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 ملخص:

َظل اظزهداف منبشل املدنُني واألحُاب  اسعاينُخ اسعااخ األثاسش س اىاد اسزاابسو اسعالى ٌ واسا          

رزلاد اس صو املجبشس علً املادنُني وتزلاهب ثةُاخ ق ُاد فىاداف  ول قابسو اسلادواا   ئشجابز اس الت          

ا علاً  اسُاين وكعس ئزا رو وفاس  م اسوا امُاناخ واسىةابَخ علُاوم معازاسح ثارسد منار ثداَاخ اسلادوا          

اسُان   ازريابة ااابشز اسج اسَخ وائاساقب إلاد اينعابنُخ واسا  كابا مناهب اظازهداف ما ل املاىا ن             

 ةب ق اسجهُ ٍ وردمريه علً زؤوض ظبكنُو مبدَسَخ  منخ خدَس حمبفظخ رلص.

 

 الىالعة:تفاصيل 

از ماا ل املااىا ن ةااب ق لبثااذ اسجهُ ااٍ َ اا    حااٍ ا ااس       

ث سَااخ ااامبز مدَسَااخ  منااخ خاادَس حمبفظااخ رلااص اظاازهدفزو    

 اابقساد قاابسو اسلاادواا اسعاالى ٌ ثةاابزرني اسعاابعخ اس بنُااخ   

ناازع عاان   8102فثسَاال  01ع ااس رهااس َااىث اس مللااب  املىافااد    

اسةبزرني اسىح ُخ ردمري امل ل علً ظبكنُو األمس اسارٌ ف ي  

 ئىل م زااال زة األظاااسح ةاااب ق و ملاااو وفحاااد اسلااابملني ملاااو  

وئةبثخ امسفح ورضسز املنبشل اابوزح وئلبزح اخلىف واسماصا  

سدي املىا نني من فثنب  املنط خ مسريجاب  فحاد ائاساقب إلاد     

اينعااابنُخ كااااب ىاااٍ عب راااو   اخزاااساق اس اااىانني واملىالُاااد      

اسدوسُااخ ورلاااد ئشىاابق فزواي املاادنُني اسجعااطب   وا فٌ مااقز فو ظااجت سل صااو وراادمري مناابشل املاادنُني    

 زلهب واسرٌ َلد شسميخ رستً ئىل وةو شسميخ حسة.وت

 

 إفادات شهىد الىالعة: 

 بُدر حسني انعُسي أحد انعايهني يف أيٍ املُطمت وصف نُا بعض حفاصيم انىالعت بمىنه:

"كبنذ اسعبعخ اس بنُخ ع اس رهاس َاىث اس مللاب  وكابا اساجلد َعازلد سصاملح اسظهاس واسنعاب  َلالان علاً             

جتهُص وشجخ اسةدا  حُنهب فبشئنب اسطرياا ث ن غبزرني اظزهدفذ م ل املىا ن ةاب ق اسجهُ اٍ ث ايل    

مه الذمار الذي لحك بالمىزلجاوب   
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ل كابا َلاال     مجبشس وردمري امل ل علً من فُو اخزلط زكبث امل ل ثأشمل  اسضابَب وتزل ةب ق وعبم

 حمُدح ةب ق كبنذ م  فمهب"ثنب  رىظلخ   ظطح امل ل كاب تزلذ  ملخ 

 

 احملايي/ عبداهلل عالو وكيم احملافظت مت انخىاصم به وأفادَا بمىنه:

" رياا قبسو اسلدواا اسعالى ٌ َعازهدف منابشل املادنُني كااب ىاٍ عب راو اسا   فة علُهاب منار ثداَاخ            

اس مللاب  غابزرني اظازهدفذ ما ل ماىا ن ورادمريه علاً مان فُاو وكابا              ا سة إلُث شن رهس اسُىث

امل ل عبمل ثنب  كبا َلال   ظطح امل ل اسزبث  سلاىا ن ةب ق لبثاذ نازع عان اسةابزرني م زال ةابحت       

فَاابث وعبماال اسجنااب  وئةاابثخ فث اسطملااخ واساا  كبنااذ عنااد فثُهااب ورلااب  ماان   ث   3املاا ل و ملااخ عاسىااب 

 فَبث وشا  تصو اسطرياا   ملبنبهتب وشساحهب. 3ب ميد علً وا   ملزهب ظىي اسى  ح فل

ئا اسطرياا َزلاد اظزهداف منبشل املدنُني ثدوا فٌ ظجت َاركس كاىا املنط اخ مدنُاخ و  َىشاد ماب َاقز        

 اس صو وتزل املدنُني" ]تبث ثزصوَدنب ثجُبنبد اسضابَب حعت اسي و املسفد[.

 

 انمخيم عايم انبُاء، أفادَا بمىنه: ميكشعادل عهي سعيد سيف، 

"كبا فخٍ َعىف َلال   ظطح م ل املىا ن ةب ق اسجهُ ٍ واظزهدفهب  رياا قبسو اسلدواا ثةابزح  

تجاال رهااس اس مللااب  ناازع عنااهب م زاال فخااٍ وةاابحت املاا ل و ملااخ وشااسي اثنااخ ةاابحت املاا ل األخااسي           

ملجبشاس وَزسكات ائاساقب إلاد فثناب  املنط اخ       فبسطرياا َزلااد تزال املادنُني ورادمري منابشمب ثبس صاو ا      

  وا مب َقز رلد ائساقب" 

مل رين ىره اسىاتلخ ىٍ األوىل ف د ظاج هب مئابد اسىتابق  اسا  ول هاب املسكاص ظا ط فُهاب مادنُني ف مابل           

ونعااب  ثااني تزُاال وشااسَح مبااب َإكااد فا  اارياا قاابسو اسلاادواا َنزااهد تىاعااد ومجااب   اس اابنىا اساادو        

سريت ائساقب واابشز اسج سَخ واس  رستً ئىل وةو شساقب حسة جيات ر ادم مسريجُهاب    اينعب  وَ

 سلاعبقلخ اس بنىنُخ وئنصبف فىب  اسضابَب املدنُني.
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 وتائج الىالعة:

 انضحايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 3 8  0 انمخهى

 0  0  اجلرحى

 املُشآث املدَيت:

 
 

 1 حديري

 1 حضرر

 

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املنط اخ اسا  ا اظازهدافهب ووشادنب     ق ُ ابد مُدانُاخ مللسفاخ     املسكص اس بنى  ا ل  علً اسىاتلخ وفشسي

ث سَاخ اامبز   اسعايين  از َ     حاٍ ا اس  مد  م ل مدنُخ وفا امليبا املعزهدف عجبزح عن ا املنط خ ف

و  رىشد فٌ فىداف ععيسَخ   رلاد املنط اخ األماس اسارٌ َإكاد فا ماب        منخ خدَس حمبفظخ رلص مدَسَخ 

َلبتاات علُهااب  تبمااذ ثااو تااىاد اسزااابسو ىااى اظاازهداف مزلاااد سلااادنُني واملن اامد املدنُااخ وىااٍ شااساقب      

اظاازاساز  وجمااس سلاجااب   واس ااُب اساا  فيلااذ علُهااب اازالاابد املزاضااسح.    اس اابنىا اساادو م وخستااب  

اسعاالى َخ وقبسمهااب   تزاال واظاازهداف األ ماابل واسنعااب  واملاادنُني مااب ىااى ئ  شسميااخ ث االخ رضاابف ئىل  

ومعااا  اازااا  اساادو  اساارٌ مااب شال   في سريجااهب فماابث مااس َ اسزااابسو اسعاالى ٌائااساقب اساا   مااب شال  

  ىره ائساقب اس  َندي مب شجني اينعبنُخ واسا  ظز ايل   املعاز جل اس سَات ع جاخ فمابث       ةبمزب  ئشا

ريبرو اازا  اسدو  و فبعو عن ا  ىق وا سَبد ثل ظزيىا ىاره ائاساقب ظاىاثد  وسُاخ   اسلادواا      

 علً اازالبد واسدول.
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 تىصيات المزكز:

    املسكاااص اس ااابنى  سلا اااىق واسزناُاااخ َااادعى يُااا  منظاااابد اازاااا  املاااد  واملنظاااابد اسدوسُاااخ

وخصىةب  منظابد األماب املزاادح ئىل قاال معائىسُبهتب األخملتُاخ واينعابنُخ جتابه ماب َسريجاو          

 اسعلى ٌ من شساقب إلد اسج سَخ و اينعبنُخ يلب. اسزابسو رياا 

 األمن ئىل ا مبظ علً مب رج ً من مسلزهب وظسعخ اسلال علاً   كاب َدعى األمب املزادح وجملط

 وتو ا سة ووتو نصَو اسدث اسُاين وا د من ازريبة ائساقب إلد ف مبل ونعب  اسُان.

      وَدعى ئىل ظسعخ ئزظبل ئبا ق ُد  وسُخ سلزا ُد   ىره ائسمياخ وغريىاب ور ادم مسريجُهاب

 سل ضب  اسدو .
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 (1يهحك رلى )

 وبياَاث انضحايا انمخهى يٍ املدَيني وصىر نبعضهى أمساء

 انعًر انُىع االســـــــــى و
َىع 

 االَخهان

املُطمت/ 

 املديريت
 يكاٌ انىالعت

حاريخ 

 انىالعت

 8102فثسَل  01 امبز -اجىاا   منخ خدَس تزُلخ فَبث 3  ملخ غمساا ظبمٍ عجداسلطُو   1

 8102فثسَل  01 امبز -اجىاا   منخ خدَس تزُل 54 ذكس ةب ق لبثذ اسجهُ ٍ  2

 8102فثسَل  01 امبز - اجىاا  منخ خدَس تزُل 34 ذكس َىظو علٍ ظلُد ظُو   3

 

 

 

 صىر بعض انضحايا يٍ انمخهى املدَيني
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 (2يهحك رلى )

 أمساء وبياَاث انضحايا اجلرحى يٍ املدَيني وصىر نبعضهى

 انعًر انُىع االســـــــــى و
َىع 

 االَخهان

املُطمت/ 

 املديريت
 يكاٌ انىالعت

حاريخ 

 انىالعت

 8102فثسَل  01 امبز -اجىاا   منخ خدَس شسحيخ 04  ملخ نعُجخ ةب ق لبثذ اسجهُ ٍ  1

 

 

 

 صىر بعض انضحايا يٍ اجلرحى املدَيني
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 (3املهحك رلى )

 املديرة واملخضررةاملُشآث املدَيت أمساء وبياَاث 

 اسى صاحب املُشؤة و
َىع 

 املُشؤة

َىع 

 انضرر

املُطمت/ 

 املديريت

يكاٌ 

 انىالعت

حاريخ 

 انىالعت

 8102فثسَل  01 امبز -اجىاا   منخ خدَس ردمري م ل ةب ق لبثذ اسجهُ ٍ 1 

 8102فثسَل  01 امبز -اجىاا   منخ خدَس رضسز م ل امسفح شىاز م ل ةب ق 2 

 

 صىر نبعض املُشآث املدَيت املديرة واملخضررة جراء انمصف 

  
  

  
  

 صُعــــاء –انيًــــٍ  - املركز انماَىين نهحمىق وانخًُيت صادر عٍ/


