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 ملخص:

ضٍُ اجلراامً ضرا اسِنرةِال اورت باامارتة او ارةوو اونرؼسكا  رمل ارمةَ اوّرة مل ا ا كبرل              

ي 8142 بسواررس 41بررسي اونرراا اوسا ررمل  ةريظتررٌررُ اونررةػل اونةِاررل ػ ررا  ػررُ اورراٍُ مةٌررا مسااررٓ او بررل 

حمة ظررل ح،ررل    –ٌابابررل حررا    –ٌّررة ن اورراِار بقابررل او ررىاىٓ   إحرراص اررسا عتة ػىرر   بقصررو 

 3أاةب ٌزنيل األخسبُ/ ٌنةػا حمٍا ػىي ٌقاسن  أخآ اّا حمٍا ػىري ٌقارسن ٌرة أكص ػرُ ارقس       

ٍرة  انرايف   اا برغ  إ ٔرةب بقارل      ٌاِار ٌُ ػةمالهتً جاح  اٌاأار   فىل  ااٌري شرآ لىري وزنوات  

 األااة اوت اقطُ ٌّة هلة اجملة  ة وىٍزنور اون تا ر.
 

 الىالعة:تفاصيل 

ي مصررفا اوقررسارب او بررل   8142بسواررس  41بررسي اونرراا اوسا ررمل    ةريػّررا اونررةػل اونةِاررل ػ ررا ظترر    

ّطقررل او ررىاىٓ   ٌ ةَوى اررةوو اونررؼسكا اررة  خةم ػىرر  ٌررزنيل ٌنررةػا ػىرري ٌقاررسن  أخاررٓ اررّا اومةمّرر  

 3 هلٍة اواّال ٌُ "اوقش" ااٌريام جزماةم   اقس  ةحمة ظل ح،ل  كٌا اوصة  خ ٌّ –مبابابل حا  

أشراة  جاحر  ٌرُ ػةمالهتٍرة اٌراأار   فىرل  حصره اوالرز اوقرةِسو وىاقرس   او ٍّارل ػىر  أ ررة              

ػةٌرةم "أي ارةحا اوزنورر اونر تا ر"      56اوضاةبة  ُٔ/ كػين ػااْ ابراأاً حرااكا بّرةٔز ػٍأرة     

  مت اررّسارب 3 ررتة خىررسك ٌنررةػا حمررا ػىرري ٌقاررسن ػٍأررة    ػةٌررةم   فى 86  ة ٍررل ػىرري حمٍررا مطررةب  

 إاؼةف اجلاح  إىل ٌن  ف  ػاس اوابفي.

 

 وواجىن إفادات شهىد عيان

هنني  جننن  نػاهننا ن ها ننل احنند املس ننني امل نن  دفني  53سننٌد حمونند ػلننل هقبنن هن يبلنن  هنني ا ؼوننر  

ختضنغ  لؼٌاينة   ػن  ػبندٍ ابنراُين ا ن      ر ةا قصف قابلٌاٍ خاله ت اجندٍ هنغ لا دتنَ ا ر ن    

ا طبينة بامل  فن   ا و ن رد نديٌنة حجنة بؼنند ًقلن ا هني ه  فن   ػنبو ا ري نل  طنن ر            

 اإلصابة ا   احدث ا ا قصف ا صارلخل ػل  هسيل ل دي ا لقاه  ٌا:

خاجا ٌُ ٌزنيل بؼا اّة ن  جال اوغاا  ٌغ ػةمىت  أٌي  لةَ ذوك   اونةػل اونةِال ػ ا ظتراام  

ؼرا ارفري    ٌؼتً اخلة  بؤٔه اوقابل اوت بؤاسَ إوآ وىقاىسول  ااةكن ا ابث  ػّا  اسيل اجملىس 

اوصة  خ مث ك ص اِف،ة ْ  او فا خىفي  اأبرا األكخّرل  اوغارة  ااافرغ ٌرُ ٌرزنيل  ٌرزنن أخري ٌنرةػا          

 بررل  مررغ ػىرر  حمٍررا ػىرري ٌقاررسن اِأ ررا ػّرراٌة شررةٔارب اوصررة  خ اوررلا أ ىق ررٓ مررسارب اونررؼسكبل او  
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خ اوصررةبر  اوّررةجر ٌررُ اوؼةمى ررةَ ٔاػررا  ٌررُ لررةَ ٌ ساجرراام ٌؼرري ٌررُ أٔررةيل   ااافررغ اررٌّة وّررة مث ا 

 56اوقابل إىل ٌّة وّة اون تا ل  ػّرا  ارسوّة  جراِة أٌري/  ػره ػاراْ ابراأاً اورت بّرةٔز ػٍأرة           

ػةٌةم ٌاٌال ػى  األ      غااسبل جراا  إارةب تة ب رظةبة اوصرة  خ    أارتة لٍرة  جراِة   جرل أخري          

اررةػا ِة األٔررةيل   ِقىررتُ بؼررا ػنس ِررة ػىرر  ارراة ة    ةػا   فى ررتٍة خىررسك ٌنررةػا ٌصررةبةرب أبضررةم ٌنرر

قترة اوصرة  خ   اورت أ  اطسع هبة أحا امةَ اوقابل إىل ٌن  ف  ػراس اوابفري  ِظراام وبارةبل اواةوغرل      

ة وّررة   ٌبساوررامت مت يسبىررتة إىل اون  ررف  اجلٍتررس ا مبابّررل ح،ررل اارر اااأ او ررظةبة ٌررُ  أاررتة   

اون  ف   ّاُ ٌاِار أبابة  مل امرُ ٌّة وّرة او ساضرؼل اواّارل ٌرُ اوقرش سمّرل ػنرمابل أ  ٌنر سكػةم          

وألاىال  اوت أاااا اآلَ غرري ٌؤٔسورل وىنرمُ  مرا ِزحّرة ٌرُ اوّطقرل إىل ٌّطقرل أخراص  نرةم ػرُ            

 األٌةَ  ااا قاا .

 

 ياىن قابلٌاٍ لقاه  ٌا:ػاها ن شاُد ػ 62امحد حمود حداددن يبل  هي ا ؼور 

ٌرُ برسي اونراا     ةريظتر ٌرُ  اونةػل اونةِال ػ ا ػّا خالن اساجاا مبزنيل بقابل او ىاىٓ افةجؤرب 

ا اررم ٌزنوّررة خاجررا أشررةٔا ٌمررةَ اوقصررو  جرراا ْ لررةَ ػّافررةم بنررٍةع أ بررز اوصررة  خ مث ك ص اِف،ررة ْ  

ي ٌقاررسن   أبررا اوؼررةمالرب اررّا  ٌنررةػا حمٍرا ػىرر األخررسبُ  اأبرا األكخّررل ااافررغ ٌررُ ٌّرة ن جرياِّررة   

 ذٔارا   اورزنن   ارٓ االرا ػرةمىت  أ فرةيل       حي ٍرسا   األ فةن بفا َ ٌُ ٌّة هلً برةحنر ػرُ ٌمرةَ    

  ٌرؤٔسور غري ةاواٌة   أااا ما ِةهلٍةاافقا اوّة ن اون تا ل  امةهنة  ػّا  اسيل شةٔارب اوزنور 

اطسػّررة   إارؼة تُ إىل ٌن  ررف  ػرراس   وىنرمُ   جرراِة سالسرل جاحرر  اٌراأار   فىررل جررااحتً بةوغرل    

            ً  فرةن  ٌرُ األ  اوابفي اولا اراباْ ٌّظٍرل أ ارة  برال حرا ك اوا وارل لٍرة ِرةن بقارل ارمةَ اوقابرل أغىارت

ّنة  اواػيف  اهلىغ  أاااسا   مىمل ػى  حاةهتً  بؼاش ارمةَ اوّطقرل ػىر   ػري األغّرةي  ا بسجرا       او 

 .ّٔة بةوّطقل أا ٌؼنماارب أ  ٌن سكػةرب أاىال

 

 وتائج الىالعة:

  ا ضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 3  2 1 ا رح 

 املٌفآت املدًية:

 
 

 2 تدهري
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

اوّطقرل اورت مت اار تاا تة   جراِة     يقاقرةرب ٌاااِارل وؼا رل     اوالز اوقةِسو ا ىغ ػى  اوسامؼل  أجاص

 ا  ٌّرة ن ٌؤٔسورل بةوراِار أغىارتً أ فرةن  ِنرة        ٌاِارل  أَ اومرةَ اونر تاف ػارة ة ػرُ      َ اوّطقل أ

اسجا أا أٔااف ػنمابل   اىك اوّطقل األٌا اولا بؤلا أَ ٌة مةٌا بٓ مسارب او اةوو ٔرس اار تااف   

 اوقراً اورت    بؼةميف ػىاتة اوقةِسَ اوا يل   خامةم وىٍاةكئٌ ؼٍا وىٍاِار  اوّ آرب اواِال  ٔي جاامً 

اارر ٍاا  اونررؼسكبل  يةوفتررة   م رره  اارر تااف األ فررةن   جمرراكأمجؼررا ػىاتررة اجمل ٍؼررةرب او اضرراة. 

اامارتة  ب او ارةوو اونرؼسكا   اوّنة   اواِار ٌة ٔس إا جاميل ب ؼل اضةف إىل اجلراامً اورت  ٌرة  ان    

اامً اوت بّاص هلة جار اسِنةِال  ٌنٍغ اجمل ٍغ اوا يل اولا ٌة  ان اةٌ ةم إ ا  ٔلْ اجلأص أٌةي ٌا

 اوت ا  مه   اون قاه اوقابيف ػقال أٌةي امةاو اجمل ٍغ اورا يل  ك ةػرٓ ػرُ ا قرس   ا ابرةرب بره       

 ا مسَ ٔلْ اجلاامً اسابمل ك وال   اوؼا اَ ػى  اجمل ٍؼةرب  اوا ن.

 

 

 

 

 تىصيات المركز:

   اجمل ٍرررغ اوررراو  اوّظٍرررةرب اوا وارررل اوالرررز اوقرررةِسو وىاقرررس   او ٍّارررل بررراػس مجارررغ ٌّظٍرررةرب

 خصساةم ٌّظٍةرب األٌرً او اراة إىل يٍره ٌنراسواةهتة األخالمارل  اسِنرةِال  رةْ ٌرة باامارٓ          

 اونؼسكا ٌُ جاامً  مل اوا ابل   اسِنةِال مجؼة. او اةوو رياَ 

 ٍه ػىر   لٍة باػس األًٌ او ااة  جمىس األٌُ إىل ا فةظ ػى  ٌة ااق  ٌُ  ؼ تة  ااػل اوؼ

  مو ا اب   مو ِزبو اواي اواٍين  ا ا ٌُ ا امةب اجلاامً  مل أ فةن  ِنة  اواٍُ.

      باػس إىل ااػل إ اةن جلةَ يقامل ك وال وى اقامل   ٔلْ اجلاميرل  غرئرة  اقرار ٌاامااترة 

 وىقضة  اوا يل.
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 (1هلحق رقن )

 امساء لبياًات ا ضحايا ا رح  هي املدًيني 

 ا ؼور ا ٌ ع االسن م
ً ع 

 االً  اك
 املديرية

هناى 

 ا  اقؼة

تاريخ 

 اس  داف ن

 8142بسواس  41 او ىاىٓ حا  جاحيل 56 أِن   ػه ػااْ اباأاً حااكا 1

 8142بسواس  41 او ىاىٓ حا  جاحيل 86 أِن   ة ٍل ػىي حمٍا مطةب حااكا 6

 8142بسواس  41 او ىاىٓ حا  جاحيل 3  فىل خىسك ٌنةػا حمٍا ػىي ٌقاسن 5

 
 
 

 (6امللحق رقن )

 املٌفآت املدًية املدهر  لامل ضرر امساء لبياًات 

 اسن صاحب املٌفأ  م
ً ع 

 املٌفأ 
 ا ؼدد

ً ع 

 ا ضرر
 املديرية

هناى 

 ا  اقؼة

تاريخ 

 اس  داف ن

 8142بسواس  41 او ىاىٓ حا  ااٌري 4 ٌزنن ٌنةػا حمٍا ػىي ٌقاسن حااكا 1

 8142بسواس  41 او ىاىٓ حا  ااٌري 4 ٌزنن حااكااّا حمٍا ػىي ٌقاسن  6

 
 صٌؼنننناء –ا يونننني  - املرمس ا قاً ين  لحق ق لا  ٌوية صادر ػي/
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