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 ملخص:

 9:نني املوافد   ٌدو  اث د  مد   صدجب    03:9السدبعخ  عند   شنذ طبئرح حرثٍخ للزحبلف السعودي غبرح جوٌخ 

مدد نيٍني مزسددوسني ٌسددزرلوا دراجددبية النبرٌددخ ا نددبط مددرلر ة ثددب   الرملددً         اسددزف فذ  8902ٌولٍددو 

( مد نيٍني ثٍندفة طفلدني    :حمبفظخ احل ٌ ح، أسفرد عد  مرزد)     -م ٌرٌخ ال رٌفمً  –مبنطرخ املنرة 

 خرٌ  لر مري دراجبية النبرٌخ الثالس لاحزراسفب ثبلكبم).  آ( :لجر   

 

 

 الىالعت:فاصيل ت

سصددفذ طددبئرح حرثٍددخ   8902ٌولٍددو  9:عندد  السددبعخ الزبسددعخ لالنصددف مدد  صددجب  ٌددو  اث ددنني املوافدد     

 ندبط مدرلر ة  للزسدو     ألزحبلف الع لاا السعودي صبرلخبً على  الس دراجبد نيبرٌد  ررد) عد ح مد نيٍني      

خ را  حمبفظخ احل ٌ ح، أسفرد ع  جرميخ مرلعد  -م ٌرٌخ ال رٌفمً –ثب   الرملً مبنطرخ املنرة 

( أخددرٌ  :ىل أشددالط امددب جددر    إ ب( مدد نيٍني سزلددى ثٍنددفة طفلددني أحبلددذ  جسدد  أحدد     :ضددحٍزفب   

فددبدح أطجددبط مبسزاددفى الثددورح الدديي اسددعف الٍدد      إسددت حبجبددرل  ثبل ددخ لحددرل  مدد  ال رجددخ الراثعددخ    

رل  لٌعدد  املسزاددفى الوحٍدد  مبحبفظددخ احل ٌدد ح الدديي خددوي فٍدد  سسددة  خددب  بحلالادص  املصددبة ثدد 

 رل .ثبحل

امب دمرد ال دبرح الوحادٍخ دراجدبية النبرٌدخ الدثالس لأضدرد ثدب   الرملدً، حصد) املراد  الردبنيو             

 للحرو  لالزنمٍخ على أمسبط الضحبٌب _ سزلى لجرحى _ لثٍنب ب رفصٍالً يف مالح   يا الزررٌر.

  شهىد عيان ومصابيهإفاداث 

 شاهد عياى قابلٌاٍ وقال لٌا: -عاهاً 33يبلغ هي العور  –حمود هٌصىر أمحد شريف 

أحددد  ااسدددوا  الادددعجٍخ ثبمل ٌرٌدددخ     مددد ذ مدددبراً ثدددبلطرٌ  الرملدددً علدددى دراجددد   ا جدددبً للزسدددو       انددد"

لابنيدددذ أمدددبمً  دددالس دراجدددبد نيبرٌددد   ررددد) علدددى اددد) دراجدددخ شصصدددني السدددبئ  لشدددص  معددد  مدددبرٌ      

ا الطدددرياا احلدددرا  الزدددبثا لزحدددبلف العددد لاا   مزدددر، لادددب 099لرفصددد) املسدددبفخ ثدددٍح لثٍندددفة حدددوا    

السدددبعخ الزبسدددعخ لالنصدددف صدددجبحبً ل أشدددعر إث ثبل دددبرح     عنددد  السدددعودي خلددد  يف ااجدددواط لف دددبطح   

لسفدددذ دراجددد  لني لدددذ مددد  علٍفدددب فدددبراً لثبحثدددبً عددد   مكدددبا      أرددد لي ثدددب   الرملدددً، ابنيدددذ عنٍفدددخ   
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 السدددز د الدددثالس الددد  ررددد) املزسدددوسني  أحزمدددً فٍددد  لثعددد  انيرادددبد ال جدددبر لاادخندددخ شدددب  د الددد راجب  

مجعثددددرٌ   نددددب ل نددددبي ثددددب   الرملددددً لعلددددى سبرعزدددد  لالددددنرياا  رلزددددفة مددددب رجرددددى مدددد  حطددددب              

الدددد راجبد النبرٌددددخ لاددددبا  نددددبي جرحددددى ٌسددددز ٍثوا لٌطلجددددوا انيرددددب  ة، ابنيددددذ ا رميددددخ ثاددددعخ          

فدددد  ا  لمرلعددددخ فكددددرد ثبلددددي بة الددددٍفة لإنيرددددب  ا رحددددى فصطددددود مبشددددٍبً ثب ددددب فة عدددد ح أمزددددبر    

ؤف عح  لدددن تنندددذ أنيددد  سدددو  ٌعدددبلد     فدددلد حتلٍرددد   لفدددز  حدددبج  الصدددود    ثدددبلطرياا احلدددرا ٌعدددب  

سصدددف  مدددرح أخدددر  فبحزمٍدددذ ثكومدددخ مددد  الرمدددب  لانيزظدددرد نيصدددف سدددبعخ حددد  م بدررددد   ااجدددواط،    

لاشددددالط مزنددددب رح احدددد    زنيل رعددددذ اىل الضددددحبٌب لجدددد د ماددددف اً دامٍددددبً  نددددبي جثددددزني  مزفحمدددد    

ىل جدددبنيد عددد د  إأحددد  ة الزدددفمذ جسددد غ نيدددرياا ال دددبرح الوحادددٍخ، روافددد       جرحدددى ( : الضدددحبٌب ل

مددد  اا دددب  لسمندددب حبمددد) ا رحدددى لاسدددعبففة علدددى سدددٍبرح رطدددود  دددب أحددد  املسدددعفني لنيرلندددب ة              

 .  " اىل املسزافى

 

عاهدداًأ أجمددد  رجمددً الجلددارة الىيددت قابلٌدداٍ   43البددالغ هددي العوددر  –حموددد ملدداني جملدد   للددي  

 -بإجمدي هلتشفياث احلديدة وقال لٌا :

لخدال  مرلرنيدب   رسو  على منت دراج  النبرٌخ لادبا معدً أحد  ااشدصب  مد  أ دب  املنطردخ          جذ ا"

إث ثبل ددبرح  ثددب   الرملددً مبنطرددخ املددنرة الزرٍنددب ثؤرثعددخ أشددصب  ٌسددزرلوا دراجددزني أخددر  ل أشددعر    

عدد ح أمزددبر لرمزنددب ل مدد  علددى ال راجددخ ا لثصددبحدا وٌددخ ردد لي ثٍننددب، شددعرد ثضدد   ال ددبرح سدديفذ 

اندذ ثدوعًٍ فزفرد د ثٍد ي أمدبا       حٍندفب  مبحٍ  الطرٌ ، شعرد ثبال يف أحنبط مزفرسدخ مد  جسد ي    

أحد    فلدة بد     أنيدبدي أنيرديلنيب أنيرديلنيب    رلن اثث  ثمسذ ر ف  ال مبط  م  جس ي رفعذ صويت لاندذ 

فنظرد م   حدو  فرأٌدذ رفدبسً مجعثدرٌ    ندب ل ندبي الدجعف مندفة فدبر  احلٍدبح سد  م سدذ  ال دبرح              

جراحدً  أجسبد ة الربٌئخ لنيزٍ خ لكمٍخ ال مبط ال  اهنمرد مد  جسد ي لعد   لجدود مد  ٌردو  ثدرث         

ً  علدى مدنت دراجد     رعرضذ حٍنفب ل ٍجوثخ ل أف  إث يف املسزافى، الاص  اليي ابا  مع ي،لانيرب 

لج ر  يف املسزادفى، اندذ أعزرد  أ  سدؤفبر  احلٍدبح      أصٍت أٌضبً لمف ي سلٍمبا حمم  حس  ٌ عى 

  ." جراط خطورح اإلصبثبد لال مبط ال  ر فرذ مح
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 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًي :

 
   

 اإلمجايل

 : 0  8 القتلً

 : :   الرجمً

 املٌشآث املدًيت:

 
  

  3 تدهري

 1  تضرر

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املنطردخ الد  ا اسدزف اففب للجد نيب     حترٍردبد مٍ انيٍدخ ملعرفدخ     املرا  الربنيو  اطلا على الواسعخ لأجر 

 الس دراجبد نيبرٌدخ ررد) سدزخ مد نيٍني مزسدوسني أ ندبط       م نيٍخ لأا املكبا املسزف   عجبرح ع  ا املنطرخ أ

لث روج  أي أ  ا  عسكرٌخ يف رلن املنطرخ اامر الديي ٌكاد  أا مدب سبمدذ ثد        مرلر ة ثب   الرملً

ٌعبست علٍفب الربنيوا ال ل ، سواد الزحبلف  و اسزف ا  مزعم  للم نيٍني لاملناآد امل نيٍخ ل ً جرائة 

السدعودٌخ لحتبلففدب يف    اسزمرار لجمردلخرسبً للمجبدئ لالرٍة ال  أمجعذ علٍفب اجملزمعبد املزحضرح. 

سزد) لاسددزف ا  ااطفدب  لالنسددبط لاملد نيٍني مددب  دو إث جرميددخ ثادعخ رضددب  إىل ا درائة الدد   مددب  ا        

لمسدما اجملزمدا الد ل  الديي مدب  ا  صدبمزًب إ اط  ديغ ا درائة         أ  رركجفب أمب  مدر ٌ الزحبلف السعودي

الررٌددت عرجددخ أمدب  ركددبرف اجملزمددا الدد ل   الد  ٌندد   جددب جدجني اإلنيسددبنيٍخ لالدد  سزاددك) يف املسدزرج)    

 لدفبع  ع  احلرو  لاحلرٌبد ث) سزكوا  يغ ا رائة سواث  دللٍخ يف الع لاا على اجملزمعبد لال ل .

 

 تىصياث المركز:

    املراددد  الردددبنيو  للحردددو  لالزنمٍدددخ ٌددد عو مجٍدددا منظمدددبد اجملزمدددا املددد   لاملنظمدددبد ال للٍدددخ

لخصوصًب منظمبد اامدة املزحد ح إىل حتمد) مسدئولٍبيب ااخالسٍدخ لاإلنيسدبنيٍخ  دبغ مدب ٌرركجد           

 السعودي م  جرائة حب  الجارٌخ ل اإلنيسبنيٍخ مجعب. الزحبلفطرياا 
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 اام  إىل احلفبظ على مب رجرى م  مسعزفب لسرعخ العم) علدى   امب ٌ عو اامة املزح ح لجملس

 لسف احلرة للسف ني ٌف ال   الٍمح لاحل  م  ارركبة ا رائة حب  أطفب  لنيسبط الٍم .

      لٌ عو إىل سرعخ إرسب   با حترٍ  دللٍخ للزحرٍ  يف  يغ ا رميدخ لغري دب لررد ر مرركجٍفدب

 للرضبط ال ل .
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 العور الٌىع االملن م
ًىع 

 االًتهاك
 املديريت

هكاى ذ

 الىاقعت

تاريخ 

 املتهدافهن

 ال رٌفمً سزٍ)      09    ار  سبل حسني   ٌ     1
املنرة/الطرٌ  

 العب   
 8902ٌولٍو  9:

 ال رٌفمً سزٍ) 00 طف)  أٌوة سبل حسني   ٌ    2
املنرة/الطرٌ  

 العب   
 8902ٌولٍو  9:

3  
ني ٌ  عج اهلل حمم  خىي 

 فرٍ  
 ال رٌفمً سزٍ) :0 طف)

املنرة/الطرٌ  

 العب   
 8902ٌولٍو  9:

 

 

 

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 العور الٌىع االملن م
ًىع 

 االًتهاك
 هكاى الىاقعت املديريت

تاريخ 

 املتهدافهن

 ال رٌفمً جرٌ  09  ار عج اهلل حمم  خىي فرٍ    1
املنرة/الطرٌ  

 العب   
 8902ٌولٍو  9:

 ال رٌفمً جرٌ  82  ار  مف ي سلٍمبا حمم  حس    2
املنرة/الطرٌ  

 العب   
 8902ٌولٍو  9:

 ال رٌفمً جرٌ   :0  ار  حمم  سبل حس  جملسً   3
/الطرٌ  املنرة

 العب   
 8902ٌولٍو  9:
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د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 ًىع املٌشؤة املن صاجمب املٌشؤة م
ًىع 

 الضرر
 هكاى الىاقعت املديريت

تاريخ 

 املتهدافهن

ر مري  دراجخ نيبرٌ   سبل حسني   ٌ   1

 الً
 ال رٌفمً

/الطرٌ  املنرة

 العب 
 8902ٌولٍو  9:

ر مري  دراجخ نيبرٌ   عج اهلل حمم  خىي فرٍ   2

 الً
 ال رٌفمً

املنرة/الطرٌ  

 العب 
 8902ٌولٍو  9:

ر مري  دراجخ نيبرٌ   حمم  سبل حس  جملسً  3

 الً
 ال رٌفمً

املنرة/الطرٌ  

 العب 
 8902ٌولٍو  9:

 

 
دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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