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 ملخص:

يستخُ اليخذتفيؽاليستؼ يف ارالاحهفجلتٕامت لرٍالجت ئا ات لرٍالجلجلتفيفةالمُفػدتتا تفال ت ْد اااااااااااا

شت  ػٕاراليؼت  لِااا أس ٍٖالييتاأغًبهفاأطؿتفوا ْستفيفاراليتدُّاػًتااَت لااأن ت اَتّاواوتتاأػت لٌاَتّااااااااااا

 لجصفااغرياليكفْ ينا لألخاقياػًااليشؼباليدُيناددثاشٓجاطفر ةاد جلدتتاحفجلؼتتايتٕاغتفاةاا يتتاراااااا

ٌاػًااَزنواػًياأمح اليٓجتفااليهتفرّااا8102َفي اا5ليسفػتاليسفجلؼتاَّاجل ليتاصبفحاي ٌاليسبجال  لؾفا

لج ي ة،اأسؿ ثاػٓهفاَكختىااافؾظتحما- سطاَزاػخٕايًُفجن امبٓطكتاجليناػبفيفاراَ ي يتالم لديا

(اَت ْد اَتّاأؾت ليفاأست حٕا أقفاجلتٕاات لحاليتبؼبآَتهٍاجلفيػتتاأستؼؿ لااااااااااا4َفيمال زنوا ل زاػتتا ات حا اا

 .ػًاااو ٖفااىلال سخشؿا،ايفَ ثاليػفاةالي دشدتاَزنهلٍا أجكجاأض لاااسدُتاجلف زاػت

 

 

 الىالعت:تفاصيل 

ٌاقصتتؿجاطتتفر ةاد جلدتتتايًخذتتفيؽاااا8102َتتفي اا5جل ليتتتاصتتبفحايتت ٌاليستتبجال  لؾتتفاااااا7ليتتتاػٓتت االيستتفػتا

ليسؼ يف اجلػفاةاا يتاصفا خفًاؾخفنفًاػًااَزنواػًياأمح اليٓجفاايكغايفلخىاَزاػختٕايًُتفجن اليهفرٓتتاراااا

لج يت ة،ايفَت ثاليػتفاةالي دشتدتاَزنيتٕاػًتاااإ  ااااااااحمفؾظتتاا-َٓطكتاجليناػبفيفاراَ ي يتالم لدتياا

ا45حٕاخاواح لا ٖفاجل لخًٕا أسؿ ثاػتّاَكختىاائالألست ة/اػًتياأمحت اليٓجتفااليبتفيعاَتّاليؼُت ااااااااااأس 

(اَّاأجلٓفرهُفاأدت افاطؿًتتا أدت اأشتكفرٕ،ادصتىاااااا8أس حٕاٍٖاز اخٕا  (اَّاأؾ ليفا4ػفَفً،ا ا حا 

 اػفَتفً،اَت لٌاػًتياأمحتااااا41ل  نزاليكفْ ينايًذك ـا ليخُٓدتاػًااأمستفرهٍا ٖتٍ/اَؼجبتتاأمحت اٖتاواااااا

ػفَفً،احمُ اأمح اليٓجفاايبًعاَّاليؼُت ااا00ػفَفً،اخرييتاػًياأمح اليٓجفااا85ليٓجفااحبًعاَّاليؼُ ا

ػفَفً،اا لحاَؼظُهٍاجلفيػتا لسخطفعاأد ال ٓكذ ِالي ص واايتدهٍااغتٍايًدتفاليطتريلِالجت  ارااااااا47

اتتزيفانتتبرياَتتّال تتزنواالألاتت ليفا قتتفٌاجلٓكًتتهٍاػًتتااَتتىلاستتدفاحٕااىلال سخشتتؿا،ايفَتت ثاليػتتفاةالي دشتتدتااا

ا.لييتانفْجاحشهىاَص اايفخًهٍايس ااَفاليؼدشل سخه ؼانُفاأض ثامبزاػخهٍا
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 إفاداث شهىد عيان وروي الضحايا

ػاينا،، دنديك را ارةنرث ادلدنة دفج إدنم  نند ى ةؼند         88مهداٌ أمحد ادلطري، يتهغ ينٍ انؼًنر   

إأَمن  حدنا ى ةعةنؼاف ى       َصف ةاػج يٍ انمصف إلاو مبفنردِ مًهن ى ػهننت ينا ةندار ّ      

 ادلدةشفنت لاةهُاِ إلال نُا:

َٓتتذاليصتتبفحاليبتتفن ا ليطتتريلِالجتت  ايًخذتتفيؽاليستتؼ يف اقتت ٌارامستتفيفآَتتفطفاستتهٓدتاَخؿ قتتتاَتتّاا

َ ي يتالم لديا حك يبتًفاراليستفػتاليستفجلؼتاصتبفدفًامسؼتجاغتفاةاا يتتاشتٓجاػًتاآَطكتتاجلتيناػبتفيفااااااااااااا

اأيتجاغبتفاا أيفخٓتتاليػتفاةاح حؿتغاَتّآَطكتتااااااااا،ندً اَخ الوٓ فاةاحن انفْجال سفؾتاجلدينا جل اَهفِاليػ

 ؾجتؤةاجلؼت ٖفاجلٓصتؽاستفػتاات  اٖتفحؿياجلفحصتفواَتّاز اتتاصت يكياػًتيااااااااااااازالػدتتامبٓطكتتاجلتيناػبتفيفاااا

أمحتت اليٓجتتفااحٓفشتت يناجلصتت ثاخفؾتتجاجنتت فٍا اْكتتفوٍٖاؾفيػتتفاةالم يتتتالستتخه ؾجاَزنهلتتٍاشتتػًجاااااااا

أيجاَشه لًاَ  ػفًانفِآٖفلاا تاص يكياػًياأمح اليٓجفااقت ااايدهٍا ػٓ ا ص يلااسدفايتا ي نجا

قذؾختهفاليػتتفاةااىلاحمتدطاَزنيتتٕاجلف زاػتتا  اتت ثاػت يفاَتتّاأؾت ليفاأستت حٕاخمدتبتاأاستتفيفٍٖاجلفيتت َفيفااااااا

سدفايتا ْكًختهٍااىلال سخشتؿاايايتؤثاأدت اَتّاستهفِااااااااػًا يٓفش  ينااْكفوٍٖاقُجا ًُهٍامبؿ يف ا

اَتتّاَؼتتف يفةاليكصتتؽاػًتتدهٍاددتتثانازلواليطتتريلِاقًتتفارالألاتت ليفااااال ٓطكتتتا ستتفػ يتانتتفْ لاختتفرؿ اا

شتد ااؾف ٓطكتاَ ْدتا حٓخش اؾدهفاَزلاعال فجن ا نفِاميًتماصت يكياػًتياأمحت اليٓجتفااَزاػتتاَتفجن اااااااا

جل لخًهفاَزنًناشؼبدًفالختذٔاسهًٓفايتٕا يهفؾتتاأؾت ليفاأست حٕ،اأغًبتهٍاأطؿتفوا ْستفيفاناْت ا اَتفاٖتياحًتماااااااااااا

فِايشهًهفاَزنهلٍاأ الألس ةال ٓه جلتاَّاخط اةاػسته يتاؾهتٍايدست لاَكتفحً ا يايهتّاااااالخلط اةالييتان

اَزنهلٍاَسخ يفػفًايًساحاأ اوهٓتاػسه يت.

ا

ػايا،، أحد أةُاء اجلريح حمًد أمحد انُجار لاةهُناِ الن ل    88حمًد حمًد أمحد انُجار، ػًرِ 

َمهنّ  ند نا خلطنورث ابدناةاح      واجدِ يغ أةدّ ادلصاا ةؤحند يدةشنفداح انؼادنًج دنُؼاء ةؼند      

 فدّ إأفادَا لائ ،:

ْظ ًلايأل ضفعاليصؼبتالييتايؼدشتهفاليستهفِال ت ْد اراليتدُّا يؼت ٌا ات يفاَصتفيفاايًت خىايستخطدؼ ِاااااااااا

َتتّاخاهلتتفاحتت ؾرياَخطًبتتفثالجدتتفةاألستت ٍٖااتت ليفاليختت َريال ٓتتهجيايكتت لثايتتفيؽاليؼتت  لِاليستتؼ يف ااا

ّاااااااااا ػت  لِااا خخًؽاَصفيفاالألػُتفوا ليت خىاراليتدُّ،انتفِاأ احمُت اأمحت اليٓجتفااأدت ال خدت ايّاَت

ليخذفيؽاليسؼ يف ا ليذ اياجي ايٕاَص اايفخىاس ىاأِايذٖبااىلاػُياػًياأمح اليٓجفاا َستفػ حٕاا

راؾادتتتا زالػتتتاَزاػختتٕاليتتيتاحٓتتختال تتفجن اَستتخؿد لًاَتتّاقتت  ٌاَ ستتٍااتتينا تتفاال تتفجن ا َتتاًارااااااا

ٖتتذٔالاَتتفواالجصتت واػًتتااَتتفوايتت ؾ آَتتٕاَخطًبتتفثاليؼتتدشا لجدتتفةايٓتتفا يهتتّاليخذتتفيؽاليستتؼ يف اجلتت يفااا

ٌاػًتااَتزنواػُتياااا8102َتفي ااا5 لغخفهلفاجلػفاةاا يتاشٓهفاراليستفػتاليستفجلؼتاصتبفدفًاَتّايت ٌاليستبجااااااا

ػًتتياأمحتت اليٓجتتفااليهتتفرّاراَزاػختتٕامبٓطكتتتاجلتتيناػبتتفيفاَ ي يتتتالم لدتتياختتاواح لاتت اأ اَؼهتتٍاااااااا

ػفَتتفًاا47ليؼُتت اؾؤستتؿ ثاػتتّااددتتىاػُتتياػًتتياليٓجتتفااقختتداًا اتت حاأ احمُتت اليٓجتتفااليتتذ ايبًتتعاَتتّاااا
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جب لحاجلفيػتتاراأحنتفيفااست ٔا ات حاَؼتٕاأيدتًفاواوتتاَتّاأست ةاػُتياػًتياليٓجتفااٖتٍاز اختٕاَؼجبتتاااااااااااااااا

ػفَتفً،اأْكتذافاااا85ػفَتفً،ا َت لٌاػًتيااااا00ػفَفً،ا أجلٓفرهُتفاخرييتتاػًتياأمحت اليٓجتفاااااااا41أمح اٖاوا

فج يت ةا ْظت لًاخلطت اةااااأد اأص قفيفا لي  ا ػُيا ْكًهٍاػًتااَتىلاستدفاحٕا أستؼؿهٍااىلال سخشتؿااجلااااا

الجلصفجلتالييتالجكخهفاليػفاةالجشدتاجبس اأ اق االألطبفيفاْكًٕااىلال سخشؿااجلفيؼفصُتاصٓؼفيف.

ا

 وتائج الىالعت:

 انضحايا ادلدَدني:

 
   

 ابمجايل

 1 1   انمةهنت

 4 1 2 1 اجلرحنت

 ادلُشآح ادلدَدج:

ا
اا

  1  ديري

 1   ضرر

ا

ا

ا

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ل ٓطكتتاليتيتااالستخه لؾهفا  ات ْفااااايكدكتفثاَد لْدتتا ؼ ؾتتااااال  نزاليكفْ ينالطًغاػًاالي لقؼتا أا ى

 ناح اتت اأ اأٖتت لؼاااَتتزنواحكطٓتتٕاأستت ةاَ ْدتتتاااَ ْدتتتا أِال هتتفِال ستتخه ؼاػبتتفاةاػتتّاااااِال ٓطكتتتاأ

ػسه يتاراحًمال ٓطكتالألَ اليذ ايئن اأِاَفاقفَجاجلٕاق لثاليخذتفيؽاٖت الستخه لؼاَخؼُت ايًُت ْد اااااا

يؼفقباػًدهفاليكفْ ِاليت  يل،ا خ قتًفايًُبتفيفاا ليكتدٍاليتيتاألؼتجاػًدهتفاااااااا ل ٓشآثال  ْدتا ٖياا لرٍا

راقخىا لسخه لؼالألطؿفوا ليٓستفيفا ل ت ْد ااالسخُ لااليسؼ يفيتا يفيؿهفاا جم يفلجملخُؼفثال خذد ة.ا

 َستُغااأىا حهبهفاأَفٌاَت اياليخذفيؽاليسؼ يف َفاٖ ااناا ميتاجلشؼتاحدفؼااىلالم لرٍالييتااَفازلوا

لجملخُغالي  يلاليذ اَفازلواصفَخفًاازليفاٖذٔالم لرٍالييتايٓ ىاهلفااتب الجلْستفْدتا ليتيتاسخشتهىارااااا

فحؽالجملخُتتغاليتت  يلا يفؾفػتتٕاػتتّالجكتت ـا لج يتتفثاجلتتىاستتخه ِاٖتتذٔاااال ستتخكبىاليك يتتباػكبتتتاأَتتفٌاحهتتاا

الم لرٍاس لجلفايف يدتاراليؼ  لِاػًاالجملخُؼفثا لي  و.
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 تىصياث المركز:

 ل  نتتتزاليكتتتفْ ينايًذكتتت ـا ليخُٓدتتتتايتتت ػ الدتتتغآَظُتتتفثالجملخُتتتغال تتت ينا ل ٓظُتتتفثالي  يدتتتتااا

 خص صًفآَظُفثالألَتٍال خذت ةااىلايُتىاَستا يدفففالألخاقدتتا لجلْستفْدتا تفٔاَتفاي حهبتٕاااااااااا

اليسؼ يف اَّاا لرٍا فاليبش يتا الجلْسفْدتالؼف.اليخذفيؽطريلِا

 لألَّااىلالجؿفظاػًااَفاحبكااَّامسؼخهفا س ػتاليؼُىاػًتاااانُفاي ػ الألٍَال خذ ةا جمًس

ا قؽالج ئا  قؽاْزيؽالي ٌاليدُينا لج اَّالاحهفئالم لرٍا فاأطؿفوا ْسفيفاليدُّ.

 ي ػ ااىلاس ػتاااسفوامفِايكدفايف يدتايًخذكدفاراٖذٔالم ميتتا غريٖتفا حكت راَ حهبدهتفااااا 

 يًكدفيفالي  يل.

ا

ا

 ا
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 (1يهحك رلى )

 إةداَاح انضحايا انمةهنت يٍ ادلدَدني  أمساء

 انؼًر انُوع االةى و
َوع 

 االَة ان
 ادلديريج

يكاٌ 

 انوالؼج

 اريخ 

 اةة داف ى

ا8102َفي اا5اجليناػبفيفالم لدياقخدىا45اون اػًياأمح اأمح اليٓجفا 1

 

 

 (8)يهحك رلى 

 أمساء إةداَاح انضحايا اجلرحنت يٍ ادلدَدني 

 انؼًر انُوع االةى و
َوع 

 االَة ان
 ادلديريج

يكاٌ 

 انوالؼج

 اريخ 

 اةة داف ى

ا8102َفي اا5اجليناػبفيفالم لدياا يخا47اون احمُ اأمح اأمح اليٓجفا 1

ا8102َفي اا5اجليناػبفيفالم لدياا قتا85اأْ ااَ لٌاػًياأمح اليٓجفا 8

ا8102َفي اا5اجليناػبفيفالم لدياا قتا00اطؿًتاخرييتاػًياأمح اليٓجفا 3

ا8102َفي اا5اجليناػبفيفالم لدياا قتا41اأْ ااَؼجبٕاأمح اٖاو 4

 

 

 (3ادلهحك رلى )

 ادلُشآح ادلدَدج ادلديرث إادلةضررثأمساء إةداَاح 

 َوع ادلُشؤث اةى داحب ادلُشؤث و
َوع 

 انضرر
 ادلديريج

يكاٌ 

 انوالؼج
  اريخ اةة داف ى

ا8102َفي اا5اجليناػبفيفالم لدياح َرياَزنواػًياأمح اأمح اليٓجفا 1

ا8102َفي اا5اجليناػبفيفالم لدياحد ااَفجن اَزاػتاػًياأمح اأمح اليٓجفا 8

 

  

 دُؼنننناء –اندًننننٍ  - ادلركز انماَوين نهحموق إانةًُدج دادر ػٍ/
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