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 هلخص:

يف َييَبج اييىاحلٌ اوييىة ةااثييبيح الَبدَييخ اىيير ياثييذ ديييي اورنبفييب اىُيي  يٍخ ة بى  ييب ديي   

نبُ امليي َّب ثييبىََِ ٍْييه  ييىةد ب يف اى يي ةاُ اىأييبر ديَيئ ثيي ةا ى ٍييبوٌ  طبحلىاهتييب اوىثَييخ ليي  اىُيي

إثيبيح   ً ةحىت ربوٍخ مزبثخ ٕها اىزقىٍى، ر ىلذ اَىح ٍ َّخ ٍن ّخ ٍيِ اٍيىاح ةاط ب يب لى يخ    5105

مجبدَخ قضذ ديَ ٌ غبوح ةحشَخ ّ ههتب طبحلىح حىثَخ ىزحبىف اى  ةاُ اىُ  يً دييي ٍهل يٌ اىنيبحلِ    

مَيي ٍزىا  ٍيِ اى بصيَخ صيْ ب ،  ي ه       61مبْطقخ قطجب مب ٍىٍخ هنٌ حمبفأخ صيْ ب  دييي ث ي   ي      

َّب جبي اوٓ ثَْي ٌ   ٍي   3ر اا ٌٕ مبى بيح ث ا و املهله مَب ايد إىل إصبثخ وة األَىح ةىَي  اىق َييٌ ة  

ٍْبيه ٍ َّخ جمبةوح ثيهاد   6دبٍب ، ةر ٍري ٍهل ٌ ثبىنبٍو ةالىاو اََُخ ثي 55اٍىاح رجيغ ٍِ اى َى 

 املْطقخ، ةاىزُجت ثهلةح مجبدٌ   ملِ رجقي ٍِ األَىح امل َّخ ثبحثب دِ األٍِ ةاالَزقىاو.

 

 الىالعت:تفاصيل 

  حمَييي  حمُيييِ اىق َييييٌ احييي  إيييب  ٍْطقيييخ قطيييجب  ةىَييي

ٍ ٍىٍيخ هنيٌ مبحبفأيخ صييْ ب   ييل ٍيهله ثُيَة ثبملْطقييخ       

ا ياب  يةازئ و يخ     3ةٍُنِ فَٔ ٍع اَيىرٔ املن ّيخ ٍيِ    

دبٍيب ، ةط يَئ صي ب      58حمَ  يٍ  اىق َيٌ رجيغ ٍِ اى َيى  

ةىَ  َذ َْ اد ة بى  ةىَ  ٍجييغ ٍيِ اى َيى ديبٍب، رْيبةه      

َىح ةاجيخ اىدي ا  مبهل يٌ مبى يبيح ة يى  ٍيِ       ٍ  ٌ وة األ

ث  يرئ إىيَ ٌ مَيب ادزيبيةا     اىجَذ ٍيقَب  ديَ ٌ ّأىح اىز يبله  

ف اٍى  57دئَ ةيف اىُبدخ اى اح ح ٍِ ٍ ً اىث ثب  امل افق 

ً مبُ ْٕبك ةحشب  قجَحب  يف إاىاٍئ ةاف بىئ اىىَٕجيخ    5108

خ لي  َينبُ اىيََِ املي َّب ٍْيه ثي   د ةاّئ دييي         ةإيٍبّٔ ديي اورنبة اىاحلٌ اىقزيو ةااثيبيح الَبدَي   

ٕييها اىيي ح  ٕيي  طييرياُ حييى  ىيزحييبىف ةً ةحييىت رييبوٍخ مزبثييخ ٕييها اىزقىٍييى 5105ٍييبوٌ  55اىييََِ يف 

ال ٍييخ دييي ٍييهله ةىَيي  اىق َيييٌ ف ٍىرئ ديييي ولةٌ اَييىرٔ ةاثييبيهتٌ ثبىنبٍييو    قْجيزيئاىُي  يً اَييقة  

ز ب اىدبوح    ّصف مَي  مبحَة امليهله،  ةرْبثىد ااُبيٌٕ اى ٍئخ ثب ومبً ٍهل ٌ ةث ض ٍْ ب قهف

ثشبدخ الى خ اىر  ي ز ب اىدبوح اى حشَخ ديي اَىح ةىَي  اىق َييٌ هيبٕىح ىي َيبُ ٍيِ  ي ه ٍشيبٕ         

اىص و اى  ر غىافَخ اىر ةثق ب املىمً اىقيبّ   ىيحقي ج ةاىزََْيخ في ا ح اىط  ىيخ اىير ظايذ ثشيأبٍب         

اىط يو   بىي  ةىَي  اىق َييٌ رامي  اى ائ اوقَقيٌ املزي ح            ا ي  اىدبوح اى حشَخ مَب ٕي  هيبٕى دييي    

 صىرة للوٌزل الوستهذف ولذ سىي باألرض
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ىيُ  يٍخ ة بى  ب ةفبقذ يف ثشبدخ إاىاٍ ب ةٍهاا ب اق َنبُ اىََِ فأبديبد ةإايىاً الَبديبد    

 ااوٕبثَخ املْزََخ ملَينخ ااوٕبة ةاااىاً اى بملٌ املَُبح ثبىُ  يٍخ وةحب  ةفنىا  ةمت ٍ  .

 

 وشهىد الىالعت:  إفاداث ألارب الضحايا

عاياً رب األسرج املُكىتح وانيت  ذعرتيتد جلر يتح     31ونيذ حمًذ حمسٍ انمهيهي انثانغ يٍ انعًر 

إتادج مجاعيح ييتٍ لثيتم  ايت اٌ فيتانف انعيتذواٌ انسيتعىدت تاارذيتّ انىحشيتيح عهيتى يزن يتى وييتا            

 ذفىق وصفها لاتهُاِ وفذز إنيُا تمىنّ:خهفرّ يٍ يؤساج إَساَيح 

قيي  رْبةىييذ ٍييع يةايير ةاط ييب  صيي ب  ة بىيي  إلييبفخ إىل ةايي ي ا ييقبحلٌ ا يي  حمَيي     "مبى ييبيح مْييذ 

ةدجي ا  حمَي  ةاجيخ اىدي ا  مبيهل  اىنيبحلِ يف ٍْطقيخ قطيجب مب ٍىٍيخ هنيٌ مبحبفأيخ صيْ ب ، ةث ي               

اّزيي بحلْب ٍييِ رْييبةه اىديي ا   ىاييذ ٍييع ا يي ا ٍييزع ب إىل اىيي ايً ىي َييو يف ًٍاودْييب ثبملْطقييخ ةمييبُ        

ى  ىزحييبىف اى يي ةاُ اىُيي  يً مسيييق يف قييب  املْطقييخ  ىاييذ يةايير ٍييِ ثييبة املييهله    اىطييرياُ اويي

طَئْيي ب ألثنيَييبد فىيٍييذ ديَ ييب مسيييق يف اىُييَب  فييبىطرياُ اوييى  اوييهو آ ييه ةمبّييذ رْييبيٍن ثيي ُ  

ٍزى رقىٍجب  ر ا  ى إال ثص د ص ري اىديبوح ال ٍيخ    011ةثََْب اّب اص   يوااخ ا ٌ اىْبوٍخ ةديي ث   

يحأيبد اّ عبوٕيب اّجطحْيب اّيب ةا ي ا دييي األوف ةاىز يذ ثْأيىً  ي  ٍنيبُ ةقي              يف ا  ا  ر ٕيب ث 

اىدييبوح فىاٍييذ ٍشيي   ٍىةدييب  ألي ْييخ ةومييبً ٍييهل  املزطييبٍىح اييىا  اىدييبوح ةا ييهد ٍ  ييب اٍضييب  ااُييبي    

اط ب  ص ب  ة بى  األثىٍب  ةاصجذ اّب ثشأَخ يف َبقٌ األ ِ ر ا ي ى فيب إال ث ي  فزيىح مي   مْيذ       

ب  ث با خ ةٍ َبح ر ا  ى فيب طَييخ حَيبا َيقطذ  دييي األوف ةر اَيزطع اوىميخ حًٍْيب  دييي          ٍصبث

اط ييب  ةيةايير، اَييىا ث مَييي ب اثبيهتييب اىُيي  يٍخ ة بى  ييب ثدييبوح طرياهنييب اى حشييٌ يةُ اً ظّييت       

َييخ ٍي ٌٍ   اقزىفْبٓ ةال ٍ ا  ٍب ٍ و مو ٕهٓ اى حشَخ فَهلىْب ٍي َّب  ة يِ ٍي َّب احَبّيب  مْيذ اهيو ط      

 ةيةار ةث ض األحَبُ مْذ اد ي ةال ٍ ا  ٍ ٌ قي د  ثبحثب  دِ دَو ةٍص و ويج ىنٌ ادَو ثٔ اط ب 

 ٌ ٍِ اط َخ ةا ىثخ ةّجَذ ىَيزْب ابحل ب، يٍى  بىف اى  ةاُ اىُ  يً مو  ٌ  ةاىَي ً قضيي دييي    

ةر اديي  اطَق ييب  اَييىا ةاط ييب  ف صييجحذ اُُ ثيي  اَييىح ةفقيي د اط ييب  ةاوَييبح ثيي ةهنٌ صيي جخ        

 ةحُيب ا  ةّ ٌ اى مَو".

 

عاييتاً  شيتميك رب األسيترج املُكىتيتح وَيتا ي ييتٍ        28عثذاهلل حمًذ حمسٍ انمهيهي يثهيتغ ييتٍ انعًيتر    

 انمصف عهى يزنل أخيّ لاتهُاِ فرحذز إنيُا لائالً:

ةا   ث ي     ىاْب اّب ةا ٌ ةىَ  5108ف اٍى  57"يف ح ا  اىُبدخ اى اح ح ه ى ٍ ً اىث ثب  امل افق 

اُ رْبةىْب ٍع ا ٌ ةىَ  ةاط بىئ اىدي ا  يف ٍهلىئ ةاثْيب   ىةاْيب ق ْيب صي د  يَيق ٍنثيف ىيطيرياُ           
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اوى  ىزحبىف اى  ةاُ اىُ  يً يف قب  املْطقخ ةث ي  اثز بيّيب  ي  ٍبحليخ ٍزيى رقىٍجيب  ةصي  يّب دييي         

 ٍخ دْ ٍب ةق ذ ديي ٍيهله ا يٌ   ٍنت اى وااخ ظإجب ىي َو ث ح  ًٍاودْب فع ح ق ذ يةً اىدبوح ال

ةىَيي  اومتَْييب ثييبألوف ةق ْييب ٕيي ٍى اىشييأبٍب ةاىىمييبً رزْييبثى يف اليي  ةرزُييبقة مبحييَة املنييبُ ٍْيي ب     

 أَزب ٍز َطخ ّبىذ اواو ا قبحلٌ ا   ةةىَ  ةقَْب ثىثط ٌ ةحبةىيذ اُ ا يىك  ي  ٍهلىئ ىز قي       

بوح مبحيَة امليهله ةر اَيزطع اُ    ٍيع اىدي  ٍصري اط بىٔ ةيةازٔ اىر واٍذ ث ض ٍِ اثث ب قي  رطيبٍىد   

ا ىك فبىطرياُ اوى  مبُ ٍُزَىا  يف  يَقٔ ةث      َيبدخ رقىٍجيب   بطىّيب اَبرْيب وغيٌ  يَيق       

اىطرياُ ةظٕجْب اّب ةد ي ٍِ اثْب  املْطقيخ ةاي ّب امليهله مي ُ ر ٍنيِ ٍجَْيب  ٍيِ قجيو ىقي  اصيج  ث  يو            

ثْب دِ اط بىٔ ف ا ّب ا   ٌٕ ٍزْبثىح ح ه املهله ةث ض ب ثب اىدبوح اى حشَخ اط ال  مَب ةاصيذ ا

اَييىح ا ييٌ ةىَيي   إثييبيح اىىمييبً ا ييهّبٕب اييهو ةقَْييب جبَ  ييب، اَيي ىد حصييَيخ اىدييبوح اى حشييَخ دييِ    

 6دبٍيب  ةاط بىئ صي ب  ةىَي  رجييغ ٍيِ اى َيى         58ثبىنبٍو ةٌٕ يةازٔ و يخ حمَي  يٍي  رجييغ ٍيِ اى َيى       

  ٍ ب ةإصييبثخ ا ييقبحلٌ ةىَيي  وة األَييىح املْن ثييخ ةا ييٌ اُ ييى ا يي  ثشييأبٍب يف      اديي اً ة بىيي  ةىَيي  دييب

ٍىمً صحٌ ثبمل ٍىٍخ ةال ٍ اي  اً ٍي و ىنيو ٕيهٓ اىجشيبدخ ةااايىاً ىزحيبىف        َبقَ َب ةاَ  ز َب إىل 

 اى  ةاُ اىُ  يً ديي ٍهله ا ٌ ةاىقضب  ديي اَىرٔ ثب ومبً ٍهل ٌ".

 

عاياً  شميك أو األافال انضحايا رمحح حمًذ زيذ  32انعًر إتراْيى حمًذ زيذ انمهيهي يثهغ يٍ 

ان  لضد عهيها اناارج انىحشيتيح نرييت اٌ فيتانف انعيتذواٌ انسيتعىدت ييتهل أافا يتا صيتفاء وخانيتذ          

 ْى مبزن ى املسرهذف لاتهُاِ فؤفادَا لائالً:ذ خالل ذىا

اُ اوى  ىزحبىف اى ي ةاُ  ق ْب ص د  يَق اىطري 5108ف اٍى  57"ث   ه ريح ٍ ً اىث ثب  امل افق 

اىُ  يً يف قب  املْطقخ قيقْب حقَقخ ةفع ح ر ّش ى إال ث ق   اىدبوح ال ٍخ مْذ يف ٍهلىْيب ثبملْطقيخ   

وأييخ اىدييبوح  ىاييذ ا ييبٕ  ٍنييبُ ةق د ييب فىاٍييذ اىيي  بُ ةاىىمييبً رزصييبد  ٍييِ ٍييهله ُّيييب ةىَيي         

ملُييز  و ةر قيي   ييقَقر و ييخ ةاط ب ييب     اىق َيييٌ حبةىييذ ا ييىة  ٍييِ املييهله ةااللييبٓ إىل املييهله ا     

املز اا ٍِ ث ا ئ فَُ ذ اىطرياُ ال ياه حميقب  يف قب  املنيبُ وغيٌ اورنبثئ ىيعى يخ هيَْيب اٍبمْْيب       

حيىت ٍضيي  ي  َيبدخ ةٕىدييذ إىل املنيبُ ةف ائيذ في ه اييًوح اىىَٕجييخ اىير  ي زي ب اىديبوح اثييبيد            

قر و ييخ ةاط ب ييب ةحبةىْييب ث يي  اُ قَْييب جبَ  ييب يفْيي ب  اَييىح ث مَييي ب ر ادثييى إال ديييي ا يي   ىشييقَ 

ثضيىٍ  مجييبدٌ  ييب ةاط ب يب فُييَ ْب  يَييق اىطيرياُ اوييى  إلييبفخ إىل َيق   قييهٍ زب صييبوة َخ     

اطيقز ب ٍىرًقزٔ اىزبث ب ىزحبىف اى  ةاُ اىُ  يً املز اا ٍِ دييي حي ةي امل ٍىٍيخ ٍيع حمبفأيخ ٍي وة       

حىت َبدخ ٍز  ىح ٍِ املُب  ةيفْبٌٕ اهو ةمت قصي  ٌ ةإثيبيهتٌ    فَْ ْب ٍِ اَزنَبه ٍىاٌَ اى فِ

مجبدَييب  ثيي ةُ اً ظّييت فيي ا ح اىط  ىييخ ةاٍ ييٌ اىيير قضييذ ديييَ ٌ اىدييبوح اى حشييَخ  يي ه ر اايي ٌٕ        

مبى ييبيح يا ييو ٍهل ييٌ  ييبٕ ح ديييي ثشييبدخ ةاييىاحلٌ اىُيي  يٍخ ة ييبىف ديي ةاهنب ديييي اىييََِ ةديي ً            

  يف اىََِ".ٍىادبهتب وَبح اىط  ىخ ةامل َّب



 

 

 صٌعاء–ًهن  –لطبيي  هٌزل/ وليذ هحوذ حسي المهيلي  تمرير حمىلي يىثك لصف 
 7 

 

 

 ًتائج الىالعت:

 انضحايا املذَيني:

 
   

 اإلمجايل

 3  0 5 انمرهى

 4 3 0  اجلرحى

 املُشآخ املذَيح:

 
 

 1 ذذي 

 6 ذضرر

 

 

 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

املْطقيخ اىير مت اَيز  اف ب ةةاي ّب      قَقيبد ٍَ اَّيخ مل ىفيخ     املىمً اىقبّ   اطيع ديي اى اق خ ةااىى

ةال ر ا  اً إي او   ٍْبيه َنَْخ رُنْ ب اَى ٍ َّخٍ َّخ ةاُ املنبُ املُز  و دجبوح دِ ُ املْطقخ ا

دُنىٍخ يف ريل املْطقخ األٍى اىهً ٍام  اُ ٍب قبٍذ ثٔ ق اد اىزحيبىف ٕي  اَيز  او ٍز َي  ىيَي َّب      

اىقبّ ُ اىي ة ، ة ىقيب  ىيَجيبيا ةاىقيٌَ اىير امج يذ ديَ يب        ٍ بقت ديَ ب ةاملْشآد امل َّخ ةٌٕ اىاحلٌ 

اَزَىاو اىُ  يٍخ ة بى  ب يف قزو ةاَز  او األط به ةاىُْيب  ةاملي َّب    ةجمىيايزَ بد املزحضىح. 

ةٍُيَع  اى ىرنج ب اٍبً ٍيى ٍ اىزحبىف اىُ  يًٍب ٕ  إال اى خ ثش خ رضبو إىل الىاحلٌ اىر  ٍب ياه 

ىهً ٍب ياه صبٍزب  إيا  ٕهٓ الىاحلٌ اىر ٍْ ى  ب ايجب ااُّيبَّخ ةاىير َزشينو يف     ايزَع اى ة  ا

املُييزقجو اىقىٍييت دقجييخ اٍييبً رنييبرف ايزَييع اىيي ة  ةيفبديئ دييِ اوقيي ج ةاوىٍييبد ثييو َييزن ُ ٕييهٓ      

 الىاحلٌ َ اثق يةىَخ يف اى  ةاُ ديي ايزَ بد ةاى ةه.
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 تىصياث الوركز:

    املىميييً اىقيييبّ   ىيحقييي ج ةاىزََْيييخ ٍييي د  مجَيييع ٍْأَيييبد ايزَيييع املييي   ةاملْأَيييبد اى ةىَيييخ

ة ص صب  ٍْأَبد األٍيٌ املزحي ح إىل  َيو ٍُيئ ىَبهتب األ  قَيخ ةااُّيبَّخ ليبٓ ٍيب ٍىرنجئ          

 اىُ  يً ٍِ اىاحلٌ اق اىجشىٍخ ة ااُّبَّخ مج ب. اىزحبىفطرياُ 

 ٍاألٍِ إىل او بظ ديي ٍب رجقي ٍِ ق ز ب ةَىدخ اى َو دييي   مَب ٍ د  األٌٍ املزح ح ةجمي

 ةقف اوىة ةةقف ًٍّف اى ً اىََن ةاو  ٍِ اورنبة الىاحلٌ اق اط به ةُّب  اىََِ.

      ةٍ د  إىل َىدخ إوَبه لبُ  قَق يةىَخ ىيزحقَق يف ٕهٓ الى يخ ةغريٕيب ةرقي ر ٍىرنجَ يب

 ىيقضب  اى ة .
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 (1يهحك رلى )

 وتياَاخ انضحايا انمرهى يٍ املذَيني وصىر نثعضهى أمساء

 انعًر انُىع االسيتيتيتيتيتيتيتيتيتى و
َىع 

 االَرهان

املُريمح/ 

 املذيريح

يكاٌ 

 انىالعح
 ذاريخ انىالعح

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ قزَو 5 ط و  بى  ةىَ  حمَ  حمُِ اىق َيٌ  1

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ قزَيخ 6 ط يخ ص ب  ةىَ  حمَ  حمُِ اىق َيٌ   2

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ قزَيخ 58 اّثي و خ حمَ  يٍ  اىق َيٌ   3

 

 

 

 انضحايا يٍ انمرهى املذَيني ألشالءصىر 
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 (2يهحك رلى )

 أمساء وتياَاخ انضحايا اجلرحى يٍ املذَيني وصىر نثعضهى

 انعًر انُىع االسيتيتيتيتيتيتيتيتيتى و
َىع 

 االَرهان

املُريمح/ 

 املذيريح

يكاٌ 

 انىالعح

ذاريخ 

 انىالعح

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ اىٍ  30 ظمى ةىَ  حمَ  حمُِ دي اُ اىق َيٌ   1

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ اىٍ  31 ظمى ا   حمَ  حمُِ دي اُ اىق َيٌ   2

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ اىٍ  55 ظمى امىً دج ا بىق اوطريً   3

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ اىمسخ 55 اّثي اىق َيٌدهثخ صبحل    4

 

 

 

 

 

 (3املهحك رلى )

 املُشآخ املذَيح املذيرج واملرضررجأمساء وتياَاخ 

 اسى صاحة املُشؤج و
َىع 

 املُشؤج
 انعذد

َىع 

 انضرر

املُريمح/ 

 املذيريح

يكاٌ 

 انىالعح

ذاريخ 

 انىالعح

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ ر ٍري 0 ٍهله ةىَ  حمَ  حمُِ اىق َيٌ   1

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ رضىو 0 ٍهله دج اى أٌَ قبحل  حمُِ دي اُ   2

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ رضىو 0 ٍهله د ّبُ دي اُ   3

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ رضىو 0 ٍهله َ َ  حمُِ دي اُ   4

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ رضىو 5 ٍهله حمَ  ديٌ اىق َيٌ   5

 5108ف اٍى  57 قطجب هنٌ رضىو 0 ٍهله قحطبُ حمَ  ديٌ اىق َيٌ   6
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 صىر نثعض املُشآخ املذَيح املذيرج واملرضررج  راء انمصف 

 

 

  
  

  

 صُعيتيتيتيتاء –انيًيتيتيتيتٍ  - املركس انماَىين نهحمىق وانرًُيح صادر عٍ/


