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 ملخص:

غااتذ  واونير  ا اَطاااح اَواحاعج تعاع يوا ج نياوِ         َُرحاَف اَطعودي شٗد طائرج حرتيح ؤو ؤيثر

اَراتعاح ااقةااح ادعنيااعج  راحاا  ِ اُا  اَررنياام اَعاااِ ْاعنٍ ْعنيٗااح ا   8162نيوَيااو  61االثاٗ  اوواقاام  

( آنارنيٕ  1نالٌ ْروت ضياتاخ اوطاقرنيٕ مما ؤضكرخ اإ ْهراٍ طكاٍ ْإ اواعٖي  اوطااقرنيٕ ووار          

وذعْ  يُ  َُررنيم اَعاِ وذعْ  شثٙ يُ  َطياتج ٚيُويص وحاقُح ٖهٍ تياب ممُويح واعٖي  ؤطايثا ا   

 ح.ثاداد

 

 

 الىالعت:تفاصيل 

 ِ ؤنعِ ط أ اَرحااَف اَطاعودي  8162نيوَيو  61اٗع اَطااح اَواحعج تعع يور نيوِ االثٗ  اوواقم 

شاإ غاتذااأ وونيرااأ اضااروعر قااا اَررنياام اَعاااِ   ت ادااري

اَراتعاااح ااقةاااح ْاااعنٍ ْعنيٗاااح ا راحااا  ْرياااس اوعنيرنياااح  

اقُح ادعنيعج، ونعد اَغاتذأ ؤثٗاء ْروت ضياتذ  إحعاٚا ح

ٖهاٍ تيااب وااعٖي  ْطااقرنيٕ نُكاد ْااعه نرايالل ٚاو اَركااٍ       

ااْال، وور   61وٚية اثعاَكرا  اديعتي اَثاَغ ْٕ اَعٓر 

 ( آنرنيٕ ْعٙ.1 

حظاااٍ اورياااس اَهااااٖوه اُااا  ؤماااائوّ وٚاااّ   ٓاااع    

ااْااااال قشااااهيم اَركااااٍ اَهريااااٍق،   62اثااااعاَكرا  اديااااعتي 

ااْاال، اثاعادًيّ اثعادٓياع حطإ      81زنياع واث ٘    ااْال، ضاا  اثاع٘   11اثعاجمليع حطٕ اديعتي 

ااْاال،   12ااْاال، اثاعاَكرا   ٓاع ادياعتي وآار٘       11ااْال، اثعاجملياع زنياع ادياعتي     82اديعتي 

 ورا  ؤغُثوّ تاَغح وؤضعف اُ  إثرٚا إىل اوطرشك .

اوطاااقرنيٕ  نرااا اَررنياام اَعاااِ ؤْاااِ حريااح   ْااا ؤدإ إىل يٓااا دْاارخ اَغاااتذ  اَررنياام اَعاااِ يُيااال    

 ارني  اثاعادًيّ ادياعتي وحاقُاح ٖهاٍ      ْاًَواا ا واَٗازح  وؤدهد دْاات شاثٙ يُا  تطاياتج ٚيُاويص      

اثعاجمليااع  ٓااع اديااعتي، اَاايي قهااع ايٗااٙ اَاايٓ  وااراء شااةيح ْاإ إحااعإ  َُجاارني  تياااب ممُويااح 

 .اَغاتذ  ا ونير  وخيضا َُعٗانيح اَرثيح مبطرشك  ْغري َرة ووراحح اَعيؤ

 المركباث المستهذفتآثار الذمار على 
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 وضحاياإفاداث شهىد عيان 

ػامددا   دحددد  رحددر ا اددالني  اجلددىي     55ػبددداحلم ع ػبداحلد ددد احل دددلغ  يباددم مدد  ا ؼدددر  

 دص ب بشظايا يف دحناء م فرلت م   سده لاباناه ولال  نا:

ؤوقاار ْاااالل ةااَااح ؤضاار  وذااوق      اؤُْااى ضااياتج ٚيُااويص وذعااع اوظااعت اَوحيااع اَاايي ْاإ نال اا     

اَرحااَف اَطاعودي   غياء واَعواء واًَطااء وٖةارال َضوعاال اَثائطاح اَاه نُكواا ٚجاوِ        ْررُثاهتّ ْٕ اَ

اُاا  لرُااف ْٗاااطم ادعنيااعج وذظااعيع٘ اَعطااًري غاا  اوطااثول ةاام ادعنيااعج ا ا وٖااح ا ناا ج وْااا   

نُكرٙ ْٕ ورائّ ْرواح ونور اَٗاش ْٕ ادريح واَرٗهٍ يأ َعي تغاّ لَاى افاور واَهُام ٖاول ْإ       

ٓد تاَيٚاب إىل ْكرل اَالونيح تستيع ومحٍ تياب ْإ ؤتٗااء اوٗرهاح نيعُٓاؤ ا ادعنياعج وياأ       ا ٍْ ون

ْهاتٍ ادظوٌ اُ  ؤورج ٖهاٍ ياٍ شاوض واٗاع     ( ْعٖي  واٖرُهد قّ اُ  ْنت ضيات  2ْع  حنو  

وطوَٗا اُ  ْعنٍ ْعنيٗاح ا راحا  ذعرُاد ضايات  واذظاُد َعثعاجملياع ادياعتي اَايي ةُاى حاقُاح           

 التياب تاجمل ء إيلّ وْطااع  ا إطال  اَطياتج ؤو ٖهٍ اوطااقرنيٕ اُا  حاقُراٙ وتيٗٓاا ؤٖاا ْٗرةار       ٖهٍ

هعوْٙ معد اَر أ اداري َُرحااَف اَطاعودي  ُام ا ا واواء وناالٌ وطاوٌ نارنيد اثعاجملياع          َ

غااتج وونياح   اديعتي ةاقُرٙ قتاصق وذونكٙ طعع اَرياب ْعٙ قعر ٖهُوّ ناِ اَر أ ادري تشإ  

( 1ْاا ؤدخ إىل ضاهوق نرياٍ ووار       ضاروعاقٗا اٖكجارخ اَغااتج رواتٖاا     اُ  اَررنيام اَعااِ ياأ نيرنياع ا    

ْعٖي  ْٗوّ ؤٖا مث ااود غاتذٙ اَثاٖيح اُ  لاخ اوًأ وحنٕ ْثعثرنيٕ تاا تع ْظاات  ٖرُاة ناعذٗا     

ْطرشااك  اَشاااليل مبعنيٗااح  وإٖهالٖااا وتعااع ْضاا  ٖظااف ضااااح ذهرنيثااال ؤذاا  إَيٗااا اوٗهاايؤ وٖهُوٖااا إىل      

 ا راح ، ضيات  ذٗاثرخ قيوا اَشةانيا وؤطثحد ْعْرج شثٙ يُ .

 

ػامددا   دحددد ا اددجلايا اجلرحددر  ددراء ا اددالني  اجلددىي       03ػبداجمل ددد ديددد احل دددلغ  ػدددره  

 لاباناه خالل نيىا ده مبس شفر ماريب بصنؼاء خياغ  اجراحت واملرالبت ا طب ت ولال  نا:

ىل ناارنيد اثااعادًيّ اديااعتي اَاايي اذظااٍ ي َُٓجاا ء إَيااٙ وْطااااعذٙ حياا  ؤٔ  ؤثٗاااء وطااويل إ

ضياتذٙ ذونكد وراء ارٍ قين ويأ وطويل إَيٙ ا اَطااح اَواحعج تعاع اَةوار قوو اد تظاوخ طاك       

قاٖكجرخ اَغاتج ا ونيح ا وىل ؤْاْ  ذٗااثرخ اَشاةانيا حنوٖاا     نيطاتالاَغاتج ا ونيح ْٗرُهح حنوٖا اَركد 

شةانيا اعنيعج ا ؤحناء ْركرنح ْٕ وطعي ؤنررٚا اَه ٖاَد ايٗاي اَيٓ  واَيطارإ ضاهرد   ؤطثد ت

اُ  ا تع ؤطُة اَٗجعج و  اضررا اَرؤنيح تعيٗاي مث ؤاهثوا تٗحاو اشار دناائم غااتج ثاٖياح اضاروعقد       

اَررنياام اَعاااِ تااياخ اوًااأ ويااٍ اَراا أ ادااري  ُاام ا ا وااواء ْااعج ٖظااف ضااااح مث غااادت وواااء   

مت ٖهُا  إىل ْطرشاك    إىل إطااته  ٖةارال َُحاَاح ادرواح     وطعكؤ وٖهُوٖا ؤوالل إىل ْطرشك  اَشاليل ْ

ازاَاد ْطارهرج ا اايين اَايٓ      ْْغري َرُة ووراحح اَعيؤ قوٗاو شةانيا طغ ج ْٕ اَغااتج ا وىل  

 وييَى اَع  اَيطرإ حتراج إىل إوراء آُيح وراحيح الضروراووا.
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 وتائج الىالعت:

  ا اجلايا املدن  :

 
   

 اإلمجايل

 1   1 ا م ار

 6 6   اجلرحر

 املنشآث املدن ت:

 
  

 2 1 نيدمري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

اوٗرهاح اَاه مت اضاروعاقوا ووواعٖا     حتهيهااخ ْيعاٖياح وعرقاح     اوريس اَهاٖوه اطُا اُ  اَوانعح وؤورإ

طرنياام ااااِ نيطااًُٙ اوااعٖي  تطااياتاهتّ ضااواء ياااٖوا  ْعٖيااح وؤٔ اوًااأ اوطااروعر اثاااتج ااإ  ٔ اوٗرهااح ؤ

وال ذووااع ؤي ؤٚااعار اطااًرنيح ا ذُااى اوٗرهااح ا ْاار اَاايي ني يااع ؤٔ ْااا ناْااد تااٙ   ْطاااقرنيٕ ؤو ٖااازح 

عويل، نيعانة اُيوا اَهاٖؤ اَنواخ اَرحاَف ٚو اضروعار ْرعٓع َُٓعٖي  واوٗشأخ اوعٖيح وٚ  ورائّ 

اضرٓرات اَطاعودنيح وحتاَكواا ا    وجمردونرنال َُٓثادئ واَهيّ اَه ؤمجعد اُيوا اجملرٓعاخ اورحضرج. 

نراٍ واضااروعار ا طكااٌ واَٗطاااء واواعٖي  ْااا ٚاو إال ورةااح تشاعح ذضااار إىل ا ارائّ اَااه  ْااا زاٌ       

ٌ     ؤإ رذًثوا ؤْاِ ْار ني اَرحاَف اَطعودي طااْرال إزاء ٚاي٘ ا ارائّ     وْطآا اجملرٓاا اَاعويل اَايي ْاا زا

اَاه نيٗااعإ  ااا واث  اةٖطاااٖيح واَااه ضرشااًٍ ا اوطارهثٍ اَهرنيااة اهثااح ؤْااِ ذًاااذف اجملرٓااا اَااعويل     

 ودقااٙ إ ادهول وادرنياخ تٍ ضرًؤ ٚي٘ ا رائّ ضواتم دوَيح ا اَععوأ اُ  اجملرٓعاخ واَعوٌ.

 

 تىصياث المركز:

    اورياااس اَهااااٖوه َُحهاااول واَرٗٓياااح نياااعاو مجياااا ْٗةٓااااخ اجملرٓاااا اواااعه واوٗةٓااااخ اَعوَياااح

ونظوطال ْٗةٓاخ ا ْاّ اورحاعج إىل حتٓاٍ ْطا وَياهتا ا نالنياح واةٖطااٖيح  اا٘ ْاا نيرذًثاٙ          

 اَطعودي ْٕ ورائّ ةم اَثشرنيح و اةٖطاٖيح مجعا. اَرحاَفط أ 
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 ا ْٕ إىل ادكاظ اُ  ْا ذثه  ْٕ معروا وضراح اَعٍٓ اُا    يٓا نيعاو ا ّْ اورحعج وجمُص

 ونف ادرب وونف ٖسنيف اَعِ اَيٓين وادع ْٕ اتذًاب ا رائّ ةم ؤطكاٌ وٖطاء اَيٕٓ.

      ونيعاو إىل ضراح إتضاٌ  أ حتهيم دوَيح َُرحهيم ا ٚي٘ ا رةاح وغ ٚاا وذهاعر ْرذًثيواا

 َُهضاء اَعويل.
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 (1ماجلك للع )

 وب اناث ا اجلايا ا م ار م  املدن    دمساء

 ا ؼدر ا نىع االسع م
نىع 

 االن هان
 ممان ا ىالؼت املديريت

نياليخ 

 اس هدافهع

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  نريٍ 61 طكٍ وٚية اثعاَكرا   ٓع اديعتي 1

 

 صىل بؼض ا اجلايا م  ا م ار املدن  
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 (5ماجلك للع )

 وب اناث ا اجلايا اجلرحر م  املدن   دمساء 

 ا ؼدر ا نىع االسع م
نىع 

 االن هان
 املديريت

ممان 

 ا ىالؼت

نياليخ 

 اس هدافهع

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ورني  62 لير  ٓع اثعاَكرا   ٓع اديعتي 1

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ورني  11 لير اثعاجمليع حطٕ اديعتي 5

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ورني  81 لير ضا  اثع٘ زنيع حث ٘ 0

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ورني  82 لير اثعاًَرر اثعادٓيع حطٕ اديعتي 4

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ورني  11 لير اثعاجمليع زنيع نائع اديعتي 5

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ورني  12 لير اديعتياثعاَكرا   ٓع آر  6

 صىل بؼض ا اجلايا م  اجلرحر املدن  
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 (0املاجلك للع )

 املنشآث املدن ت املدمرة وامل ارلةدمساء وب اناث 

 اسع صاحب املنشأة م
نىع 

 املنشأة

نىع 

 ا ارل
 ممان ا ىالؼت املديريت

نياليخ 

 اس هدافهع

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ذعْ  ضياتج اثعادٓيع اديعتي اثعادًيّ 1

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ذعْ  ضياتج اثعاجمليع زنيع اديعتي 2

 8162نيوَيو  61 اَررنيم اَعاِ ا راح  ذعْ  طرنيم اَررنيم اَعاِ 3

 

 صىل  بؼض املنشآث املدن ت املدمرة وامل ارلة  راء ا مصف 

  
  

  
  

 صنؼدددداء –ا  ددددد   - املركز ا مانىين  اجلمىق وا  ند ت صادل ػ /
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