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 ملخص:

رصيد طرياى الزحبلف السعودي  هعي ازربعبة ائعساقن ملعن ادلعدًيم  ازووعد امعزددا  هصعبيز          

ادليبٍ  ردهريُب  قزل ادلدًيم فيدب  ازسوس هٌر ثدااخ الود اى على ازرببة ائعساقن الجععوخ  اتًزعدب بد    

ع حلقععدا اسًسععبى الععيو   اعععي ةععسة ثعععساخ علععى  ععل دععال  اععدهس  ععل هصععبيز الععد ل   ععل ادلعععبزا        

اخلدهيخ  ةىت هعبزاع ادليبٍ اليت اسزفيد هٌدب ادلداطي اليو  ازوود امزددافدب  قزل ادلعدًيم الوعبهلم   

عوبل هدًيم اقدهدى ملفس ثئعس دليعبٍ الععسة قٌ قعخ دعوجخ       :فيدب،  وب ُد ةبصل يف  اقوخ امزددا  

 . داس ضجداى

 

 الىالعة:تفبصيل 

هععععدًيم هععععي نثٌععععبل ادلٌ قععععخ علععععيدن لي ععععد ى هععععب اسععععد        :ثئععععس دليععععبٍ العععععسة اد اععععخ اووععععل فيدععععب     

ةبجععععبأن  نُلععععيدن هععععي ادليععععبٍ الٌقجععععخ لبععععي طععععرياى       

السععععععودي  قععععععد زصععععععدُن  اعزعععععع    حتععععععبلف الوععععععداى  

هععععععس ا ادليعععععبٍ العععععراي اوولعععععدى يف امعععععز ساجَ نةعععععد    

نثععععسش نُدافععععَ  الععععيت اسععععوى جبُععععدا     ةصععععد ن عععع  

لجئععس لز ععداودن  قصععف  ععل هصععبيز     عععدي نبععي هععي ا  

ادليعععبٍ العععيت رعععس   ع ععععدن  رسعععد زهقدعععن ث يعععخ فعععس   

نجٌعععدح   زُعععبة  عععل هعععداطي بععع  هسربعععت يف معععجيل       

ذلعععب نثععععع ائعععساقن ضعععد اسًسعععبًيخ  العععيت رسقعععى      

 عععداس  ضعععجداىجعععساقن ةعععسة فقعععد رووعععد ال عععرياى امعععزددا  عوعععبل ةفعععس ثئعععس للويعععبٍ قٌ قعععخ دعععوجخ  

هععدًيم  جععسص دعع و د ععس  رععدهري الجئععس سبععبزح ةبلععخ زعععت   ععد  لععد             9ث ععبزح ًععزه عٌععدب هقزععل    

معععببى ادلٌ قعععخ العععراي قزلعععدا نثٌعععبقدن  ةسهعععدا هعععي هصعععبيز ادليعععبٍ الٌقيعععخ يف ادلٌ قعععخ  بصعععخ  ُعععرٍ         

 الجئس مل ربي األ   فقد امزدد  ال رياى هعس ا هيبٍ يف ادلٌ قخ قجل نزثوخ نابم.

 

 

 

لضحبيب المصفاألشالء التي تم تجميعهب بعض   
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 إفبدات شهىد الىالعة: 

عبيربً  يصرف نُرب ثعر       41ُطمخ يذعى/ خهيم درْى حيذر انصهىي يجهغ يٍ انعًرر  ؤحذ ؤثُبء ادل

 تفبصيم انىالعخ ثمىنّ:

جثعث  الجقيعخ ت شلٌعب الجحعث جعبز        4"عٌدهب رداصلزن هوا  ٌب ًقدم ثبلجحث حتذ الزساة  قد ن سجٌعب  

ن اوولعدى يف  هدًيم امزددفدن طرياى حتعبلف الوعد اى السعودي  ث عبزح  قعذ صعرح ادل عسة  ُع         9عٌدن 

 نصععيت  اةععد  8 ععداس قزععل هٌععدن  ضععجداىثئععس للويععبٍ للوععداطي صععرص ئععدي يف مععبقلخ احلععصازح ثةفععس  

نغلت الضعحباب القزلعى هعي قسازٌعب هعي الصعلد  هعي نمعسح  اةعدح ثيعذ دعباف العجو  هعي الضعحباب هعي                

 ةفس الجئس دليعبٍ  دوجخ  داس، مجيع الضحباب القزلى هدًيم  ت ادجد ن  ه ز لقصفدن  بًدا اوولدى يف

العسة ليس ذلن ن  ذًعت" الععبُد ذ عس لٌعب ثوع  األسعبل ةسعت البععف  نضعب  نى الٌعبجا الدةيعد            

 نصيت ثبسس يف الوودي الفقس ".

عبيربً  ؤفبدَرب    35شبْذ آخر يٍ ؤلبرة انضحبيب امسّ ثشري عجذِ شربيف انصرهىي يجهرغ يرٍ انعًرر      

 ثمىنّ:

هدًيم ث بزح  ُن اوولعدى يف ةفعس ثئعس للويعبٍ قٌ قعخ دعوجخ       "طرياى حتبلف الود اى السودي  امزدد  

قزلعى   8عوبل قزلدا  مل اٌ د هٌدن مد  د و  اةد هصعبة ثبسعس يف الووعدي الفقعس       9 داس  ضجداى

 هصبة مت ًقلَ    ادلسزعفى  ت شال الجحث هسزوس ثم األًقب  فقد رسججذ ال بزح يف يقعي الضعحباب   

زساة الجئس" نضب  العبُد نًَ ت ادجد ن  ه ز للقصف فعبئويع هعدًيم     ةبلزدن    ندرل ا زلط ث

 اوولدى يف ةفس ثئس للويبٍ.

 انشيخ يُصر يُصىر عجذاخلبنك ؤفبد ثمىنّ: 

م ثعععي طععرياى 3129ف ااععس  23"السععبعخ السبيمععخ رقساجععب  قجععل صععرح ادل ععسة هععي اععدم اتبععٌم ادلدافععن   

هٌدن  8دًيم اوولدى يف ةفس ثئس هبل للوداطي صرص  قزلذ حتبلف الود اى السودي  غبزح امزددفذ ه

 نصيت هدًيب  ثإصبثخ   سح ثم الضحباب نمسح هبدًخ هي األة  اثٌعَ نغلعت الضعحباب هعي قساعخ الضعجب       

حتعذ الزعساة مل اٌ عد هٌعدن      4هٌعدن  ثعبقا رقساجعب      7الصلد  الجو  هي  داس،  قد مت اًزعبل ندعرل  

لععَ    ادلسزعععفى هساةععَ   ععسح،  سععس الووععدي الفقععس  اسععَ جععداي  مععد  دعع و  اةععد  الععر  مت ًق

مٌخ قد اصبة ثوبُعخ هسعزداهخ، مل ربعي ُعرٍ الداقوعخ ُعا األ   فقعد امعزدد           49ابمم مبقن عوسٍ 

ثقساخ احلفعس ثبلصعلد قجعل نزثوعخ ناعبم  يهعس ادلضع بد   عصاى ادليعبٍ  هعًتل           طرياى الود اى هعس ا هيبٍ 

  قزلذ ش جزَ  طفلَ  وعب اجعد  نى قعداد حتعبلف الوعد اى رزووعد قصعف هصعبيز         ادلداطي علا ادل لس الر

ادليبٍ  حتعب ل  لعن ةبلعخ هعي احلصعبز ثبسضعبفخ    القزعل للوعدًيم هعي نثٌعبل ادلداساعخ"، مجيعع ادلداقعع              

اليت امزددفدب ال عرياى هدًيعخ  الضعحباب هعدًيم  ت ادجعد ن  هع ز للقصعف دلعبذا اسعوى الوعد اى              
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دًيم ثععبل هزووعدا فبمعزددافَ  ثعبز ادليعبٍ   عصاى ادليعبٍ اوعد هعي نثععع ائعساقن ثقع  اسًسعبًيخ              قزل ادل

قععبزاع  دثعبز ادليعبٍ اسعزفيد هٌعدب ال فعل  ادلعسنح  الععيو ةعىت احليداًعبد  الٌجبرعبد دعدد  ذا مل  ععد             

 هبل".

 إفبدات رسمية:

 د ؤفبد ادلركز انمبَىين ثمىنّ:ادلُطمخ انعميذ عجذ احلكيى جنبؤيٍ ذير ي

روععس  ادلععداطٌم   3129ف ااععس  23"يف دععبم السععبعخ السبيمععخ هععي هسععبل ادهٌععب ُععرا اتبععٌم ادلدافععن      

ث عرياى الوعد اى نبٌعبل هعب  عبًدا اقدهعدى ثبلووعل ملفعس ثئعس للوعداطي           لقصعف جعد     دزاي نيىن ُعرا  ادلر

 سبيُن    ندرل:صرص ئدي ال    يف مبقلخ ادل سازح ضجداى هداساخ  داس  الر  حتدلذ نج

معٌخ   49 –ابمم دعبقف عجعدا    جداي 

 )هصبة(.الصلد  –الضجخ  –

  الٌبجا هي ادلدد عبهل ُد 
عبهععععب   46عجععععدٍ دععععبقف  راس ًعععع -2

 هزديف. –الصلد  –الضجحخ 
 31جنيععت ابمععم دععبقف  حيعع   -3

 هزديف.الصلد  –مٌخ الضجخ 
مععععٌخ  :2عجععععدٍ دععععبقف دععععبقف  -4

 هزديف. –الصلد  –الضجخ 
 –ٌخ معع 31زلوععد عثوعبى  نًعيس   -5

 هزديف –الصلد  –ضجخ ال
 –مٌخ  35نئد هديدة ئد   -6

 جثزَ هزديف  –الصلد  –الضجخ 

 هفقديح.
مععٌخ  29معبمل نئعد هقجعل    ثبعس   -7

 هزديف. – داس  –ضجداى  –
 هزديف. – داس  –ضجداى  –مٌخ  36مبمل نئد هقجل هساي  -8

  بى ادجد هداز الجئس  صاى هبل ةداد   هبطدز  و دي اسز دم للحفس.ةيث 
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 وتبئج الىالعة:

 انضحبيب ادلذَيني:

 
   

 اإلمجبيل

 8 8   انمتهى

 2 2   اجلرحى

 ادلُشأد ادلذَيخ:

 
  

 1 2 تذيري

 

 

 وصف االوتهبن وفمًب للمبوىن اإلوسبوي الذولي:

ادلٌ قعخ العيت مت امعزددافدب   جعدًب     حتقيقعبد هيداًيعخ دلوسفعخ     ادلس ص القبًدين اطلع على الداقوخ  نجس 

 ت ردجععد ن   دليععبٍ العععسة ت شال قيععد اسًعععبل  ثئععسهدًيععخ  نى ادلبععبى ادلسععزدد  عجععبزح عععي   ى ادلٌ قععخ ن

نُدا  عسبساخ يف رلب ادلٌ قخ األهس الر  اؤ عد نى هعب قبهعذ ثعَ قعداد الزحعبلف ُعد امعزددا  هزووعد          

للوجععبيو  القععين الععيت   اوبقععت عليدععب القععبًدى الععد  ،   سقععب   للوععدًيم  ادلٌعععملد ادلدًيععخ  ُععا جععساقن   

امععزوساز السععودياخ  حتبلفدععب يف قزععل  امععزددا  األطفععبل   رلععسينمجوععذ عليدععب اازووععبد ادلزحضععسح. 

سربجعدب  ا الزحعبلف السعودي    الٌسبل  ادلدًيم هب ُد  ت جسبخ ثعوخ رضب     ائعساقن العيت  هعب شال    

ل ُرٍ ائساقن اليت اٌد  ذلب ججم اسًسبًيخ  هسوع اازوع الد   الر  هب شال صبهزب   شان  نهبم هس

 اليت مزعبل يف ادلسزقجل القسات عقجخ نهبم رببرف اازوع العد    يفبععَ ععي احلقعدا  احلساعبد ثعل       

 مزبدى ُرٍ ائساقن مداثن ي ليخ يف الود اى على اازووبد  الد ل.

 

 تىصيبت المركز:

  ٌظوعععبد اازوعععع ادلعععدين  ادلٌظوعععبد الد ليعععخ ادلس عععص القعععبًدين للحقعععدا  الزٌويعععخ اعععدعد مجيعععع ه

  صدصب  هٌظوبد األهعن ادلزحعدح    حتوعل هسعئدليبأب األ رقيعخ  اسًسعبًيخ  عبٍ هعب اسربجعَ          

 السودي  هي جساقن ملن الجعساخ   اسًسبًيخ مجوب. الزحبلفطرياى 

 عخ الوول علعى   وب ادعد األهن ادلزحدح  رللس األهي    احلفبظ على هب رجقى هي سوزدب  مس

  قف احلسة   قف ًصاف الدم اليو   احلد هي ازرببة ائساقن ملن نطفبل  ًسبل اليوي.
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      ادعد    مسعخ  زمبل ئبى حتقين ي ليخ للزحقين يف ُرٍ ائسبعخ  غريُعب  رقعدًن هسربجيدعب 

 للقضبل الد  .
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 (1يهحك رلى )

 يٍ ادلذَيني وصىر نجعضهى واجلرحى ؤمسبء وثيبَبد انضحبيب انمتهى

 انعًر انُىع االسرررررررررى و
َىع 

 االَتهبن

ادلُطمخ/ 

 ادلذيريخ

يكبٌ 

 انىالعخ
 تبريخ انىالعخ

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد قزيل 29 طفل ثبس مبمل نئد هقجل  1

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد قزيل :2 ذ س دباف عجدٍ دباف الصلد    2

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد قزيل :2 ذ س مبانحي  رليت اباسي    3

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد قزيل 34 ذ س نًيس نئد عثوبى الوبيش   4

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد قزيل 36 ذ س ئيد نئدهديدة الصلد    5

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد قزيل 36 ذ س هساي مبمل نئد هقجل   6

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد قزيل 46 ذ س الصلد ًراس عجدٍ دباف    7

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد جسا  49 ذ س جداي ابمم مبثن   8

 

 صىر ثع  انضحبيب يٍ انمتهى ادلذَيني
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 (3ادلهحك رلى )

 ادلُشأد ادلذَيخ ادلذيرح وادلتضررحؤمسبء وثيبَبد 

 
 

َىع  اسى صبحت ادلُشإح و

 ادلُشإح
َىع 

 انضرر
ادلُطمخ/ 

 ادلذيريخ
يكبٌ 

 انىالعخ
تبريخ 

 انىالعخ
 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد ردهري ثئس هيبٍ صرص ئدي ال      2

 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد ردهري  صاى هيبٍ صرص ئدي ال      3
 3129ف ااس  23 ضجداى الصلد ردهري هبطدز صرص ئدي ال      4

 

 

 
 صُعرررربء –انيًررررٍ  - ادلركز انمبَىين نهحمىق وانتًُيخ صبدر عٍ/


