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 ملخص:

و اسوخدذ  ريوناٌ لوانف    7107يونيوو   3يف انساعت انعاششة وانُصف صباط يوو االرُني املوافق 

انعذواٌ انسعودي يزنل املواريٍ/ عبذِ عهي سهيًاٌ حهيب بغاسة شذيذة االَفضواس َوخش عُودا ي خوم  يو       

ًهودا   يوُش يُودى سووب األف وريفهوني يوٍ ربُا وّ        األريفال وانُساء داخم املزنل وان ضواء عهوأ رسوشة ب     

  اَوا خاسس املزنل انكا ٍ يف يضسعت ب شيت َوبت عايش عضنت انضاْش يذيشيت املخاء حمافظت حعض.

 

 الىالعة:تفاصيل 

ح وو  يشيووت َوبووت عووايش خيوواس شووشع هخووم وحبعووذ عُوودا ع ووشة 

ح شيبوواو وْووي رحووذ ان ووشب بعضنووت انضاْووش  ذيشيووت     يهووو يخووش  

املخووواء حمافظوووت حعوووض ويسوووكُدا يوووذَيني ربشيووواء يعي ووووٌ يف  

 يُاصل يعظًدا يٍ ان ش.

 اَووج رسووشة املووواريٍ/ عبووذِ عهووي سووهيًاٌ حهوويب يخُوواونوٌ        

وصبوووت ااف ووواس عُوووذ انسووواعت انعاشوووشة وانُصوووف و ووواٌ سف   

 ف و   األسشة خاسس املوزنل ووواس رشوضاس انُخيوم يو  ريفهوني      

يوووٍ ربُا وووّهت فاصووو اى ان وووا شاث الشبيوووت نوووذول انخ وووانف 

انسعودي بغاسة شوذيذة االَفضواس اسوخدذفج رفوشاد األسوشة ب وكم يباشوش ويخعًوذ ويخهخودى داخوم ع وخدى            

 املبُيت يٍ ان وف واخل ب واألع اف.

حكبوواو روو د َسوواء وأسووت رريفووال وصووُني يف ب ووٍ ريووّ الايووم يخهوودى ريووناٌ انعووذواٌ بووذوٌ ري رَووب يش

 صشميت حعذ يٍ رب   اجلشا ى وحشيأ إىل صشميت حشف وف او نه اَوٌ انذويل ااَساين.

 

 :إفادات شهىد الىالعة

 أحذ أتٌاء املٌطمح لاسن حموذ سامل الراعيب أفادًا تمىلَ:

" اَج انساعت انعاششة وانُصف ح شيباو و اٌ رريفوال وَسواء املوواريٍ/ عبوذِ عهوي سوهًاٌ حهويب يخُواونوٌ         

غواسة  سوخدذفدى ب وكم يباشوش يخعًوذة يخهودى      حهوق ريوناٌ انخ وانف وا   حيُودا  وصبت ااف اس داخم املزنل 

 مىزل مه المش ما يزال لائمًا بجىار مىلع المصف
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األش ء يخُوارشة يف  شذيذة االَفضاس رحانّ رصساد األريفال وانُساء إىل رش ء يخُارشة يف املُ  ت  ي  

يزنهلى وانوزي ْوو عبواسة عوٍ ريووف ورخ واف       املُ  ت  ي  األش ء حف ًج َخيضت نهغاسة َظشاو نخواض  

وعش   يُش يٍ األسشة سوب األف وريفهني  اَوا خاسس املزنلهت ربُا ّ وصوصخيّ يخهوا  ويعدىهت  واٌ يوٍ    

خوشب يخهوج ريضواو وْوي حايوم يف  ايوت       ضًُدى إحذب بُاحّ املخضوصت البوٍ رخيوّ يو  ابُخوداهت وصوصخوّ األ     

 ان دش انساب  ويخم  اجلُني وحُارشث رش  ّ يف املُ  ت.

ر د َساء وأست رريفال وصُني يخهخدى انغواسة داخوم يزنهلوى    

املخواضوو  بووذوٌ ري يوو س حيووذ ال حوصووذ يف املُ  ووت ري يوايوو      

 عسكشيت رو خماصٌ رسه ت.

 حساءل ان اْذ يا  و:  

ريووٍ يُظًوواث ح وووع ااَسوواٌ ويووا دوس يُظًووت ح وووع ان فووم       

واملشرة يف يزم ْكزا صشا ى؟ ملارا ْزا انصًج وغو  ان وش    

 عٍ اجلشا ى انيت حشحكب حبق رريفال وَساء انيًٍ".  

 شٍخ املٌطمح ٌذعى/ حسني عثذالىُاب سعٍذ عاهر أفادًا تمىلَ:

 نعبذِ عهي ي  ب يت األريفال وانُسواء داخوم املوزنل املخواضو  املكووٌ يوٍ       " اَج عًيت يشمي انضوصت األوىل

انعش وان وفهت  اَوا  يعاو يخُواونوٌ وصبوت ااف واس و  ه وش عهوأ رحوذ ر وى ْوذفاو ن وناٌ انعوذواٌ           

ويف حوايل انساعت انعاششة وانُصف اسخدذفدى ان وناٌ ب وكم يخعًوذ ويباشوش بغواسة شوذيذة االَفضواس        

يٍ بذاخم املزنل إىل رش ء يخف ًت ويخُارشة يف فُواء املضسعوت و  يُضوو سووب سف األسوشة       ورحال  ي 

لسٍ حظّ رَّ خشس يبم انغاسة وابخعذ إىل رريشا  املضسعتهت  اٌ وواس انُخيم يو  ريفهوني يوٍ رحفوادِ     

يوم ففوي   يٍ ابٍ رخيّ املخضوس ابُخوّ وانوزيٍ ف وذوا ريدوى ورخخودىهت  اَوج انضوصوت انزاَيوت نوا  عبوذِ حا          

 ايت شدشْا انساب  يخهج ريضواو وحُوارشث رشو ء اجلوُني يف املُ  وتهت أسوت رريفوال ر ووس وإَواد يخهووا           

 بذوٌ ري رَبهت ف  يوصذ ري ي س ن صف املزنل ويخم األريفال وانُساء فيّ".

بسو اء نوي    ر ذ نُا ان واْذ رٌ املُ  وت يذَيوت ويسوكُدا يوذَيني      

هلووى ري رَووب وال يوصووذ فيدووا ري يوايوو  رو خموواصٌ رسووه ت حوو         

حسوووخدذ   وووزِ ان شي وووت انوح ووويت ور وووذ نُوووا رٌ انغووواسة شوووذيذة  

االَفضووواس يوووذ حكووووٌ يوووٍ َووووا األسوووه ت ا شيوووت انووويت ال  ووووص       

 اسخخذايدا وف او نه واَني واملواريق انذونيت.

نف انعوذواٌ  وأسوت رريفوال وصوُني يخهخودى يوواث لوا      ر د َسواء  

انسعودي اجلويت ورحانج رصسادْى إىل رش ء يخف ًت ويخُارشة   حسخزٍ غاساث ان ناٌ ح  اجلُني 

 فىاء المزرعةتجميع أشالء الضحايا مه 

 تجميع لبعض أشالء الضحايا
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مبوجب قانون احلرر ال   

جيرروم لقاًررات اارر   ا   

امل نيني واألعيان امل نية 

باهلجوم العم ي ويع رر  

 ذلك ج مية ح ال.

احوذة يوٍ رب و     يف ب ٍ ريّ ف خهخّ ي  ريّ الايم ب  سمحت يف عًم إصشايي يُ    انُظن واسحكبج و

ااَسواٌ وح ووع ان فوم    ااَساَيت عهأ يشرب ويسوً  يوٍ  يو  يُظًواث ح ووع       اجلشا ى انوح يت حبق

 وجمه  األيٍ.

صشميت يكخًهت األس اٌ حشيأ إىل صشميوت حوشف وخوشع صواس  نكوم املواريوق واملعاْوذاث انذونيوت وان واَوٌ          

 انذويل ااَساين.

 

 وتائج الىالعة:

 الضحايا المذوييه:

 
   

 إمجايل

 9 1 3 5 لتلى

 المىشآت المذوية:

 
  

 

  1 0 حذين

 

 فمًا للماوىن الذولي االوساوي:ووصف االوتهان 

حُعذ اجلشميت انيت اسحكبخودا ريوا شاث انخ وانف انسوعودي حبوق رريفوال       

اجلوشا ى ورشوذْا   وَساء يٍ رسشة املواريٍ عبذِ عهي حهيب يٍ رب و   

وح يت وحعخ  اَخداك صاس  نكم املواريق واألعشا  وان واَني انذونيت 

 وانيت جتشو اسخدذا  املذَيني ويخهدى ب كم يباشش.

وف او نه اَوٌ انذويل ااَساين واحفاييواث صُيوف األسبو  وبشوحو والاوا     

ًهوت األس واٌ و وب ح وذمي     فإٌ يا ريذيج عهيّ ريوا شاث انخ وانف انسوعودي حشيوأ إىل صشميوت حوشف يكخ      

املسوولونني عووٍ اسحكوواف يزووم ْووزِ اجلووشا ى نهًسووا هت وا ا ًووت ريوواو حمكًووت اجلُايوواث انذونيووت ونيُووانوا  

 صضا دى انشادا عهأ يا ايخشفوِ حبق ااَساَيت.
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 تىصيات المركز:

  املش وووض ان ووواَوين نه  ووووع وانخًُيوووت يوووذعو  يووو  يُظًووواث ادخًووو  املوووذين واملُظًووواث انذونيوووت 

وخصوصاو يُظًاث األيوى املخ وذة إىل لًوم يسواونيااا األخ ييوت وااَسواَيت جتواِ يوا يشحكبوّ          

 ريناٌ انُظاو انسعودي ولانفّ يٍ صشا ى حبق انب شيت و ااَساَيت  عا.

   ًا يذعو األيى املخ ذة وجمه  األيٍ إىل الفاظ عهأ يا حب أ يٍ مسعخدا وسشعت انعًم عهوأ 

 ف انذو انيًين والذ يٍ اسحكاف اجلشا ى حبق رريفال وَساء انيًٍ.ويف الشف وويف َضي

     ويذعو إىل سشعت إسسال جلاٌ ل يق دونيت نهخ  يق يف ْزِ اجلشميت وغنْوا وح وذمي يشحكبيدوا

 نه ضاء انذويل.
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 (1هلحك رلن )

 أمساء وتٍاًاخ الضحاٌا المتلى هي املذًٍني وصىر لثعضهن

ًىع  العور الٌىع االســـــــــن م

 االًتهان
املٌطمح/ 

 املذٌرٌح
هكاى 

 الىالعح
تارٌخ 

 الىالعح
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء يخيهت 3 ريفهت يشمي عبذِ عهي سهيًاٌ حهيب   .0
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء يخيم 5 ريفم سا  عبذِ عهي سهيًاٌ حهيب   .7
 3/7/7107 عايشَوبت  املخاء يخيهت 00 ريفهت سعاد عبذِ عهي سهيًاٌ حهيب   .3
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء يخيهت 07 ريفهت رياين حمًذ يايذ عهي حهيب   .4
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء يخيم 03 ريفم عهي عبذِ عهي سهيًاٌ حهيب   .5
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء يخيهت 31 اَزأ سعيذة عبذِ عهي سهًاٌ حهيب   .6
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء يخيهت 45 اَزأ حياة عبذِ عهي سعيذي   .7
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء يخيهت 61 اَزأ يشمي سعيذ عايش   .8

 صىر تعض الضحاٌا هي المتلى املذًٍني
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 (2امللحك رلن )

 املٌشآخ املذًٍح املذهرج واملتضررجأمساء وتٍاًاخ 

 اسن صاحة املٌشؤج م
ًىع 

 املٌشؤج
ًىع 

 الضرر
املٌطمح/ 

 املذٌرٌح
هكاى 

 الىالعح
تارٌخ 

 الىالعح
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء حذين يضسعت عبذِ عهي سهًاٌ حهيب  .0
 3/7/7107 َوبت عايش املخاء حذين يزنل عبذِ عهي سهًاٌ حهيب   .7

 صىر لثعض املٌشآخ املذًٍح املذهرج واملتضررج جراء المصف 

  
  

  
  

 صٌعــــاء –الٍوــــي  - للحمىق والتٌوٍحاملركز الماًىين  صادر عي/


