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 ملخص:

شًذ الطبئشاد احلشثَخ للزحبلف السؼودً يف السابػخ الابنًاخ ااجب بن ناى ٍاوال الااملابف ادلوا ا         

ال غبسرني جوٍزني اسازدذ ذ ااب يابنيلزني زلهلاخ ثبلج ابئغ الز بسٍاخ ال أ وهاو  دلويَاوال         9108نبٍو  99

 -نذٍشٍخ ادلخابدس  - الًبنيلخ الابيَخ وهو نواد طاف خال نش سمهب ثبلطشٍ  الؼبال مبًطقخ شًني القجٍ 

نذيَني ثًَدم طفااو   7زلب ظخ إة،  سفشد الغبساد ػى  نيوع نذيَبن نيزَان سبئ    ذ الًبنياد  جشح 

 ايذالع  شائ  كجريح  َدب  رلفذ ػلاي إملشَاب ثبلمبناو ناغ كب اخ احلهولاخ الز بسٍاخ الا           دنشد الًبنيلزني 

شًني القجٍ نب رساجت يف راذنري   اذ ادلًابصل     قلدب،  نيغ القصف ػلي نقشثخ نى نًبصل ادلذيَني مبًطقخ ر

 .ادلًطقخ  الطشٍ  الؼبال  نس ذ رلب سح ( نًبصل6  حلقذ  ضشاس جسَهخ ثا)

 

 

 الىالعة:تفاصيل 

ال نيابال الطارياو احلاشل للزحابلف الساؼودً      9108نابٍو   99ااجبح ٍاوال الااملابف ادلوا ا       8ػًذ السبػخ الاا 

وٍزني رفصااو ثًَاادهب قااق دنياابئ  اساازدذ ذ ياابنيلزني زلهلااخ ثبلج اابئغ الز بسٍااخ خااال  ثشااى غاابسرني جاا

ٍ   نش س زلب ظااخ إة، كبيااذ نز دااخ لزفشٍاا     -نذٍشٍااخ ادلخاابدس  -َااب ثاابلطشٍ  الؼاابال مبًطقااخ شااًني القجاا

ًاابنيلزني محولزاادب نااى الدلًَااوال  نااواد طاااف دلخاابصو زلاااد سااًذ الز بسٍااخ مبذًٍااخ إة،  رؼااود نلمَااخ ال  

َى   ذ  ثًبئاٍ  شاخم ناى  نيبسثاٍ ن شاحى الًابنياد نهولزادى        كبو ٍقودمحود  محذ داػش  للهواطى

 نى نبدح الدلًَوال  نواد الطاف نى نًفز الؼرب مبحب ظخ نأسة.

 سفشد الغبسرني اجلوٍزني ػى نقزو سبئ  إ ذى الًبنيلزني  جشح السبئ  اُخش  طفو ٍشا قدهب، إضاب خ  

نًطقاخ شاًني القجاٍ الا   نيؼاذ  َداب الغابساد ػلاي الًابنياد، جاشاح           ( نذيَني ناى  َاب    4إأ جشح )

، لاازمى احلصااَلخ الاا   ملقدااب ادلشكااض القاابيو  ثؼا  ادلصاابثني ثبلغااخ   سااؼفوا ػلااي  ملشَااب إأ ادلسزشافي  

( آخااشٍى ثًَادم طفلااني  راذنري الًاابنيلزني كلَابن  ايااذالع  شائا  كااجريح ارلفاذ ػلااي      7نقزاو نااذ   جاشح )  

( نًابصل  5الج ابئغ الز بسٍاخ، كهاب دناشد نادالن ناذيَبن   حلقاذ  ضاشاس جساَهخ ثاا)           إملشَب محولزدب ناى 

 .نذيَخ  خشى  نس ذ ادلًطقخ  كزلك الطشٍ  الؼبال
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 إفادات شهىد عيان ومىكىبيه

ػاهاً، لرٌة لسائمً الٌاللتني املستتدذفتني تالاتاراخ    34هؼور محود أمحذ داػر، ٌثلغ هي الؼور 

 لائالً:اجلوٌح لاتلٌاٍ وأفادًا 

منلك نيبطشربو ٍقوال  ل ثزأجريَاب لاجؼ  الز ابس الازٍى ٍقوناوو ثشاحًدب ثابدلواد الز بسٍاخ ادلخزلفاخ ناى           

ادلًب ز الربٍخ  الجحشٍخ  نًدب نًفز الؼرب مبأسة  َث كبو  خاٌ ػجذايَاذ محاود    اذ  نيبسثًاب  نؼدام       

ال إأ نًاز الؼارب مباأسة  ًَاب       لذً الطفو  سبنخ نؼهش ثش قزدم نيذ رَجوا ثبلقبطشرني نيجاو ملاملاخ  ٍاب   

ن شحى ث بئغ جتبسٍاخ ناى الدلًَاوال  ناواد الطااف ناى ادلًفاز  يقلادب إأ زلااد   اذ الز ابس مبذًٍاخ             

الواااول إأ نذًٍااخ إة لزفشٍاا  احلهولااخ  ثبلزحذٍااذ خااال نش سمهااب      إة،   ملًاابف نااب كاابيوا ػلااي  شااك  

بلف الؼاااذ او السااؼودً غااابسرني جاااوٍزني  ثاابلطشٍ  الؼااابال مبذٍشٍااخ ادلخااابدس شااى الطااارياو احلاااشل لزحاا    

ػبنابن،   94اسزدذ ذ القبطشرني  سبئقَدب،   سفشد ػى نقزاو  خاٌ ػجذايَاذ محاود الجابل  ناى الؼهاش        

ػبنبن،  إأ جبيجدم  اَت  لذً  سبنخ نؼهش  01 جشح ادشً ػجذايَذ ابحل ػهشاو ٍجل  نى الؼهش 

ا زاشا   اراامح محولزادب ناى الج ابئغ الز بسٍاخ  نياذ         رذنري الًبنيلزني ثأكهلادب    ثش قزدمسًواد كبو  9

ػلهذ ثبجلشديخ نى خال ارصبل رلقًَبٌ نى   ذ ادلسؼفني نى  َب  ادلًطقخ خيرب  ثزفباَو الوانيؼخ 

 جئًااب الساازاال نااب ثقااٌ نااى جاااخ شااقَقٌ ػجذايَااذ  يقااو اجلش ااي نؼًااب إأ نسزشاافَبد الؼباااهخ           

بيًب نى نصذس دخلًب للؼَش  احلَبح  رلك نى خال راذنري  اًؼبف، رسججذ الغبساد الو شَخ إأ  شن

 القبطشرني ادلهلوكخ لًب  ال  كبيذ نى خال الؼهو ػلَدب كًب يو ش نزطلجبد ادلؼَشخ لسشيب.

 

أُايل هٌطمح شٌني المثَ الت   شاُذ ػٍاى هي ػاهاً،  35هصطفى أمحذ الؼوري، الثالغ هي الؼور 

 املروػح حبك الٌاللتني وسائمٍدا، لاتلٌاٍ ولال لٌا:ارتكة الطرياى احلريب جرميتَ 

كًااذ يبئهاابن يف نااد  ثبدلًطقااخ  شااؼشد ثزحلَاا  الطاارياو احلااشل لزحاابلف الؼااذ او السااؼودً يف  جااواف   

 نيغ د ً الغبسح اجلوٍاخ    ثؼذبلزػش ث بننصبث نًبنٌنى   ٍقظزيننيبال ثشى غبسرني جوٍزني  ػقجدبادلًطقخ 

زً اسراام نااى نيااوح الغاابسح شاابَذد نماابو الغاابسح ال أ  ش ٍااذ يبنيلااخ كااجريح  ال أ خشجااذ نااى نااد  الاا

نزااش رقشٍجاابن  011ػلَدااب محولااخ جتبسٍااخ نيااذ دنشةااب الغاابسح  ًَااب  كاابو يبنيلااخ  خااشى رجؼااذ ػًاادب نسااب خ    

مسؼذ اشاخ طفو  سبئ  الًبنيلخ الابيَخ ٍطلجوو جنذةم  َشػذ إلاَدم   يقازيبَم  آ ًٍابَم يف نادل     

 يف رلااك اللحظاابد د د الغاابسح الابيَااخ اساازدذ ذ الًبنيلااخ    بيوا نصاابثني وااش ح سلزلفااخ كاا   ااذ الَااب 

الابيَااخ نااب رسااجت يف ايااذالع  شائاا  كااجريح  َدااب   ب لًااب إطفاابف احلشائاا   د رفلاا  زلب لزًااب يف إقاابد    

ػلاي  ساوى   الًرياو ثؼذ  نيوع الغبساد، جئًب اليزشبل جاخ سبئ  الًبنيلخ ال أ الزً نيزلزاٍ الغابسح د يؼااش   

( نذيَني نى سمبو ادلًطقخ القشٍجخ نًابصذلم  4الطشمح السفلٌ نى جسذٌ،  اَت إملش الغبساد اجلوٍخ )

( 5نى نمبو اذل وال  دنشد  جضاف كجريح نى ندل جبسيب  محذ يباش الؼبنشً   ضشاس جسَهخ يبلذ )
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الساامبو  غلجاادم  نًاابصل رلااب سح  نساا ذ ادلًطقااخ  رسااججذ يف  نيااوع إااابثبد ثبلاازػش  اذللااغ يف   سااب   

  طفبل  يسبف.

 

 وتائج الىالعة:

 الضحاٌا املذًٍني:

 
   

 اإلمجايل

 1 1   المتلى

 7 5  2 اجلرحى

 املٌشآخ املذًٍح:

 
     

   2  1 تذهري

 1 1  5  تضرر

 

 

 

 الذولي:وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي 

ادلًطقاخ الا  ن اسازدذا دب   جاذيب     وقَقابد نَذايَاخ دلؼش اخ     ادلشكض القبيو  اطلغ ػلي الوانيؼخ   جشى

 ال روجاذ  ً   يبنياد نذيَخ زلهلخ ثبلج بئغ الز بسٍاخ نذيَخ   و ادلمبو ادلسزدذمح ػجبسح ػى و ادلًطقخ  

 َذامح ػسمشٍخ يف رلك ادلًطقخ النش الزً ٍؤكاذ  و ناب نيبناذ ثاٍ نياواد الزحابلف َاو اسازدذامح نزؼهاذ          

ٍؼبنياات ػلَدااب القاابيوو الااذ  ،  خشنياابن للهجاابد   القااَم الاا      للهااذيَني  ادلًشااملد ادلذيَااخ  َااٌ جااشائم   

يف نيزااو  اساازدذامح الطفاابل اساازهشاس السااؼودٍخ  وبلفدااب   رلااشد مجؼااذ ػلَدااب ايزهؼاابد ادلزح ااشح. 

ً   الًسبف  ادلذيَني نب َو إال جشديخ ثشؼخ ر بمح إأ اجلاشائم الا   ناب صال     شرمجادب  ٍ الزحابلف الساؼود

 نسهغ ايزهغ الذ   الزً نب صال ابنزبن إصاف َزٌ اجلشائم ال  ًٍذى ذلب ججني اإليسبيَخ  ى  نبال نش

رمبرف ايزهغ الاذ    د بػاٍ ػاى احلقاو   احلشٍابد ثاو        ال  سزشمو يف ادلسزقجو القشٍت ػقجخ  نبال 

 سزموو َزٌ اجلشائم سواث  د لَخ يف الؼذ او ػلي ايزهؼبد  الذ ل.
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 تىصيات المركز:

    ادلشكاااض القااابيو  للحقاااو   الزًهَاااخ ٍاااذػو مجَاااغ نًظهااابد ايزهاااغ ادلاااذ   ادلًظهااابد الذ لَاااخ

ةب الخانيَاخ  اإليسابيَخ جتابٌ ناب ٍشرمجاٍ       خصوابن نًظهبد النام ادلزحاذح إأ وهاو نسائولَب    

 السؼودً نى جشائم ن  الجششٍخ   اإليسبيَخ مجؼب. الزحبلفطرياو 

   كهب ٍذػو النم ادلزحذح  رللق النى إأ احلفبظ ػلي نب رجقي نى مسؼزدب  سشػخ الؼهو ػلاي

 الَهى.  نيف احلشة   نيف يضٍف الذال الَهين  احلذ نى اسرمبة اجلشائم ن   طفبل  يسبف

      ٍذػو إأ سشػخ إسسبل جلبو وقَ  د لَخ للزحقَ  يف َزٌ اجلشدياخ  غريَاب  رقاذر نشرمجَداب 

 للق بف الذ  .
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 (1هلحك رلن )

 أمساء وتٍاًاخ الضحاٌا المتلى هي املذًٍني 

 الؼور الٌوع االسن م
ًوع 

 االًتدان
 هكاى الوالؼح املذٌرٌح

تارٌخ 

 استدذافدن

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس نيزَو 94 ركش ػجذايَذ محود  محذ داػش 1

 

 

 (2هلحك رلن )

 أمساء وتٍاًاخ الضحاٌا اجلرحى هي املذًٍني 

 الؼور الٌوع االسن م
ًوع 

 االًتدان
 هكاى الوالؼح املذٌرٌح

تارٌخ 

 استدذافدن

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس جشٍ  01 ركش ػجذايَذ ابحل ػلٌ ػهشاو 1

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس جشٍ  9 طفو  سبنخ نؼهش محود داػش 2

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس جشٍ  6 طفو  نري زلهود  محذ الؼهشً 3

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس جشٍ  01 ركش الؼهشً ػَسي  محذ يباش 4

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس جشٍ  99 ركش سلَهبو  محذ اخلجب  5

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس جشٍ  05 ركش نصطفي  محذ الؼهشً 6
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 (3رلن ) امللحك

 املٌشآخ املذًٍح املذهرج واملتضررجأمساء وتٍاًاخ 

 الؼذد ًوع املٌشؤج اسن صاحة املٌشؤج م
ًوع 

 الضرر
 املذٌرٌح

هكاى 

 الوالؼح

تارٌخ 

 استدذافدن

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس رذنري 9 نقطوسربو محود  محذ داػش 1

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس رذنري 0 ندل  محذ يباش الؼهشً 2

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس ر شس 0 ندل ػلٌ حيىي اخلجب  3

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس ر شس 0 ندل ابد  اجلؼهٍ 4

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس ر شس 0 ندل كهبل يؼهبو سَف 5

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس ر شس 0 ندل الؼهشًػجذٌ  محذ يباش  6

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس ر شس 0 ندل نوسي  محذ يباش الؼهشً 7

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس ر شس 0 نس ذ نس ذ ادلًطقخ 8

 9108نبٍو  99 الطشٍ  الؼبال ادلخبدس ر شس 0 طشٍ  الطشٍ  الؼبال 9
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