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 ملخص:

يف عيبق اجلشائُ ضذ اإلٔغبٔيخ اٌيت يواصً حتبٌف اٌعذواْ اٌغعودي اسرىبهبب حبك ششحيخ اٌصييبديٓ  

يف اٌيييّٓ وثييبالص اٌصيييبديٓ  ذبديييخ اسذيييذح اٌغييبدٍيخ ِٕييز شييشوصٗ يف اٌعييذواْ واسصييبس صٍيي       

اٌغيبدً   جٕود اٌزذبٌف اٌغعودي صٍ  ِنت ثبسجخ دشثيخ  ييبٖ اٌجذيش اا يش لجبٌيخ    واٌيّٓ ألذَ ضجبط 

َ صٍي  ييميبق ليبسة صييذ صٍي       8152عيجزّ    51اٌغشيب  ذبديخ اسذييذح صصيش ييوَ اٌغيجذ اقواديك      

صيبداً ِٓ أثٕبء حمبديخ اسذيذح وبٔوا يف سدٍخ اصطيبدُ٘ ٌألمسبن وثعيذ ييميبد ُ أِيشوُ٘     51ِزٕٗ 

بق مجيي   ثبالصطفبق يف ِمذِخ لبسة اٌصيذ وثعذ رؤوذ جٕيود وضيجبط اٌزذيبٌف اٌغيعودي ِيٓ اصيطف      

اٌصيبديٓ مت رصويت سشبشبد وِذدعييخ اٌجبسجيخ واقٍميذ صيذح ليزائف صٍي  اٌصييبديٓ وليبسهبُ ٌزغيفش          

( صيبداً رٕبثشد أجغبدُ٘ اٌ يئخ يىل أشالء يف ِيبٖ اٌجذش وجيشح  52صٓ جشديخ شٕعبء ساح ضذيز ب )

اء اٌييت اسرىجي ب   صيبدًا دمط ثإصيبثبد قفيفيخ ويعيذ إٌيبجو اٌودييذ واٌعيب٘ذ صٍي  ٘يزٖ اجلشدييخ إٌىيش          

 اٌزذبٌف اٌغعودي حبك سدبلٗ اٌصيبديٓ ااثشيبء.

 

 الىالعت:تفاصيل 

َ أقٍميذ ثبسجيخ دشثييخ ٌٍزذيبٌف اٌغيعودي صيذح ليزائف        8152عيجزّ    51يف صصش يوَ اٌغجذ اقوادك  

يف ِذيشيييخ اخولييخ  ذبديييخ   صيييبداً ِييٓ أثٕييبء ِٕطمييخ اٌىذدييخ   51ِذدعيييخ صٍيي  لييبسة صيييذ يغييزمٍٗ   

اسذيذح، أثٕبء رواجيذُ٘ ثبقييبٖ اإللٍيّييخ ٌٍجذيش اا يش لجبٌيخ عيبدً اسذييذح اٌغيشيب ويبٔوا يف سدٍيخ            

ثعيييذ يصيييبثزٗ  51لزييييالً ِيييٓ اٌصييييبديٓ وديييبح اٌصييييبد اٌيييي 52اصيييطيبد اامسيييبن ِيييب أد  يىل عيييموط 

يىل عيبدً اخوليخ ويعيعبدٗ يىل اقغزعيف      ثإصبثبد قفيفخ اعزّش يف اإلحببس قذح يوِني دىت اٌوصوي 

 ذيٕخ اخولخ اٌوالعخ حتذ عيطشح اٌزذيبٌف اٌغيعودي وِشرضلزيٗ ويعيذ إٌيبجو اٌودييذ وشيب٘ذ اٌعييبْ         

 صٍ  ٘زٖ اجلشديخ اٌجععخ اٌيت اسرىج ب اٌزذبٌف اٌغعودي حبك سدبلٗ اٌصيبديٓ.

اٌصييبديٓ ثبسذييذح حمّيذ اسغي       وحبغت رٍم  اقشوض اٌمبٔوين ٌٍذموق واٌزّٕيخ ثيال  سئييظ ٍِزمي    

أوييذ ثؤٔييٗ صمييت اسرىييبة اٌزذييبٌف اٌغييعودي  ضسرييٗ اقشوصييخ حبييك اٌصيييبديٓ أقٍمييذ اٌجبسجييخ اسشثيييخ    

لزيفخ ِذدعيخ صٍ  اٌميبسة ٌطّيظ ِعيبجل اجلشدييخ وحميو اثبس٘يب ؤبشيذ صي  اقشويض اٌميبٔوين ِٕيّيبد            

ّبد اإلٔغبٔيخ يىل ريود  اسّبييخ واٌشصبييخ اٌطجييخ     ااُِ اقزذذح واٌٍجٕخ اٌذوٌيخ ٌٍصٍيت اا ش واقٕي

ٌٍصيييبد إٌييبجو اٌييزي أعييعف يىل ِغزعييف  اخولييخ وييوْ ِذيٕييخ اخولييخ وأسيبد ييب   يي  ٌغيييطشح            

 اٌزذبٌف اٌغعودي وِشرضلزٗ وخيع  صٍ  عالِخ اٌصيبد ِٓ االصزذاء صٍ  ديبرٗ أو رعشضٗ ٌٍزصفيخ.
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 إفاداث شهىد  

أجش  اقشويض اٌميبٔوين ٌٍذميوق واٌزّٕييخ حتميميًب ِييذأيًب ثعيذ رٍمييٗ ٌٍيجال  ِيٓ سئييظ ٍِزمي  اٌصييبديٓ              

صييبداً ورواصيً دشييك اقشويض اٌميبٔوين       51ثولوع اجلشديخ اٌعٕعبء اٌيت اسرىج ب اٌزذبٌف اٌغعودي حبيك  

ق اإِييخ ريي  ِالئّيخ    صٓ ثعذ ثبهلوارف إٌمبٌخ ِ  أوثش ِيٓ ج يخ ٌزغي يً روثييك اجلشدييخ ويوْ اٌييشو       

ًٌٍتوي اقيذاين يضبدخ يىل أْ ِذيشيخ اخولخ وِٕبقم ب اٌشيفيخ وِٕ ب ِٕطمخ اٌىذدخ اٌيزي صيُ ااعي     

عش٘ب الٔزّبء اٌصيبديٓ اٌ يذبيب يىل ٘يزٖ اقٕطميخ   ي  ٌغييطشح ِطٍميخ ٌميواد اٌزذيبٌف اٌغيعودي          أُ

 ُ اٌوصيوي يىل   صيعت اقٕيبي   ثبٌزيب  أصيجخ   وِشرضلزٗ و٘و ِب أوذٖ ٌٕب ااشخبص اٌزيٓ مت اٌزواصً ِع ي

أ٘ب  اٌ يذبيب أو إٌيبجو اٌودييذ اٌيزي خيعي  صٍي  ديبريٗ ِيٓ اٌزصيفيخ ويلفبئيٗ، ٘يزا اٌز ذييذ ويبْ              

جذيًب ولذ اقٍك حمّذ اسغي  سئييظ ٍِزمي  اٌصييبديٓ ِٕبشيذح صي  اقشويض اٌميبٔوين سّبييخ اٌصييبد           

اسميولو اٌيزي يغطيو ٘يزٖ اجلشدييخ       ٌٖزّٕيخ يؤوذ رمشييش إٌبجو وثبٌزب  دإْ اقشوض اٌمبٔوين ٌٍذموق وا

أدبدٔييب  واٌييزيشئيظ ٍِزميي  اٌصيييبديٓ حمّييذ اسغيي   ااوىل ٌيي رنيإٌىييشاء حبييك اٌصيييبديٓ صٍيي  يدييبد  

 لبئالً:

ِيبٖ اٌجذش اا يش وويبْ    يفصيبداً ِٓ أثٕبء ِٕطمخ اٌىذدخ  ذيشيخ اخولخ ٌصيذ اامسبن  51ر٘ت "

َ ورٌه صٍ  ِنت لبسة اٌصييبد  صّيشو حييض سضيواْ ويبْ      8152عجزّ   51ر٘بهبُ يف صجبح اجلّعخ 

َ أولف يُ جٕيود وضيجبط اٌزذيبٌف     8152عيجزّ    51ِع ُ يمود اٌمبسة ويف صصيش اٌييوَ اٌزيب  اٌغيجذ     

اٌغعودي وبٔوا صٍ  ثبسجخ دشثيخ ؤبدوا صٍ  اٌصيبديٓ  ى اد اٌصود ثشدي  أييذي ُ واٌزميذَ ميوُ٘     

بء الزشاهبُ مت إٌذاء صٍ  اٌصيبديٓ ثبٌولوق يف ِمذِخ اٌمبسة جيواس عيبئك اٌميبسة    "مو اٌجبسجخ" وأثٕ

"إٌبلورح" وصٕذِب اصطفوا مجيعبً مت يصذاس ااواِش ٌفشق اقذدعيخ ثبٌجبسجخ ثزصيويج ب ميو اٌصييبديٓ    

يئيخ  ( صيبداً ورٕيبثشد أجغيبدُ٘ اٌ   52ولبسهبُ وأقٍموا صذح لزائف ِذدعيخ صٍي ُ أعفشد صٓ يثبدح )

ثييبٌجذش وثؤصجوثييخ ديي  ِٕيي ُ صيييبداً وادييذاً حىييٓ ِييٓ اٌغييجبدخ واٌزخفييو صييٓ أصييني وسلبثييخ اٌزذييبٌف     

اٌغعودي واٌوصوي يىل عبدً اخولخ يف اٌيوَ اٌثبين ومت يععبدٗ يىل ِغزعف  اخولخ.. وٕ٘يبن لطيش   

يبد ِيٓ أي  جذي يز ذد ديبح اٌصيبد إٌبجو ااِش اٌزي اضيطشٔب القيالق ِٕبشيذح صي وُ سّبييخ اٌصي      

لطش أو اصزذاء ديث وأْ اٌزذبٌف اٌغعودي ثعذ أْ اسرىيت جشديزيٗ ضيذ سدبليٗ اٌصييبديٓ ليبَ ثيبقالق        

لزيفييخ ِذدعيييخ صٍيي  اٌمييبسة وارٍييف صٍيي  يثش٘ييب ثبٌىبِييً وجل يجييك ٌييٗ أي أثييش لييبَ ثييزٌه ضييجبط وجٕييود      

  ٓ ويلفيبء ِعيبجل    اٌزذبٌف اٌغعودي اٌزيٓ اسرىجوا اجلشديخ هبذق قّظ جشديز ُ اٌجععخ ضيذ اٌصييبدي

 ."اجلشديخ

 أمحد انسعيدي، يىظف خبفر انسىاحم مبحافظت احلديد، لابهُاِ وحتدث بانمىل:

 و( اٌزيبث  ٌٍصييبد صّيش   8صيي 8281اصزشضذ ثبسجخ دشثييخ ربثعيخ ٌٍزذيبٌف اٌغيعودي ليبسة اٌصييذ سليُ )       

صيبداً أثٕبء سدٍخ اصطيبدُ٘ ٌألمسبن يف ِييبٖ اٌجذيش اا يش وثعيذ أْ      52حيض سضواْ ووبْ ثشدمزٗ 
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مت اصزييشاا اٌمييبسة ِييٓ لجييً اٌجبسجييخ أِييش ضييجبط وجٕييود اٌزذييبٌف اٌغييعودي اٌييزيٓ صٍيي  ِيينت اٌجبسجييخ  

بديٓ ثبالصييطفبق يف ِمذِييخ اٌمييبسة ا لييبِوا ثييبقالق لييزائف اقذدعيييخ صٍيي  اٌصييي         51اٌصيييبديٓ اٌييي 

صيييبداً وجل يٕجييو عييو  صيييبداً وادييذاً وثعييذ اسرىييبة   52ِجبشييشح أعييفشد صييٓ جشديييخ ِشوصييخ ديييث لزييً  

اجلشديخ مت اقالق لزيفيخ ِذدعييخ صٍي  اٌميبسة ٌزيذِ ٖ ثبٌىبِيً وجل يزجيك ٌيٗ أي أثيش، اٌصييبد إٌيبجو            

يف اٌجذيش وأثٕيبء   وجذ أجضاء ِٓ اٌمبسة وحغه هبب واعزّش ثبٌغجبدخ هبب دىت ييوَ االثيٕني و٘يو يغيجخ     

ِييشوس لييبسة أِييبَ عييبدً اخولييخ صثييشوا صٍيييٗ ومت يعييعبدٗ يىل ِغزعييف  اخولييخ واٌصيييبديٓ اٌ ييذبيب   

ُ٘ ِفموديٓ يىل اآلْ وُ٘ مجيعًب ِٓ أثٕيبء ِٕطميخ اٌىذديخ  ذيشييخ اخوليخ اٌييت حتيذ عييطشح          52اٌي

 اٌزذبٌف اٌغعودي وِشرضلزٗ.

 

 

 وتائج الىالعت:

  انضحايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 18 18   انمتهى

 1 1   اجلرحى

 املُشآث املدَيت:

 
 

 1 تديري
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

اقٕطميخ اٌييت مت اعيز ذاد ب ووجيذٔب     حتميميبد ِيذأييخ قعشديخ     اقشوض اٌمبٔوين اقٍ  صٍ  اٌوالعخ وأجش 

ٓ  لِذٔيخ وأْ اقىبْ اقغز ذق صجبسح صٓ ْ اقٕطمخ أ اقييبٖ اإللٍيّييخ   يف  بسة صيذ  ّوصخ ِيٓ اٌصييبدي

وال روجذ أي أ٘ذاق صغىشيخ يف رٍه اقٕطمخ ااِش اٌزي يؤوذ أْ ِب لبِيذ ثيٗ   ٌٍيّٓ يف اٌجذش اا ش، 

يعبلت صٍي ب اٌمبٔوْ اٌذو ، لواد اٌزذبٌف ٘و اعز ذاق ِزعّذ ٌٍّذٔيني واقٕعآد اقذٔيخ و٘و جشائُ 

اعزّشاس اٌغيعوديخ وحتبٌف يب يف    وجمشد ب ا زّعبد اقزذ شح. ولشلبً ٌٍّجبدئ واٌميُ اٌيت أمجعذ صٍي

لزيً واعييز ذاق ااقفيبي وإٌغييبء واقيذٔيني ِييب ٘يو يال جشديييخ ثعيعخ ر ييبق يىل اجليشائُ اٌيييت  ِييب صاي       

وِغيّ  ا زّي  اٌيذو  اٌيزي ِيب صاي صيبِزًب يصاء ٘يزٖ اجليشائُ         أ  شرىج ب أِبَ ِيش ي اٌزذبٌف اٌغعودي

 اإلٔغييبٔيخ واٌيييت عزعييىً يف اقغيزمجً اٌمشيييت صمجييخ أِيبَ رىييبرف ا زّيي  اٌييذو    اٌييت يٕييذ  هلييب جيجني  

 وددبصٗ صٓ اسموق واسشيبد ثً عزىوْ ٘زٖ اجلشائُ عواثك دوٌيخ يف اٌعذواْ صٍ  ا زّعبد واٌذوي.

 

. 

 

 تىصياث المركز:

    اقشويييض اٌميييبٔوين ٌٍذميييوق واٌزّٕييييخ ييييذصو مجيييي  ِٕيّيييبد ا زّييي  اقيييذين واقٕيّيييبد اٌذوٌييييخ

ولصوصًب ِٕيّبد ااِيُ اقزذيذح يىل حتّيً ِغيئوٌيبألب االاللييخ واإلٔغيبٔيخ  يبٖ ِيب يشرىجيٗ          

 اٌغعودي ِٓ جشائُ حبك اٌجعشيخ و اإلٔغبٔيخ مجعب. اٌزذبٌفق اْ 

 اآِ يىل اسفبظ صٍ  ِب رجم  ِٓ مسعز ب وعشصخ اٌعًّ صٍي    وّب يذصو ااُِ اقزذذح وجمٍظ

 ولف اسشة وولف ٔضيف اٌذَ اٌيّ  واسذ ِٓ اسرىبة اجلشائُ حبك أقفبي ؤغبء اٌيّٓ.

      ويذصو يىل عشصخ يسعبي جلبْ حتميك دوٌيخ ٌٍزذميك يف ٘زٖ اجلشدييخ وري ٘يب ورميذر ِشرىجي يب

 ٌٍم بء اٌذو .
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 (1يهحك رلى )

 وبياَاث انضحايا انمتهى يٍ املدَيني  أمساء

 انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 تاريخ استهدافهى يكاٌ انىالعت احملافظت

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش صّشو حيض سضواْ 1

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش دغني حمّذ امسبصيً اقٕويب 2

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش دجشي أ ذ دغٓ حمٕش 3

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش يبعش ٘جٗ اهلل دغٓ ثضاص 4

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش شبوش صٍو حيض هنبسي 5

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش حمّذ لبدَ صيذ دشيب 6

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش اثشا٘يُ عٍيّبْ دٔي  7

 8152عجزّ   51 اا ش اٌجذش اسذيذح لزيً روش ِٕصوس حيض سضواْ 8

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش أٔيظ صوا د شِو 9

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش صجذاهلل حمّذ ِوع  11

 8152 عجزّ  51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش حيض عٍيّبْ دٔي  11

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش صجذاهلل صٍو حمبدع 12

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش صجذاقٍه ثبثذ ِشاد 13

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش ععيذ حمّذ ِوع  14

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش ععيذ دٔي صجبط  15

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش صجذٖ أ ذ حمبٌيب 16

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش أ ذ ععيذ دٔي  17

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح لزيً روش صجذٖ ثى ي 18
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 (2يهحك رلى )

 أمساء وبياَاث انضحايا اجلرحى يٍ املدَيني 

 انُىع االسى و
َىع 

 االَتهان
 احملافظت

يكاٌ 

 انىالعت
 تاريخ استهدافهى

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح جشيخ روش ٔبد  لبدَ دشج 1

 

 (3املهحك رلى )

 املُشآث املدَيت املديرة واملتضررةأمساء وبياَاث 

 َىع املُشؤة اسى صاحب املُشؤة و
َىع 

 انضرر
 استهدافهىتاريخ  يكاٌ انىالعت احملافظت

 8152عجزّ   51 اٌجذش اا ش اسذيذح رذِ  لبسة صيذ صّشو حيض سضواْ 1
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