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 مهخص:

اعرمشاس للجشائم ضذ اإلنغانُح واإلتادج اجلماعُح اليت ذشذكثها الغعوىدَح واالههعا ضعذ ععكا      

ظهعش َعى     00:11الُمن وتاألخص النغعا  واألفهعا ش تعند فعائشج دشتُعح رعا حعاسج ودلعُح   الغعاعح          

مذَشَعح مغعرثؤ فاف عح     –علً مزن  ضذىٌ دغعن موبعة طنة عح سا      0108أتشَل  7الغثد املىافق 

جحش خلهد جمعضسج دذَعذج  عق األععشج العيت ذ ةنعو دُعا دمعشخ املعزن  علعً سإوععهم و بعد علعً              د

أتخاص من األعشج ثالثعح أفهعا  وأمهعم ذنعاثشخ أتعال ىم توبعا  منعها  زفرعها الطعاسج طذعُ             4دُاج 

كمعا   تؤن عا  مزنرعمش  املزن  املغرهذف والثوض من أتعال ىم عرعش علُهعا أىعاس املنة عح  عذ اخرلةعد        

د فهلح من األعشج وجناج سب األعشج ضذىٌ موبة لوذ  ذىادذه حل عح الطعاسج الىدلعُح طزنلعو     دشد

 .الزٌ أصثخ أثشا  توذ عني

 

 

 انىالعح:تفاصيم 

 7  َععى  الغععثد املىافععق    عنععذ الغععاعح الرانُععح علععش ظهععش    

تند فعائشج دشتُعح لرذعالل الوعذوا  الغعوىدٌ       0108أتشَل 

حععاسج دىَععح أععع ةد خالرععا  نثلععح فراكععح اعععرهذفد مععزن       

أتععخاص أستوععح أفهععا    6مععذنُا  ذ ةنععو أعععشج َثلعع   ىامهععا   

وأمهععم ووالععذىم سب األعععشج ضععذىٌ دغععن موبععة مالعع       

املزن  والكائن طنة ح سا  طذَشَعح مغعرثؤ فاف عح دجعحش     

ن و ععىج دش ععح اتععادج  اعُععح    أعععهشخ الطععاسج الىدلععُح ععع   

أتععخاص  4دذَععذج  ععق ىععزه األعععشج املذنُععحش دُععا  رلععد  

عامععا ش  53وىععم األ م مئذععح مشتععذ موبععة ذثلعع  مععن الومععش   

أععىا  وأخعىىن    3أعىا  ونىسج ضذىٌ ذثل  من الومش  7وثالثح من أفهارا جناح ضذىٌ ذثل  من الومش 

عامعا ش كعانىا    03ضذىٌ ذثل  من الومعش   صُهحلحم أعىا ش ودشدد الةه 5فهذ ضذىٌ الثال  من الومش 

أ عاسب  حل ح الطعاسج الىدلعُح علعً مزنرعم تانر عاس والعذىم لرنعاو  موعو ودثعح الطعذا  و غعة سواَعاخ             

األعشج املنكىتح وتهىد عُا  من أىاس املنة عح للمشكعض ال عانىل للذ عىل والرنمُعح أكعذوا لنعا تؤنعو ع عة          

م ىشععىا العُهم وعنعذ وصعىرم فىدبعىا تثلعاعح اجلش عح العيت خلهرعها          و ىج الطاسج الىدلُح علعً مزنرع  

 أعىاو 3 –انطفم انضحيح/ فهذ ضحىي 
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الطععاسج تالبععذاَا دُععا أدالرععهم از أتععال  تض ععح ذنععاثشخ   أسدععا  املكععا  و ععامىا ترجمُعع  أتععال ىم   

لوذ  متُُضىم وموشفرهم ومت دفنها  اعُا  ط ربج املنة حش الةهلح املصاتح  عذ ترعشخ الطعاسج الىدلعُح     

وأن زوا دُاهتا أىاس املنة ح ومت اعوافها از مغرلهً عثظ الشَهٍ الزٌ ذذَشه من مح عا ها األَغش 

 أفثا  تال دذود.

 

 إفاداخ ألارب األسرج انمىكىتح وشهىد عيان:

 عاهاً، شاُد عياى هي أةٌاء املٌطمج لاةلٌاٍ ولال لٌا:  35زُر صغري هعضب يتلغ هي العور 

  أععش  طزنلنعا الكعائن   منة عح سا  فجعؤج ر أتعوش ا  تى عىج        "أثنا  معا كنعد أذنعاو  ودثعح الطعذا  مع      

لد تشأعٍ من نافزج مزنلنا فشأَعد األدخنعح والطثعاس الكرُعل     الطاسج اجلىَح ودوَها الونُل   املنة ح أفل

َرصاعذ من اجلهعح اجلنىتُعح عشفعد أ  الطعاسج الىدلعُح توعذ ان لعاج رلع  الطثعاس ووضعىح الشإَعح تؤ عا             

ضذىٌ موبة ذشكد أو دٌ وعائليت   املزن  سحم اصاترهم تالزعش وىشعد مع  ععذد    اعرهذفد مزن 

لُععل مععن أىععاس املنة ععح از املععزن  املغععرهذف وعنععذ وصععىلنا فىدبنععا طلععاىذ مشوعععح خلهرععها الطععاسج        

الىدلُح تؤدغاد أعشج ضعذىٌ صودرعو وثالثعح معن أفهالعو  عذ نعاثشهتم الطعاسج تعني الشكعا  وتوبعا  منعها             

اىا و ذ  زفرها دى  املزن  فُما ودذنا فهلح أخشي معن األععشج  عذ  ةوعد الطعاسج ععا ها األَغعش        تاىذن

والععذما  ذنععهمش مععن عععا ها وأقععا  مرهش ععح مععن دغععذىاش أنععا اطهععد قىىععا و مععد تشتععا  أمععاكن             

اإلصاتاخ وعا ها هبذف الرخهُل من الزنَل وت ُعح املن عزَن معن أىعاس املنة عح  عامىا ترجمُع  أتعال          

لبذاَا األستوعح معن األععشج املنكىتعحش اجلش عح ف ُوعح ومئملعح للبعمائش اإلنغعانُحش  بعد الطعاسج علعً             ا

دُععاج األ  وثالثععح مععن أفهارععاش ر َثععق عععىي سب األعععشج الععزٌ أصععُة  الععح نهغععُح وعصععُح وفهلععح        

لىدلععُح دشحيععح  ععذ أعا رععها الطععاسج الىدلععُح تبعا ععح دائمععح وأف ععذهتا عععا ها   نععذسٌ ملععارا كععل ىععزه ا     

 لرذالل الوذوا  الغوىدٌ علً املذنُني".

 
عاهرًا، شرميك  ا ارةررث املٌةوةرج الرا ا ذالرخ هع و را         44التالغ هي العورر   حمود حسي هعضب

 ا ث وحشيج للطرياى احلريب لذحالف العدواى السعودي عٌرد ال  رريث علرزن هزنمبرن ةٌطمرج      

 ام لاةلٌاٍ خالل إلاهذَ ةراةين عساء ةسيط لرحيل أ لرب أررراد أةررث أخروٍ ضرحوي وأرادًرا       

 لائالً:

 53أتعخاص صودرعو مئذعح مشتعذ موبعة ذثلع  معن الومعش          3ن أععشج مكىنعح معن    "َوُل أخٍ ضعذىٌ دغع  

ش ون ععشا  للىضعع  الثععائظ الععزٌ َوُلععو عععكا  صععُهحعامععا  وأفهارععا األستوععح جنععاح ضععذىٌ ونععىسج وفهععذ و

 و اعالل الوعذوا  الغعوىدٌ وذعذمريه    املنة ح كطريىم من عكا  الُمن دشا  احلشب واحلصاس الزٌ تعن 
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تععاج أخععٍ ضععذىٌ مععا ذ رنُععو صودرععو مععن رىععة واتععرشي هبععا عععذد مععن املععاعض        ملصععادس الععذخل والكغععة 

اثشخ وأصثذد ذل  األحنا  العيت َ ىمعى  ترشتُرعها وسعُهعا ذلعكل مصعذس دخلعهم للوعُ  واحلُعاج            كفر

َثُرى  دىعً   جيذو  ما َغذ سم همش وعنعذ ال هعريج معن َعى  الغعثد      األدُا  توض و  دذه األدىن 

ت ا خ املىاد الطزائُح جللعة حعزا  ألفهالعو وصودرعو العزَن كعانىا مرىادعذَن        رىة أخٍ ضذىٌ از أدذ 

 عذ  ودلعا   داخل مزنرم كالوعادج منر عشَن لوىدذعو وذنعاو  الطعذا  ععىَا ش ر َكعن تاحلغعثا  تعؤ  ىنعا            

محل تؤدنذرو  نثلح املىخ واإلتادج وأعشج از ىزه األعشج وىعم َربعىسو  دعىج مرن عشو  لىدثعح الطعذا        

ُجلثها رم والذىم أع   علُهم ذل  ال نثلح الىدلُح تطاسج ودلعُح نهعزىا علعُهم نعاثشهتم تعني      اليت ع

الشكا  وفُ  املزن  وأدالرهم از أتال  وعنذما وصل أخٍ وتاىذ ذل  الثلاعح أصُة  الح نهغعُح  

العد د هعم   كنل عائلرعو وأفهالعو واحر  توف ذا  الىعٍ ل ذ تذد االل الوذوا  الغوىدٌ دلمو   احلُاج 

   الوُ  واحلُاج ظلما  وعذوانا ".

 
عاهاً، والد هؤدج هرشد الا ا ذالذر ا الغرا ث الوحشريج هر       65هرشد حمود هعضب يتلغ هي العور 

أطفامبا ةزنمبن املسرذ د  لاةلٌراٍ خرالل إلاهذرَ هراةرين درري أشرالء اةٌذرَ وأطفامبرا ال ال رج           

 وأرادًا لائالً:

ا خ فعائشج دشتُعح لرذعالل الوعذوا  الغعوىدٌ ودل عد   نعا  املنة عح         "توذ أ  أدَعد صعالج ال هعش دع    

وكععا  جمُبهععا مععن دهععح اللععما  ء حععادسخ نععا  املنة ععح وتوععذىا تشتعع  عععاعح عععادخ الةععائشج احلشتُععح  

الُ ها معن دهعح اجلنعىب و امعد تلعن حعاسج دىَعح نوعد صعهري ال نثلعح   ارعىا  وانةال هعا وفجعؤج              

د عنذما  زفد سكا  مزنلعو موهعا   ارعىا  ونغعهرو تالكامعل علعً سإوط       دوخ طزن  صهشٌ ضذىٌ سأَ

كععىل أتلعع  مععن الومععش عرُععا ودععشكيت تةُبععح انر ععشخ دععىاس مععزنس دعع  أذععً أىععاس املنة ععح        ش وأعععشذو

وعنذما وضىعها أمامٍ مللاىذج اتنيت مئذح وأفهارا ا عاسخ دعاليت   فُها البذاَا  تةشاتُل تالعرُكُح

خععال   كثععذٌ وأدهععادٌ الععزَن أصى ععد دُععاهتم الطععاسج الىدلععُح        النهغععُح وأدهلععد تاكُععا  علععً فلععزج     

مزنرععمش  ععُوهم أصععثذىا أتععال  ور َثععق منععها عععىي فهلععح  ععذ مض ععد الطععاسج عععا ها        ذىادععذىم   

وأعوهها عمها از مغرلعهً ععثظ الشَهعٍ العزٌ َرثع  من معح أفثعا  تعال دعذودش األععً نعا  كعل ععكا               

 لوذوا  واحلصاس لرذالل الوذوا  الغوىدٌ".املنة ح وَوُ  عكا ا اد وفؤج اله ش والوىص دشا  ا
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 وتائج انىالعح:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 4  0 5 المذلزن

 0 0  0 اجلرحزن

 املٌشآح املدًيج:

 
 

 1 ددهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا نهماوىن اإلوساوي انذوني:

املنة عح العيت مت اععرهذافها وودعذنا     ا ُ عاخ مُذانُعح ملوشفعح     املشكض ال انىل افل  علً الىا وح وأدشي

أتععخاص  6مععزن   مععذنُا  ذ ةنععو أعععشج َثلعع   ىامهععا مذنُععح وأ  املكععا  املغععرهذف عثععاسج عععن   املنة ععح أ

و  ذىدذ أٌ أىذاف عغكشَح   ذل  املنة ح األمش العزٌ َئكعذ   أستوح أفها  وأمهم ووالذىم سب األعشج 

َوا عة علُهعا   اخ الرذالل ىى اعرهذاف مرومذ للمذنُني واملنلآخ املذنُح وىعٍ دعشائم   أ  ما  امد تو  ى

اعععرمشاس  وجمععشدال ععانى  الععذوسش وخش ععا  للمثععادة وال ععُم الععيت أ وععد علُهععا ا رموععاخ املرذبععشج.    

الغععوىدَح واالههععا    رععل واعععرهذاف األفهععا  والنغععا  واملععذنُني مععا ىععى ا  دش ععح تلععوح ذبععاف از  

ومغععم  ا رمعع  الععذوس الععزٌ مععا صا    أي شذكثععها أمععا  مععش َ الرذععالل الغععوىدٌجلععشائم الععيت  مععا صا   ا

صامرا  اصا  ىزه اجلشائم اليت َنذي را دثني اإلنغانُح والعيت عرلعكل   املغعر ثل ال شَعة ع ثعح أمعا        

ولُعح   الوعذوا    ذكاذل ا رم  الذوس ودفاعو عن احل ىل واحلشَاخ تل عركى  ىعزه اجلعشائم ععىاتق د   

 علً ا رمواخ والذو .

 

 تىصياخ انمركز:

    املشكعععض ال عععانىل للذ عععىل والرنمُعععح َعععذعى  ُععع  من معععاخ ا رمععع  املعععذل واملن معععاخ الذولُعععح

وخصىصا  من ماخ األمعم املرذعذج از امعل مغعبىلُاهتا األخال ُعح واإلنغعانُح طعاه معا َشذكثعو          

 الغوىدٌ من دشائم  ق الثلشَح و اإلنغانُح  وا. الرذاللفريا  
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   ًكما َذعى األمم املرذذج وجملظ األمن از احلهاظ علً ما ذث ً من نورها وعشعح الومل علع

 و ل احلشب وو ل نضَل الذ  الُمين واحلذ من اسذكاب اجلشائم  ق أفها  ونغا  الُمن.

 ىزه اجلش عح وحريىعا وذ عذر مشذكثُهعا      وَذعى از عشعح اسعا  جلا  ا ُق دولُح للرذ ُق  

 لل با  الذوس.
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 (1هلحك  لن )

 أمساء وةياًاح الضحايا المذلزن هي املدًيني وصو  لتعض ن

 العور الٌوع االةرررررررررن م
ًوع 

 االًذ ان

املٌطمج/ 

 املديريج

هةاى 

 الوالعج

دا يخ 

 الوالعج

 0108أتشَل  7 منة ح سا  مغرثؤ  رُل 5 فهل فهذ ضذىٌ دغن فمذ موبة  1

 0108أتشَل  7 منة ح سا  مغرثؤ  رُلح 3 فهلح نىسج ضذىٌ دغن فمذ موبة   2

 0108أتشَل  7 منة ح سا  مغرثؤ  رُلح 7 فهلح جناح ضذىٌ دغن فمذ موبة   3

 0108أتشَل  7 منة ح سا  مغرثؤ  رُلح 53 انرً مئذح مشتذ فمذ موبة    4

 املدًينيصو  ةعض الضحايا هي المذلزن 
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 (2هلحك  لن )

 أمساء وةياًاح الضحايا اجلرحزن هي املدًيني وصو  لتعض ن

 العور الٌوع االةرررررررررن م
ًوع 

 االًذ ان

املٌطمج/ 

 املديريج

هةاى 

 الوالعج

دا يخ 

 الوالعج

 0108أتشَل  7 منة ح سا  مغرثؤ دشحيح 03 فهلح ضذىٌ دغن فمذ موبة صُهح   1

 0108أتشَل  7 منة ح سا  مغرثؤ مصاب نهغُا  53 ركش ضذىٌ دغن فمذ موبة   2

 

 

 (3امللحك  لن )

 املٌشآح املدًيج املدهرث واملذضر ثأمساء وةياًاح 

 اةن صاحب املٌشؤث م
ًوع 

 املٌشؤث

ًوع 

 الضر 

املٌطمج/ 

 املديريج

هةاى 

 الوالعج

دا يخ 

 الوالعج

 0108أتشَل  7 منة ح سا  مغرثؤ ذذمري كلٍ مزن  ضذىٌ دغن فمذ موبة  1

 0108أتشَل  7 منة ح سا  مغرثؤ نهىل  ةُ  أحنا  ضذىٌ دغن فمذ موبة 

 

 صو  لتعض املٌشآح املدًيج املدهرث واملذضر ث جراء المصف 
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