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 ملخص:

ضًٍ بجلشبئى ضذ بإلَسةََد بنيت ٍشزكحهة بنسحةنف بنسعودً ضدذ بددذََا برجشٍدة  ل بندًٍَ  هدي      

ف بنسددعودً  ُددذ نهسحددةنيددذبس ثرطددش يددٍ ضوضددد ث ددوبو اةئسددد قددد  بنهح ددد ث ددذير  ددةئشخ دشجَددد زةجعددد  

و ج ددٍ رددةسزا نيددوٍسا ب ددسهذار  ددة 46/8/4102نددَوم يددٍ ٍددوو بردددذ بدوبادد   بنسددة د بدةدٍددد   ددش

حمةا دد بدذٍدذخ ث د شذ  دٍ      -يُةصل ثمحذ صغري محَذِ قثجُةئّ مبُطقد بنُخَهد يذٍشٍد بندذسٍهًٌ  

ٍ  4يدذََا ثددذ ة   دم قنيدش       4زذيري ضوضد يُةصل رهَدةم قيقسدم    ثددذ ة ثٍادةم   دم قزسدححر      آخدشٍ

بنغةسزا ل إصةجد يع ى ثاشبد بنعةئوذ بنُةنيَدد جةنش دث قبعهدت قز دشٍذْى يدٍ يُدةصعى رًدة ثضدشذ         

 بنغةسخ مبزنل ثدذ ثجُة  ثمحذ محَذِ.
 

 الىالعت:تفاصيل 

و شددُر  ددةئشخ دشجَددد ثق ثرطددش  4102ٍوََددو  46 ُددذ بنسددة د بدةدٍددد   ددش يددٍ نَددم بردددذ بدوبادد    

يددٍ ثجُةئددّ قبنكةئُددد ل يُطقددد   4نيددوٍسا ب ددسهذاسة ضوضددد يُددةصل زةجعددد رمحددذ صددغري محَددذِ ق  رددةسزا 

بنُخَهد بنسةدهَد مبذٍشٍد بنذسٍهًٌ حمةا د بدذٍذخ، زقطُهة حنو مخس  ةئوذ يُهة ضوش  ةئوذ 

 خ جدزبذ بدذٍشٍدد، ث د شذ   ريرةَر  ذ َضددر إندَهى ل جذبٍدد شدهش ٍوََدو قْدى يدٍ ثْدةا يُطقدد بن د           

مجَت بنادحةٍة يدٍ    ثٍاةم آخشٍٍ يُهى   م 4يذََا يُهى   م  قنيش   4بنغةسزا بجلوٍسا  ٍ يقسم 

جَددر محَددذِ رًددة ديددشذ ضوضددد يُددةصل قثضددشذ مبددزنل آخددش عددى، د ددم بدشرددض بنقددةَو   هددي ث ددة        

ً    دةئ   ةيدةم،  ًدش    02 دةئ  ثمحدذ محَدذِ     :بناحةٍة قْى  ةيدةم، قبجلشددي  حدذب      08 صدغري جدةس

 ةيةم، قجقَدد بنعدةئوذ ثصدَحر جةندز ش قبعهدت       06 ةيةم،  حذب  حمًذ ثمحذ محَذِ  57ثمحذ محَذِ 

 قاشذ يٍ يُةصعة بدهذيد جةدطا  ٍ يكةٌ جيذقٌ اَّ بريٍ قبال سقشبس ثرهحهى ث  ةل قَسة .

 

 واجيهشهىد عيان و

حلظت الغاراث مبزنلهَ ااها ر    اًعاهاً، كاى هتواجذ 25سعيذ أمحذ صغري محيذٍ، يبلغ هي العور 

 ملزنل أبيَ  إخواًَ املستهذفت جنى بؤعجوبت قابلٌاٍ  أفادًا قائالً:

منهك ثسجعد يُةصل شعحَد مبُطقد بنُخَهد بدزنل برقل نوبنذَة ثمحذ محَذِ قبضُا إلخوب   حدذب   

ُسدة  قيُدز   بن  دةل ق يدٍ بر هى ثرهحد  بمادشد  00زُة بدكوَد يٍ قحمًذ قبدزنل بنشبجت زةجت ا زقطُهة  ةئو

ممددة بصدبد  ددذدَة خ ريجذبٍددد شددهش ٍوََددو نيددة  إنَُددة ثصددهةسَة  بنطوضددد يددت  ددةئو ى َددةصدا يددٍ بن دد      
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نسدة د بدةدٍدد   دش    ب ُدذ    قل نَهد ٍوو برددذ قدذٍدذبم   ُسةبن  ةل قبرْى ُة ثرهح بماشد 46اأصححُة 

نهسحددةنف بنسدعودً ج ددٍ بنغددةسخ برقف ب ددسهذار    دذو بنطددريبٌ بدددش  أا رةنعددةدخ رُدة يسوبنيددذٍٍ اَهددة 

 08جدةسً   دم ل  دٍ      دةئ    قبجٍ صدهشً حمًدذ   ئيزنل ثخٌ  حذب  ديشزّ جةنكةيم ق سهر ثخٌ  ة

خشنيدوب  سّ قضوضد يٍ ثجُةئّ رههى ث  دةل   ةيةم، قجنر صقني 57 ةيةم رًة نيش  ثخٌ  حذب  ثمحذ  ًشِ 

بنغددةسخ يددة ثدذضسددّ  ةئوزُددة جددة ٌ  ُددذ ي ددةْذخ قيددٍ جددا بنشرددةو قْددى ج ددحد نيَددذخ قاددشقب إف يددزنا 

ٍقددت  هددي يقشجددد يددٍ يُددةصل ثخددٌ قخددول قصددوعى   بنددزً برقف قدقٍهددة بنعَُددف اددشذ ثٍاددةم إف يددزنا 

ث  ثمحدذ محَدذ   قبخسحةئهى جةدزنل  ةقد بنطريبٌ بدش     ّ بجلوً جغةسخ ضةََد ب سهذف  ة يدزنل  

 06ًدذ ب دّ  حدذب   ًدشِ     قإف نيوبس يزنل شقَقٌ حمًذ ثمحذ ديش ًدة مجَعدةم قنيدش  بجدٍ ثخدٌ حم     

ردةَوب  جةندز ش قبعهدت   ثصدَحوب  رةٌ بد دهذ رةسضَدةم ُْدةح ضدحةٍة جدا بنشردةو قث  دةل قَسدة  َدةنيا           ةيةم 

ثٍدٍ َس دّ اًكطُدة ل بددزنل     ٍطهحوٌ جنذ ى قَقهدهى إف يكدةٌ آيدٍ ثصدحر  ةندد يدٍ بال َدة  ال َدذسً         

د  بن حة  قجعذ رنك َضدُة مجَعةم جدةدطا  دٍ ثيدٍ قب دسقشبس ى ثزدي جعد  ثْدةا بنقشٍدد قثخشنيدوب          

 .يٍ جا بنشرةو"قبجٍ صهشً   ةئ ثخٌ نيطص 

 

 عاهاً، شاُذ عياى هي أبٌاء املٌطقت قابلٌاٍ  أفادًا قائالً: 28زخاهي، عورٍ  عائشحموود 

بنسدة د بنعةشددشخ نددَوم   ُددذ دُطقددد بزحدةدل بدددذٍص يددت صدذٍقٌ ثمحددذ  حسدٌ    رُدر نيددوبس يزننُدة جة  

بنسدة د  ق ُدذ  رطدش يدٍ يدشخ    ر  ثنيدوب  بدُطقدد دهد    اةنيأَة دهَ  بنطريبٌ بدش  نهسحدةنف بنسدعودً ل  

دقً بنغدةسخ بجلوٍدد شدةْذَةْة  ُدذية ق عدر ب دسهذار يُدةصل جَدر محَدذِ،           عُدة  بدةدٍد   ش ندَوم  

ودب  زشز ت يٍ بدكةٌ رُة ي ةجا  ةند يٍ بن ذيد نيشب  ي دةْذزُة نهغدةسخ ب دسهذار    قسثٍُة ثدخُد  

ُسة  قجعذ ق وع بنغةسخ هناُة قدةقنُدة بندزْةت قنكدٍ  دةقد     بن  ةل قيٍ بريُةصل يكس د جةر ش ثرهحهى 

خ بنطريبٌ بدش  دهَقّ قشٍ رةسخ ضةََد ب سهذار ربذ بدكةٌ قٌْ يُةصل جَر محَدذخ،  عُدة صدشب   

بر  ةل قبنُسدة  ٍطهحدوٌ بنُ دذخ قس ٍسدسطت ثددذ يُدة بندزْةت ثق بنسحدشح اةنطدةئشبذ بدشجَدد قيعهدة            

 ةئشبذ بال سطوع دوو جكطةاد ل  ة  بدُطقد قبدُدة   بادةقسخ، بَس شَدة دد   هدوع صدحة  بنَدوو        

ثد ددةدِ  ًددر  نيشدددي ثدددذْى   ددم يددٍ ثجُددة  ثمحددذ محَددذِ قثدددذ  4بنسددةا قرْحُددة إف بدُددةصل قنيددذَة 

جددئخشبنيهى يددٍ جددا بدُقددزقٌ   ًهددهى  هددي يدديت دسبنيدديت قث ددع سهى إف بد دد ي قبناددحةٍة بنقسهددي  ددةو 

 ."بر شخ يٍ بدُةصل بدسسهذادجة ٌ َضدر  ،برَقةض
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 وتائج الىالعت:

  الضحايا املذًيني:

 
   

 اإلمجايل

 2   2 القتلى

 2 1  1 اجلرحى

 املٌشآث املذًيت:

 
 

 3 تذهري
 1 تضرر

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بدُطقدد بنديت ا ب دسهذباهة ققنيدذَة     دقَقدةذ يَذبََدد دعشادد     بدشرض بنقةَو  ب هت  هي بنوب عد قثنيشى

قال زونيدذ ثً ثْدذبف   يُدةصل يذََدد يأْوندد جةنسدكةٌ     يذََد قثٌ بدكةٌ بدسدسهذف  حدةسخ  دٍ    ٌ بدُطقد ث

 سكشٍد ل زهك بدُطقد بريش بنزً ٍؤرذ ثٌ ية  ةير جّ  وبذ بنسحدةنف ْدو ب دسهذبف يسعًدذ نهًدذََا      

ٍعة ث  هَهة بنقةَوٌ بندذقا، قخش دةم نهًحدةدا قبنقدَى بنديت ثمجعدر  هَهدة        قبدُ آذ بدذََد قٌْ نيشبئى 

  سم قب سهذبف بر  ةل قبنُسدة  قبددذََا   ب سًشبس بنسعودٍد قدةن هة ل قجمشدباسًعةذ بدسحاشخ. 

قيسدًت  ثى شزكحهة ثيةو يدش ٍ بنسحةنف بنسعودًية ْو إال نيشميد ج عد زاةف إف بجلشبئى بنيت  ية صبل 

باسًت بنذقا بنزً ية صبل صةيسةم إصب  ْزِ بجلشبئى بنيت ٍُذى عة نيدحا بإلَسدةََد قبنديت  س دكم ل     

زف باسًددت بنددذقا قداة ددّ  ددٍ بدقددوب قبدشٍددةذ جددم  ددسكوٌ ْددزِ    بدسددسقحم بنقشٍددث  قحددد ثيددةو زكددة  

 بجلشبئى  وبج  دقنَد ل بنعذقبٌ  هي باسًعةذ قبنذقل.

 

 تىصياث المركس:

    بدشردددض بنقدددةَو  نهحقدددوب قبنسًَُدددد ٍدددذ و مجَدددت يُ ًدددةذ باسًدددت بددددذ  قبدُ ًدددةذ بنذقنَدددد

قخ وصةم يُ ًةذ بريدى بدسحدذخ إف دًدم يسداونَة ة برخو َدد قبإلَسدةََد  دةِ يدة ٍشزكحدّ          

 بنسعودً يٍ نيشبئى    بنح شٍد ق بإلَسةََد مجعة. بنسحةنف ريبٌ 
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 بريٍ إف بد ةظ  هي ية زحقي يٍ  عسهة ق ش د بنعًم  هدي   رًة ٍذ و بريى بدسحذخ قجمهس

 ق ف بدشت قق ف َضٍف بنذو بنًَين قبدذ يٍ بسزكةت بجلشبئى    ث  ةل قَسة  بنًٍَ.

      قٍذ و إف  ش د إس ةل جلةٌ دقَ  دقنَد نهسحقَ  ل ْزِ بجلشميدد قرريْدة قزقدذر يشزكحَهدة

 نهقاة  بنذقا.
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 (1هلحق رقن )

  بياًاث الضحايا القتلى هي املذًيني  أمساء

 العور الٌوع االسن م
ًوع 

 االًتهاك
 هكاى الواقعت املذيريت

تاريخ 

 استهذافهن

 4102ٍوََو  46 بنُخَهد بنذسٍهًٌ  سَم 08   م حمًذ  ةئ  صغري جةسً 1

 4102ٍوََو  46 بنُخَهد بنذسٍهًٌ  سَم 02   م  ةئ  ثمحذ محَذِ 2

 

 

 (2هلحق رقن )

 أمساء  بياًاث الضحايا اجلرحى هي املذًيني 

 العور الٌوع االسن م
ًوع 

 االًتهاك
 املذيريت

هكاى 

 الواقعت

تاريخ 

 استهذافهن

 4102ٍوََو  46 بنُخَهد بنذسٍهًٌ نيشٍح 06   م  حذب  حمًذ ثمحذ محَذِ 1

 4102ٍوََو  46 بنُخَهد بنذسٍهًٌ نيشٍح 57 ررش  حذب  ثمحذ محَذِ 2

 
 

 (3امللحق رقن )

 املٌشآث املذًيت املذهرة  املتضررةأمساء  بياًاث 

 اسن صاحب املٌشؤة م
ًوع 

 املٌشؤة
 العذد

ًوع 

 الضرر
 املذيريت

هكاى 

 الواقعت

تاريخ 

 استهذافهن

 4102ٍوََو  46 بنُخَهد بنذسٍهًٌ زذيري 0 يزنل ثمحذ صغري محَذِ 1

 4102ٍوََو  46 بنُخَهد بنذسٍهًٌ زذيري 0 يزنل  حذب  ثمحذ صغري محَذِ 2

 4102ٍوََو  46 بنُخَهد بنذسٍهًٌ زذيري 0 يزنل حيىي ثمحذ محَذِ 3

 4102ٍوََو  46 بنُخَهد بنذسٍهًٌ زاشس 0 يزنل  عَذ ثمحذ صغري محَذِ 4

 
 صٌعههههاء –اليوههههي  - املركس القاًوين للحقوق  التٌويت صادر عي/
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