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 ملخص:

عودًرٍووممجعرى مميرهممأكىورورث عمم كثيرى مميرث ممَح رفراثسرث ض ممج  رث  ممررر051رغمممروممأكرر منممأرومم رر

طجةأثصممورثةأدَممزرلمم رث  مميجيرث مم مَويرورث ممَح ر   ممشرومم ثد ررررررررربىممو ممضحأثعرورىاحجصممورث و  ممَزررر

كجأثةمرإدجدررمججىَزرٍن ىرهلمجرثبمذوركإاىمجير َمجررثُف روم راميجيرث مَح رث م مَويرثندأٍمج رونم مررررررررررر

ورذقزرث عحجسركث  ع ورك َثر كقعشرغجرصورجوٍزرم  هتجرطجةأثسرحتج  رث ع كثيرث  عودًرثةأدَمزررط

 ط مجسركجمأحرررر4و مَوردَنم مررر9مرجأميزرإدجدررج ٍ رر اىقشر َجرر8108فربثٍأرر6ث نالثج رصذجحرٍومر

فظزرىحمأثيرمجَم رررآ أٍ ردَن مرط  وركص وريرث طأٍقرث عجمرمبنطقزرثجملزىزرمب ٍأٍزرق  زرى ررحمجر3

رث ض جٍجرث قض يركثبأ يرىمرو رث عحجسركث  ع ورث  مَو.

ر

 الىالعة:تفاصيل 

ًر ر6ومم رصممذجحرٍممومرث نالثممج رث وثفممقررر01:11ورث  ممجىزررقممجمرث طممريثيرثةممألر ض ممج  رث عمم كثيرث  ممعود

ىمزرث طأٍمقرررد  رغمجرصورجوٍمزرثامض  فشرث ةمجرررثنكةرىم ررىحمجسرممجموثركثق مورى ميرقجررررررررررر8108فربثٍأر

حمجفظممزرىحممأثيرونضظممأٍ رجملممٌ راممَجرررصق مم مرإةررررر–و ٍأٍممزرق  ممزرىمم رررر–ث عممجمرمبنطقممزرثجملزىممزرر

دالدىمرمبنطقزر اوررونطقزرذكررٍ ثيركثم امأسرث ةمجررردَنم مركقم فشرددج مجدىمروع مجركمجثأهتمجرإةرررررررر

 هممال ردمزقممزر مموسرث يممجيرارىممأطر ىممجارث نطقممزرهمقممجذرثبأ مميرونمم مركثمض ممجسرث ضمم جٍجرث قض مميرررررررررر

جرررثجمَزركدو  َزرفرمظمريرهلمجرثامض   رممجروم رىمأطروم رررررررركو جى ررثبأميزرفعجكدرث طريثيرث أ يبرغ

ومم مَورر9 ىمجارث نطقمزرهامعج رلم جٍجرث ةمجرررثنكةر مضي رثةزممَ زرةمزرررد معزرامق رفَ مجر مورررررررررررر

آ أٍ ردَن مرط  مورمجَم رث ضم جٍجروم رث عحمجسرث م مَوركو مع َ مروم رررررررررر3 ط جسركجأحرر4قض يردَن مر

ثشردممور حممجردوممأسرث ةممجرصورث و  ممَزرث طأٍممقرث عممجمرصمم وريثعرم َممجعرك  ممر ىممجارونطقممزرثجملزىممزرثندأٍممج رم

ر.ث  مَورفاوصورىحَقضور دسرإةرقط رث طأٍقرث عجمر وجمروأكرراَجرثسرث  جفأٍ 

  ج ضم مرث ةمجرصورإةر همال رررركل جٍجرث ةجرصورث و  مَزروم رث عحمجسركث  مع ورث م ٍ ر اىقمشر ركث  ممرررررررر

كمجمشرد جىزرثبأميزرصنذبرىم رردالاضَيَزرلع جردطأثدَلركنطقزركدمزقزرمترجتحَع جرو رقذلر ىجارث 

ث و  َزركثهجأثمر  ىرث ض ج  رث  معودًركمَضمورثهجأثوَمزردج قضملرث ضعحم ر  قضمج رى مير منمأرىم دروم ررررررررررر

رث  مَورثندأٍج رصؤم رذ كرغجرصورث نجمَزرى يرث  ع و.

ر
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 إفادات شهىد عيان وأهالي الضحايا:

عاياً، وانذ انضححية عبحذانعضيض انحزض لضحث عهيحّ ان حاس         36حمًذ عهي يمطيف يبهغ يٍ انعًش 

انثاَية وْى حياول إَمار حيا  يصابني ان اس  األوىل حتذخ إىل املشكض انماَىين عٍ أبشص جفاصيم 

 اجلشمية فؤفاد بمىنّ:

مرلممأحرث طممريثيرر8108فربثٍممأرر6"ورث  ممجىزرصقأٍذممجعرث عجهممأررومم رصممذجحرٍممومر وممفرث نالثممج رث وثفممقرررررر

 كسرغمجرررى ميرةحوىمزروم رث عحمجسركثق موردمج طأٍقركىنم وجرهمجى ررررررررررر ض ج  رث ع كثيرث  عودًرثةأل

 ىمجارث نطقممزرث ةمجرررى ممَ مرىأىموثرإةرث يممجيركممجيرك مم ًرىذم ث عزٍزر كسرث  ممع ورث م ٍ ركصمم وثرإةررررررر

كىمزرذىمخرررجأميمزروأرويجيرث ض جٍجرك السركصو ورىجكدرث طريثيرثةألرغجرصورث نجمَزرفددسرإةركقموطرر

ىجوممجعملر رر80ومم مَوروم رث عحممجسركث  مع وردَنمم مرك م ًرىذمم ث عزٍزرث ذمج  رومم رث عحمأررررررر9لم َض جر موررر

وزقض جرث ةجرررث نجمَزركمترجتحَ ر هال هرث ربٍتزرو ررفجقمورث ضم جٍجروم رث عحمجسررررر ىنأراوىرى ير هال هرك

ورمبقممربررث نطقممزملرجردضممأحكث  ممع ورورطأثدَمملرك مممجر  مم سر هممال رك مم ًرىذمم ث عزٍزركقحممشرد فنمم ررر

ث ض جٍجرمجَع مرو مَويرفرذمخرهلمرمحجر يرث نطقزرفرٍضوثج رفَ جر ًروع يأثسر كروقأثسر كرخممجايرر

ر ا  زروط قجع".

عايحاً، جطحىيف      22شاْذ عياٌ يٍ أبُاء املُطمة يذعى/ حمًذ حسحني ععحاٌ ويبهحغ يحٍ انعًحش      

  املذَيني األبشياء لابهُاِ فؤفادَا لائاً:إسعاف جشحى انمصف انىحشي عهى انعًال واملسعفني

"ونمم رث  ممجىزرث ضجاممعزركث نزمم رصممذج جعرك مممجر امم رصمموسرحت َممقرث طممريثيرثةممألر ض ممج  رث عمم كثيرررررررر

ث  عودًرور جوث رث نطقزرهعأسردق قركىقذ جرصقأٍذجعردنز راجىزر ر همعأرإفردزموسرث قنذ مزرثبوٍمزررررر

ث طأٍممقرث عممجمرصطممجٍأسرومم رذ ممكرثفم اممجررىمم ررىحممجسرومم مَوررصزمم أرورثهلمموث رصالىممجركقمموطرثم اممجررور

 دأٍج رمجمشرصةحأىمرث  أ زردج عودررإةرونجطق مردع ر ير وضوثر ه أرو رث عحلركم خرومجرثامضطجىوثررر

ك يمم رث طممريثيرثةممألر  ممجسررررم ممذورومم رث ممجسرهىج ممزر اممأىمركصةطَممزر ججممجهتمرث عَ ممَزرث ضممأكرٍزرررررر

ردالدىممركفأ ضم مردمج عودرر أأٍمزر ىمج َ مرك امأىمرإةرودامجررٍنم ىرررررررررثمضظجرىمرجملٌ راَجرررصق  مرإة

مرذىذمشرهمقمجذروم رفررررهلجرثبذوروزقض مرث ةجرررإةر هال رك كصجسرصمةريرركىنم وجرر ٍنمجرث ةمجرررى مَ ررررر

وم رصذقميروم رث  مع وروم ر ىمجارث نطقمزرررررررررجع مض  فرودج ةجرررث نجمَمزرررملرىجكدرقز ورث و  ٌاثسرجأحجع

شرورث طأٍقركىن ررأٍيتر  ةجرررث نجمَزركوجرثرصيذضوروم رجأميمزروزدكجمزررررك ج  ينرثةعرددينرمنشرفرا 

ج  ممشرويممجينركثمضظممأسروضممٌرمزمم راممجىزركجتممشر مممجركىمم رروضطمموىورومم ر ىممجارررررركثرص ممجطرث ضمم جٍج

ث نطقزركقحشرى يرث  ورردئمقجذرث زجدورثبأ يركمق  مرى يراَجرررإةرو ض  يرمخأركإمقجذر َجهتمر

دةزثرررو ر ج جدىمركدقَزرثنىجارقجووثرجبحم رجنمثرك همال رث ضم جٍجملرثجملمزرررررررركث  وج رمجمشرصن حأر

رفضَعزركفرٍوج ر ًروربرر يلرى هرث و  َزر  ةجرصورثبوٍزرى يرىؤف رث ض جٍجرث  مَورثندأٍج ".

ر
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عايحًا، شحاْذ عيحاٌ  محش يحٍ أْحايل املُطمحة لابهُحاِ          45انبانغ يٍ انعًحش   حنض غانب حمًذ أمحذ 

 فؤفادَا بمىنّ:

ورامج رث نطقمزركىقذم جر رررراعشر كسرهٌ رحت َقرمنَ ر  طريثيرثةألر ض ج  رث عم كثيرث  معودًررر"

رممجموثركثق موردمج طأٍقرث عمجمرررررو هعأرإفردوقوطرث ةجرررثبوٍزرثنكةرر ٍض جرىن وجرثاض  فشرىحمجفعروم مَرر

ث رةظزركقوطرث ةمجرررى مَ مرار ىقذم جررررونضظأٍ ر  َجرررصوص  مرإةردالدىمرصنجثأسر ج جدىمرورثهلو

قزمم  مرث طممريثيرثةممألردةجرصممورث نجمَممزردع ممأردقممجةقركىنمم ركصمموسرىمم درومم ر دنممج رث نطقممزرهاممعجف مرر

ىم ررررو مَورقض يركجمأحرثالثمزرآ مأٍ ردَنم مررررر9 ضأص  ر زَ زرىاووورث و  ٌردج ةجرصورى ركقوطر ور

ررث  َجرثسرث  مَزر  ح مجفأٍ رك ىمجارث نطقمزروررررمحجرمترص وريرث طأٍقرث عجمردج يجولركقط روأكر ط جس

كص وريرث طأٍمقرث عمجمرك صمذ نجررررثبوًرإٍزجسرث ضَجججهتمرو رثنغ ٍزركإاعج رث أليرجأث رث قز ر

هممذوروعممزك ورىمم رونممجطقركحمجفظممجسرث ممَح ركث نطقممزرودىو ممزردج  مميجيرث مم مَورج مم مر ط ممجسركم ممج رررر

رزرى يرثهطالي".كهَوخركفرٍوج ر ًرووثق ر كروع يأثسردج نطق

ر

 إفادات رسمية:

حب خرإفجدرروز ررطيبردق مرث طوثرارو ض  يرمخأرمب جفظمزرىحمأثير  حأممزر قمجموينرىم ركصموسررررررر

ثالثزروزجدوردئصجدجسردج ةزرو رث قز رثبوًرى يرث عحجسركو ع َ مرمبنطقزرثجملزىزرمب ٍأٍزرق  مزرر

ث ةمجرصوركضضمعجيرثُير  عنجٍمزرث طذَمزرررررى رركق ر جأٍشرهلمرث عح َجسرثبأث َزره مأث رث  مظجٍجروم رررر

رث أمزررك دةر نجردذَجمجهتمر  خرث ي  رث أفق.

ر

 وتائج الىالعة:

 انضحايا املذَيني:

 
   

 اإلعايل

ر9ر5 ر4 انمحهى

ر3ر0رر8 اجلشحى

 املُشآت املذَية:

ر
ر

 1 جذيري

ر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ث نطقمزرث ميترمترثامض  ثف جرككجم مجرررررحتقَقمجسروَ ثمَمزر عأفمزرررررثط  رى يرث وثقعزرك جأىث أمزرث قجموينر

كفرصوجم ر ًررطأٍمقرصزملرث نطقمزردج نمجطقرثجملمجكررررررررو مَزرك يرث يجيرث  مض   رىذمجرررىم رررريرث نطقزر 

 ى ث رى يأٍزرورص كرث نطقزرثنوأرث  ًرٍؤمم ر يرومجرقجومشردمورقموثسرث ض مج  رىمورثامض  ث روضعحم رررررررررر

ٍعجقممخرى َ ممجرث قممجمويرث مم كاملرك أقممجعر  حذممجداركث قممَمرث مميتررررر  حمم مَوركث ن ممملسرث  مَممزركىممٌرجممأثةمررر

رقضمملركثاممض  ث رثنط ممجسرثاممضحأثررث  ممعودٍزركحتج   ممجروركةممأد مجعممشرى َ ممجرثجملضحعممجسرث ض ضممأر.ر

ًرركث ن ج ركث  مَوروجرىورإفرجأميزرد عزرصضج رإةرثبمأثةمرث ميتررومجراثسرررر أصيذم جررٍرث ض مج  رث  معود

كو ح رثجملضح رث  كارث  ًروجراثسرصجوضجعرإاث رى هرثبأثةمرث يترٍن ىرهلجرجذورثهم جمَزر ىر وجمروأ

ص رثجملضح رث م كاركدفجىمورىم رثةقمويركثةأٍمجسردملررررررركث يتراض يلرورث  ضقذلرث قأٍخرىقذزر وجمرصيج

راضيويرى هرثبأثةمراوثدقردك َزرورث ع كثيرى يرثجملضحعجسركث  كس.

 

 تىصيات المزكز:

 ث أممممزرث قمممجموينر   قمممويركث ضنحَمممزرٍممم ىورمجَممم رونظحمممجسرثجملضحممم رث ممم ينركث نظحمممجسرث  ك َمممزررر

ثن القَمزركثهم مجمَزرجتمجهرومجرٍأصيذمورررررررك زوصجعرونظحجسرثنوممرث ض م ررإةرحتحملرو متو َجهتجرررر

رث  عودًرو رجأثةمرحبقرث ذ أٍزركرثهم جمَزرمجعج.رث ض ج  طريثير

 محجرٍ ىورثنومرث ض  رركة فرثنو رإةرثة جظرى يروجرصذقيرو راعض جركاأىزرث عحلرى ميرر

رَح .كق رثةأحرككق رمزٍ رث  مرث َحينركثة رو رثرصيجحرثبأثةمرحبقر ط جسركم ج رث 

 كٍ ىورإةراأىزرإراجسربجيرحتقَقردك َزر  ض قَقرورى هرثبأميمزركغريىمجركصقم رروأصيذَ مجررررر

   قضج رث  كا.

ر

ر

 ر
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 (1يهحك سلى )

 أمساء وبياَات انضحايا انمحهى يٍ املذَيني وصىس نبعضهى

 انعًش انُىيف االسحححححححححى و
َىيف 

 االَحهان

املُطمة/ 

 املذيشية

يكاٌ 

 انىالعة

جاسيخ 

 انىالعة

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل 03 ط ل م وثيرصجحلرىجدًررٍذجي  1

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل 04 ط ل رلوثيرىجدًرر  وررٍذجي   2

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل 05 ط ل وجج رى ٌر  وررٍذجي   3

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل 07 ط ل وأثدرى ٌر  وررٍذجي   4

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل 80 ذمأ ىذ ث عزٍزر مح رى ٌروقطَ    5

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل ر ذمأ ة وسرثهلوٍز   6

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل ر ذمأ ة وسرثهلوٍز   7

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل ر ذمأ ثهلوٍزة وسر   8

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر قضَل ر ذمأ ة وسرثهلوٍز   9

 

 

 (2يهحك سلى )

 أمساء وبياَات انضحايا اجلشحى يٍ املذَيني وصىس نبعضهى

 انعًش انُىيف االسحححححححححى و
َىيف 

 االَحهان

املُطمة/ 

 املذيشية

يكاٌ 

 انىالعة

جاسيخ 

 انىالعة

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر جأٍ  08 ط ل  وور مح رىجدًررٍ ثي   1

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر جأٍ  03 ط ل حمح ر مح رىجدًررٍ ثي   2

 8108فربثٍأرر6 طأٍقرثجملزىز ق  زرى ر جأٍ  88 ذمأ وعَشرىجدًرى ٌر  وررٍ ثي   3

 

 
 صُعححححاء –انيًححححٍ  - املشكض انماَىين نهحمىق وانحًُية صادس عٍ/


