق از اد ام ال يئاخ            ا ز داف م ثاا  ىاره  

  ىم ردنعمن مل يمزسفما ات ذنت".

 

عاهغاً  أًمغأ    44شاُذ عياى هي أُايل املٌطمح يذعى/ جعيذ حموذ حسي المصوح يثل  هي العور 

الشغاُذ تففادتغَ    حياج املصاب هي الغارتني اجلىيح وأسغعفَ إ  املستشغفى لاتلٌغاٍ ولغذ أد  لٌغا     

 عي الىالعح لائلاًَ:

"مسؼنب رنر رس ة مشس اخل عس حت عمبت كضعفابت ل طاريان احلاس  لزحابلا الؼاد ان الواؼمست ا الاماي        

ادلنطمخ  كبن الطريان يرىت مث يؼمس ثزح عمو  ا الوبػخ رمسيجبت الضبرناخ روابيق لابم ثما  رابزرني لمياخ       

بح األرنبم ر  اىب  رنطمخ ا حس الس نخ،  ػند زؤياع حلظاخ   ا ز دفذ اب اعبربت لؼدح ردنعني ر  زػ

المصا اجلمت  نريان الغبزرني الع كنذ اشبىد دلؼب ب إىل رابك  إلابرع   ااو ثبدلنطماخ ىسػاذ راغ       

حتزااسق ثاانريان الغاابزرني   ػنااد  صااملنب إىل ادلااابن  لاادنب اخلعاابم    المصاااشخصااني آاااسي  إىل رااابن  

إىل   إ ااؼبفو يناابست  نماابذه  ل ااذ حب  ااو ثؼااد ان  لدرااو رضااسلبت ثدربشااو       مسؼنااب يااحعخ يواازغعش 

 ال يملااد ات راا ز ل مصااا ثااا  ىاارا ا لااسام  ادلوزمااف  ػ اا  رااة  ااعبزح ردنعااخ ألدااد اىااب  ادلنطمااخ  

 ". المدمعخ
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 وتائج الىالعة:

 الضحايا املذًيني:

 
   

 اإلمجايل

 8 8   المتلى

 0 0   اجلرحى

 املٌشآخ املذًيح:

  

 2 تذهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ادلنطماخ الاع مت ا از داف ب   لادنب     حتمعمابد رعدانعاخ دلؼسفاخ     ادلسكص المبنم  اط غ ػ   المالؼخ  السث

سلع ااابد لجاااد  زدااا  يممرااامن ثسػاااي األرنااابم ا ردنعاااخ  ان ادلاااابن ادلواااز دم ػجااابزح ػااا  ن ادلنطماااخ ا

 ال رملااد ات اىاادام ػواااسيخ ا ر اا  ادلنطمااخ األرااس الاارت ي كااد ان رااب لبرااذ ثااو لااماد        الصااحساي، 

، يؼبلاات ػ ع ااب الماابنمن الااد  الزحاابلا ىاام ا ااز دام رزؼ ااد ل  اادنعني  ادلنماايد ادلدنعااخ  ىااي لااساشم  

ا ز ساز الواؼمسيخ  حتبلف اب ا     رلسس اسلبت ل  جبسئ  المعم الع امجؼذ ػ ع ب اجملز ؼبد ادلزحضسح. 

لزا   ا ااز دام األطفابل  النواابي  ادلادنعني رااب ىام إال لسميااخ ثماؼخ رضاابم إىل اجلاساشم الااع  رااب شال       

زبت إشاي ىاره اجلاساشم    روا غ اجملز اغ الاد   الارت راب شال صابر      اث سراج ب اربم راس ي الزحبلا الوؼمست

الاع يناادث ذلااب لاجني ا نواابنعخ  الااع  زمااا  ا ادلوازمج  المسياات ػمجااخ ارابم رااابرا اجملز ااغ الااد       

  سفبػو ػ  احلممق  احلسيبد ث   زامن ىره اجلساشم  ماثك س لعخ ا الؼد ان ػ   اجملز ؼبد  الد ل.

 

 تىصيات المركز:

 مجعاااغ رنظ ااابد اجملز اااغ ادلاااد   ادلنظ ااابد الد لعاااخ   ادلسكاااص المااابنم  ل حمااامق  الزن عاااخ يااادػم

 اصمصبت رنظ بد األرام ادلزحادح إىل حت ا  روائملعب ب األااللعاخ  ا نوابنعخ  ابه راب يسراجاو          

 الوؼمست ر  لساشم حبك الجمسيخ   ا نوبنعخ مجؼب. الزحبلاطريان 

 ز ب   سػخ الؼ   ػ ا   ك ب يدػم األرم ادلزحدح  رل س األر  إىل احلفبظ ػ   رب رجم  ر  مسؼ

  لا احلسة   لا نصيا الدم الع و  احلد ر  ازرابة اجلساشم حبك اطفبل  نوبي الع  .
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      يدػم إىل  سػخ إز بل جلبن حتمعك س لعخ ل زحمعك ا ىره اجلسمياخ  رريىاب  رمادر رسراجع اب 

 ل مضبي الد  .
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 (1هلحك رلن )

 هي املذًيني  واجلرحى أمساء وتياًاخ الضحايا المتلى

 العور الٌىع االسغغغغغغغغغن م
ًىع 

 االًتهان

املٌطمح/ 

 املذيريح

هكاى 

 الىالعح

تاريخ 

 الىالعح

 8800ف ايس  0 ا حس الس نخ ثسط ادلساشي لزع  08 ذكس نبلي زل د  جبع الفسلخ  1

 8800ف ايس  0 ا حس الس نخ ثسط ادلساشي لزع  82 ذكس ادلنزصس ثبين الغسثب    2

 8800ف ايس  0 ا حس الس نخ ثسط ادلساشي لسيح 80 ذكس دبشد نبلي امحد الفسلخ   3

 

 

 

 (3امللحك رلن )

 املٌشآخ املذًيح املذهرج واملتضررجأمساء وتياًاخ 

 اسن صاحة املٌشؤج م
ًىع 

 املٌشؤج

ًىع 

 الضرر

املٌطمح/ 

 املذيريح

هكاى 

 الىالعح

تاريخ 

 الىالعح

 8800ف ايس  0 ا حس الس نخ ثسط ادلساشي ردرري سلعم نبلي زل د  جبع الفسلخ   0

 8800ف ايس  0 ا حس الس نخ ثسط ادلساشي ردرري سلعم ادلنزصس ثبين الغسثب    8

 8800ف ايس  0 ا حس الس نخ ثسط ادلساشي نفمق لطعغ ارنبم نبلي زل د  جبع الفسلخ   8

 8800ف ايس  0 الس نخ ا حس ثسط ادلساشي نفمق لطعغ ارنبم ادلنزصس ثبين الغسثب    4
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