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 ملخص:

 خريبلعدوبن بلسعودً صاةوواة    بلساة د بدةدٍاد  قال ظحا    ا      ر بلقوبذ بلربٍد لسحةلف قأطل

ا  لااي ظلٍااد بلعلااف بلساالةَد جع لااد ة ااةو حمدٍلٍااد وب    ة  ااد  8102ٍولَااو  01ٍااوا بلثاءااةو بقوب اا  

 3صعدخ، بنفجل بلصةووخ أمةا مزنل بقوبطن/   اد ياَف بلادٍل ٌ لَسافل  ان ووَا   ورسا  ورال          

،م،   اة زساحث   زلوٍار وبوباةت جقَاد      لا وأطفةلا  وزادمري هاح   لاٌ قزن     مدنَني جقَد أسلز  أت بألسالخ 

 بألسل بليت زقلن مةة لة جةلقلٍد بقسس د د.

 

 الىالعت:فاصيل ت

ة بلر بلسعودٍد وحتةلف ة مساس لخ دوااة ورا  أو اجا  مان محاةدا بةنساةنَد وظوب اد بلقاةنون بلادو            م

بةنسةين   بوزلةت رلبئ،م بدلت وبجللبئ،م يد بةنسةنَد حب  سلةن بلَ ن واصوصة  سالةن بقةاةط    

سقا َة   لاي   بددودٍد حمدٍلٍد وب   وَا  أطلقار بلقاوبذ بلربٍاد لسحاةلف بلعادوبن بلساعودً صاةوواة  م        

مدٍلٍااد وب    ة  ااد صااعدخ بنفجاال بلصااةووخ أمااةا ماازنل   ااد يااَف   –ظلٍااد بلعلااف جع لااد ة ااةو 

وطفلَ  اة  و رسا   باو  بلدٍل ٌ وزةاةءلذ بلقا ةٍة بد دباا  مزنلا  ااال زوبرادا مار  ة اد أ البد  ةئلسا            

ساا   ةط ااد ٍسحضاالون لسةااةول ورحااد بلعاادبو جعااد بنساا ةو  ورساا  ماان ب اادبدا جااة أساافل  اان سااقو   ور     

أهااة  جقَاد    3 ةمة  ظسَلد رلبو زعلي ة لق َسني من بلصةووخ   وظحسا ة ورال     33 حدبهلل بلعلهٌ 

سااةوبذ،  3أمحااد   ااد ٍحلاال ماان بلع اال  وطفاااا  ةمااة ،  53بلعةئلااد أت بألساالخ   ااد يااَف بلاادٍل ٌ  

 وةةلَد   د يَف بلحةلعد من بلع ل سةسني، وأد  أيلبو رسَ د حمزنل،م.

 

 إفاداث شهىد عيان 

 عاهاً، شاهد عياى هي أبٌاء املٌطقت قابلٌاٍ وقال لٌا: 33صادق أمحد حاهد يبلغ هي العور 

" ةر  ةئدب  بد مزنلةاة جةقةلقاد وظحا  وصاو  جلح اةذ فعار صافري ساقو  بلصاةووخ ودوً بنفجاةوا           

بساسعةءد ألطفاةل وأنَةا ،م     لزفر من ظلٍد بلعلاف   بوزفار أصاوبذ   فر ٍسةوً  لأٍر بألداةد وبلعحةو زبلس

ون وٍللحون جندهت،م ووأٍر  دد من رريبهن،م خيلراون مان مةاة ل،م وبا،م مصاةجني جةلان ل  اةنوب ٍسجاة        

بد بقزنل بلنً وظر بلصةووخ أمةم  وبو مزنل   د يَف بلدٍل ٌ بلانً  اةن مصادو صالبخ بألطفاةل      
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ف بلصااةوواٌ لقااوبذ حتااةلف   وبسااسعةءس ،م،  ةاادمة هااةبدذ زلااا بدةلااد بق سااةوٍد بلاايت الف ااة بلقصاا      

بلعدوبن بلسعودً  لي مةاة ل بقادنَني جقلٍاد بلعلاف  بحار بد بقازنل وااال وصاو  هاةبدذ بلةاة            

بنقاة  وَةهتاة وةلسا ة ولراد      حيةولون  ٍدوٍد ٍقومون حب   بملأخ  لي أ سة  ،م جعد أن ويو  ة حب ةلد

بقةلقااد نةئَااد ونقلةةبااة بااٌ و ور ااة   سااة دهت،م واال وصاالةة بد بلللٍاا  بلاايت زساالل ة بلسااَةوبذ  ااون  

 مان وأطفةلة بالءةني بد مسسقفي وب   ظح  وصولةة بقسسقفي  ةوظر بقلأخ وَةهتة مسا ءلخ جزنٍاف واةد    

 ةبوزفعاار أصااوبهت  وبلاادهت ةهاا ةٍة بلصااةووخ و ةاادمة هااةبد بللفلااني ووَاا      بللظحااد راالبو  أوودهتااة

،  ااةن بققاا د وبااٌ زلفااف أنفةساا ة ةلوبلاادهت  ةمقااةبدهت بد بألسااوأ راالبو  ةو وزاادبووذ وةلساا  جةلحلااة

بد بقسسقافي وبنقاة  وَاةهت،م    ووبلادب،م  بسس لذ ر ودنة ةسعةف بللفلاني    ٍةدى ل  وردبن بةنسةنَد 

 ةن بلقصف بلاربً للسحاةلف بلساعودً ووقاَة  جلا  ماة زعةَا  بللل اد  ةقةلقاد مدنَاد وم بولاد جةلسالةن             

 بقدنَني ".

 

عاهًا، شاهد عيااى وااار ارةارة املٌة بات شااره د اإلا د ا ةاعا          37 –يلوي حمسي حسني الد

 وإًقاذ حياة اجلرحى هي ارةرة قابلٌاٍ فقال لٌا:

 خري" ةر   مزن  مسسلحية  ومةس لب  لةدبو  وريت لسةةول بلعدبو و  بلساة د بدةدٍاد  قال ظحا  بل  ا     

ٍسةة بنفجال بلصاةووخ مقةجا  مازنل رةوناة   اد       أطلقر ظوبذ حتةلف بلعدوبن بلسعودً صةوواة   لي ظل

و ةنار بلقا ةٍة   يَف بلدٍل ٌ  ةن بالنفجةو  ةَفة  فعار ياجَش ها ةٍةا بلايت زلاةٍلذ ااو مةة لةاة        

ماان نوب اان وأجااوبت مةة لةااة بد ااد هلل أنااة و ااةئليت   نصااث جاا  ى جعااد وظااو  بلصااةووخ جدظَقااد       زاادا  

ذ صلبخ أطفةل وبملأخ من مازنل رةوناة   اد ياَف     وبنققة  بلعحةو بلنً سحح  بلصةووخ، فعر صو

بل ر أناة و ورايت بلاَ ،م و ةاة أول مان وصا  بلاَ ،م ورادنة رلدياد ملو اد أت بألسالخ و ورسا  رلواي              

ظةمار    ةنر وةلد بل ورد اللخ و ةة نقةبد زاد   بلادا مان ووٍاد وظحسا ة     وبلدمةو زة  ل من رسدٍ  ة 

 ااةن بألطفاةل مصااةجني   ،ٍاف وللاان  ا  زااد   بلادا    ورايت جلجةط ااة وساة دهتة    لااا  اٌ  فااف بلزن   

ساة دزةة   نقا  بجللواي    قناةدً أبا  بلقلٍاد    ألجةهنَةو نفساٌ و صاو وصالبخ ٍادوً جاةقزنل، الرار       

أماة  بلعةا بلللٍ   ون وةلس ة اللخ ومحلةةبة ول وصلةة  لي محةلد وجعد أن رةووب ظ ةة حب   بقلأخ 

أطفةلاا  وجعااد  ثوونااة  لااي سااَةوخ زلااو  نيااة أوااد بقاادنَني نقلةااة   محلااوب أت بألساالخ وبلقلٍااد جقَااد أبااة  

بألساالخ بقةلوجااد بد بقسسقاافي وظحاا  وصااولةة مسسقاافي هااعةوخ جاادظةئ   ةوظاار بقاالأخ بدَااةخ مساا ءلخ           

للعاااب جةقسسقاافي بجل  ااووً، بلضااحةٍة خيضااعون بُن باا،م جةةصااةجد وجقااٌ  ور ااة وأطفةلااة رلوااي و

  ة مدنَون".مدنَون وبقةلقد أٍضة  ٍقلة
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 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 ا مجايل

 0  0  القتلى

 3 0  8 اجلرحى

 املٌشآث املدًيت:

 
 

 1 تدهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بقةلقاد بلايت ا بساس دب  ة وورادنة     حتقَقاةذ مَدبنَاد قعل اد     بقل   بلقةنوين بطلر  لي بلوبظعد وأرلى

ظلٍاد ساالةَد زسا ي بلعلاف حمةلقااد ة اةو حمدٍلٍااد     مدنَاد وأن بقلااةن بقساس دف  حاةوخ  اان    ن بقةلقاد  أ

وال زوراد أً أبادبف  ساللٍد   زلاا بقةلقاد       وب   بددودٍد وبلقلٍد حتوً  قلبذ بقسة ن قادنَني، 

بساس دبف مسع اد لل ادنَني وبقةقاملذ بقدنَاد وباٌ        بألمل بلنً ٍؤ اد أن ماة ظةمار جا  ظاوبذ بلسحاةلف باو       

ٍعةظث  لَ ة بلقةنون بلدو ، والظة  لل حاةدا وبلقاَ،م بلايت أ عار  لَ اة بتس عاةذ بقسحضالخ.        رلبئ،م 

بسس لبو بلسعودٍد وحتةلف ة   ظس  وبسس دبف بألطفةل وبلةسةو وبقدنَني مة بو بال رلديد جقعد  وجملد

ومسا ر بتس ار بلادو  بلانً     أى لزلحا ة أماةا مال   ٍ بلسحةلف بلسعودًمة  بل زضةف بد بجللبئ،م بليت  

مة  بل صةمسة  ب بو بنا بجللبئ،م بليت ٍةدى لة رحني بةنسةنَد وبليت سسقل    بقسسقح  بلقلٍث  قحد 

أمةا زلاةزف بتس ار بلادو  ود ة ا   ان بدقاوي وبدلٍاةذ جا  ساسلون بانا بجلالبئ،م ساوبج  دولَاد                

 بن  لي بتس عةذ وبلدول.بلعدو

 

 تىصياث المركس:

    بقل ااا  بلقاااةنوين للحقاااوي وبلسة َاااد ٍاااد و  َااار مة  اااةذ بتس ااار بقااادين وبقة  اااةذ بلدولَاااد

واصوصة  مة  ةذ بألما،م بقسحادخ بد حت ا  مسااولَةهتة بألااظَاد وبةنساةنَد  اةا ماة ٍلزلحا           

 نسةنَد  عة.بلسعودً من رلبئ،م حب  بلحقلٍد و بة بلسحةلفطريبن 
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   ة ٍد و بألم،م بقسحدخ وجملس بألمن بد بدفةظ  لي مة زحقي من فعس ة وسل د بلع    لاي  

 وظف بدلت ووظف ن ٍف بلدا بلَ ين وبدد من بوزلةت بجللبئ،م حب  أطفةل ونسةو بلَ ن.

    اة  وٍد و بد سل د بوسةل جلةن حتقَ  دولَد للسحقَ    بنا بجللدياد وةريباة وزقادر ملزلح َ

 للقضةو بلدو .
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 (.1)ملحك  لم 

 أمس ء وب  و ت الضح    المقلى مه اجلذو ني 

 العور الٌ ع االةااااااااان م
ً ع 

 االًتإلاه

املٌطقت/ 

 املديريت

هةاى 

 ال اقعت

تاريخ 

 ال اقعت

 8102ٍولَو  01 ظلٍد بلعلف وب   ظسَلد 33 بنثي  ةط د  حدبهلل بلعلهٌ  1

 

 

 (.2)ملحك  لم 

 أمس ء وب  و ت الضح    اارحى مه اجلذو ني 

 العور الٌ ع االةااااااااان م
ً ع 

 االًتإلاه

املٌطقت/ 

 املديريت

هةاى 

 ال اقعت

تاريخ 

 ال اقعت

 8102ٍولَو  01 ظلٍد بلعلف وب   رلحيد 8 طفلد ةةلَد   د يَف بلدٍل ٌ  1

 8102ٍولَو  01 ظلٍد بلعلف وب   رلٍح 3 طف  بلدٍل ٌأمحد   د يَف    2

 8102ٍولَو  01 ظلٍد بلعلف وب   رلٍح 53   ل   د يَف بلدٍل ٌ   3

 

 

 (.3)ملحك  لم 

 اجلىشآت اجلذو   اجلذمر  واجلقضر  أمس ء وب  و ت 

 اةن صاحب املٌشؤة م
ً ع 

 املٌشؤة

ً ع 

 الضرر

املٌطقت/ 

 املديريت

هةاى 

 ال اقعت

تاريخ 

 ال اقعت

 8102ٍولَو  01 ظلٍد بلعلف وب   زدمري مزنل   د يَف بلدٍل ٌ 1 

 

 
 صىةدددد ء –ال مدددده  - اجلركز الم وىين للحمىق والقىم   ص د  عه/
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