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ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك  حجظ -دوق الخميس مدتبأ  تقرير حقوقي يوثق واقطظ  قصف المدنيين في  

 

 صـــــــــــيهخ
يتطمم هذاممصتذتيت طيممطذ ػممال قذرممهذتيت مماضيطذتيممقذنمما ذتحط ممعذتي مما ب عذيدر ممب ذ تيت   مم ذل  ممستزااذ ممهذذذذذذذذ

ت تها اتذجػ   ذيد ا بنذتإل ػا عذتيس يعذ نبت نيذتحلطبذ دىذيسذنمبتتذتيػمدبزي ذ لاياهماذ دمىذتيم  هذذذذذذ

رهذتيدا ذتحاضع،ذ شيم ذذذ 2015راضؽ/ذآشتضذذ26ر صذلستي ذأ لذ  د  ذؾ تهاذنبتتذتيترايفذتيػدبزيذلتاضيذذ

ل صاهاذتحس  نيذ تح ؿمتتذتحس  م ذ تيى مىذتيترت م ،ذن ذأنذنارممذلهح تهماذتم يمطذزربيم ذليماض نيذجمبيتنيذذذذذذذذذذذ

 دممىذغممب ذؾممد ذرلممتغذلايىا مم ذ تحتػممبننيذتحممس  نيذيذغممب ذ مم ؼذقسيطيمم ذرػممتى ذ تيبتنمم ذيذتح مما  ذذذذ

 ممسذحمسيطياتذذممعتنذ  ماالذ لل محذتحممعذ ذمط ذلدممسذذذذذتحلس زيم ذامالذبممطبذتيم  ه،ذ تيممعذأومىاذتيػمب ذتيبذذذذذذ

 ع حذتيدسيسذرهذغلانذ د ذتح ا  ذن ذرسيطيم ذرػمتى ذ تح ما  ذتي طيىم ذر هماذ ت حم ذفغمتهستتذ ما طتتذذذذذذذذذ

ذتيدس تنذتيػدبزيذ لاياقذ دىذنطتالذ رس هلذ أغبتنهل.ذذ

يمم  عذشيمم ذت حممب ذ دممىذغممب ذرػممتى ذلدممسذغممت ذأيمما ذرممهذذذذذذ

ترمايفذتيػمدبزيذذذغطيانذ هس  ذت س  ذتيمقذنارممذنمبتتذتيذذذ

ذخبطنهاذيذاصهذتجملعضةذتيىؿد .ذ

تحط عذتي ا ب عذ م ذرطيم ذتيطومسذ تيتب  م ذنما ذلماي ع لذذذذذذذ

ن ذرسيطي ذرػتى ذذ ثذرلانذتيبتند ذلسيمست ذكلمعذبمعذذذذ

رمماذأز ذلممقذتي مما  ذتيطاممعذي ممبتتذتيترممايفذتيػممدبزيذأ ذذ

ن بت هلذتإل الر  ،ذرىدسذجمعضةذغب ذخد  ذقسيطيم ذ هملذذذ

 ذأيذلدسذ2016ر تيط/ذؾىاطذذ27و داءذلتاضيذذذقرارع 

أغمممىب نيذ  طيىممما ذرمممهذتغمممت طتضذتيتر   ممماتذت اضيممم ذ مممهذذذذ

د مممم ذجمممممعضةذ همممملذ تإلزت مممماتذ تيتصممممطكاتذتيس ي مممم ذ ت ذذذ

ذ.ذذ تإل الر  ذذبلذاصهذت طمي 

نارمممذلهمماذنممبتتذتيترممايفذتيػممدبزيذ مم ذنذممس ذتح مما التذذ

رماضؽ/ذآشتضذذذ26تيىؿمد ذ تم يمطذزربيم ذر مصذلمسءذؾمهذتيدمس تنذيذذذذذذذذذلاض لمابذامصهذتجملمعضةذذذتحلطل  ذتيتالدم ذ ماذذذ

ذ .2015رهذتيدا ذتح صط ذ

 ذ

بعد ضاعات َٔ ٖرٙ اجملزصز٠ رزسا ايٓزا ل    

ٟ أمحززد ايسمسززٞ يكززٛات ايف ززايو ايطززعٛ 

عطريٟ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ َؤندًا بكٛيز٘   

"إٔ اهلد١ْ يف املٓزا ل اددٚ ٜز١ َطزفُس٠    

َٚؤند٠.." ْافًٝا ٚقزٛ  ٖزرٙ اميس ز١ ءزسا٤     

ايغززاز ا ايفزززٞ غززٓفٗا املكززا الت ادسبٝزز١ 

 ايفابع١ يكٛات ايطعٛ ١ٜ ٚحتايفٗا.

ٚضا٥ٌ اإلعالّ املطاْد٠ يًطعٛ ١ٜ ٚحتايفٗا 

 عا٤ ايرٟ رزسا بز٘   أندت ٖٞ أٜضًا ذاى اال

ايٓا ل ايسمسزٞ يكزٛا ِٗ..  زري إٔ ٚضزا٥ٌ     

اإلعززالّ  ؤنززد أٜضززًا َززا شعُزز٘ يف   ززد٣   

  ال٤ا ٘ عزرب   زد٣ ايكٓزٛات ايفضزا١ٝ٥ إٔ     

ايغازات اضفٗدفت  ٚنسًا يً ٛثٝا َٚٓصزات  

 رٛازٜخ.
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 ةــــىع اجلرميــــة ولـــــأدن 
 ذلممبلذغممب ذ مم ؼذرػممتى ذرممهذ2016رمماضؽذ/آشتضذذ15  طيىمما ذتحبترمم ذذ12:00يذظهممعةذيممب ذتييال مماءذتيػمما  ذ

غممب مذرلممتغذلاحممس  نيذتيىا مم ذ تحتػممبننيذ تحتحممبينيذقدتدممفذتيالمماتذتي ب  مم ذ تيد طيمم ذن ذغممب ذرممبت،ذذذذذذذذ

ضتنذتيػممب ذ تحىمما عذتيطممراياذيذ ممحذرلمانذر ممق،ذذتممىذ وممدمذخاضجممقذ ن ذأغم فذرىمما عذجممسذذ يط مقذأؾممالءذذ

تجملمممما ضة،ذبمممماض نيذجممممبيتنيذرىاؾممممط نيذرممممهذنذممممس ذذ

 ممما طتتذنمممبتتذتيترمممايفذ ا ممممذ ا دممم ذلتربيمممحذ

 دمم ذتحلط مم ذتيممقذ ا مممذ دمملذتحلممانذن ذغمملبنمذذذ

يدممملذأجػمممازذرتار ممم ذرطر ممم ذا ممماذ ا ممما ذلممممذذذذذذذ

ض ا ذتي صف،ذ لبيحذ دم ذتميمبتنذتيمقذ طامقذذذذذ

دمممتلذرمممهذ ارممم ذتيىطممما  ذ تحؿممم  تتذن ذغمممبتزذرذذذذ

جممممطتءذتذ تنممممقذ ت حمممم ذيممممصي ذتي صممممفذت ممممبي،ذ

ت ممممالتذتيىػمممم ط ذ تحلب مممم ذرممممهذتي ممممـذ تيطممممببذذذذ

لدممسذأنذ ممانذرادمملذا بيمم ذتحممس  نيذتيممصيهذذذ ممسرطتذ جددمممذر ممقذغممبنا ذ    ممقذرهحممبضت ذر ممصذرممسةذ بيدمم ،ذذذذذ

ذ ا بتذي تؿط نذيذ حذأضجا ق.ذذ

(ذآخممطيه،ذ ا مما ذتيدسيممسذرممهذتحا ممبزيهذتيممصيهذ ذيممت لهذذذذذ60(ذنت ممحذ جممطحذ ذ120ضممر  ذاممصتذتي صممفذ ذذضتح

تحط ممعذتي مما ب عذرممهذذصممطذ ممسزالذأ ذتيتدممطتذ دمم هلذلػممىزذ ارمملذت يممثذأ ذءعنهمماذ   طدهمماذن ذأؾممالءذذذ

ذذالذز نذتيتدطتذ دىذل ا ا هاذرهذنىحذتماايع.

رممهذت طذممىذذذذ  ممسذ ع ي مماذيد ػتؿمماىذتيممصيذتغممت ىحذتيدسيممسذذذذذ

أبدممىهلذ ا مممذذممايتهلذذطجممقذ رمم هلذرممهذ ممبيذحلعمم ذنغممدارقذذ

رممهذل مم هلذأ اممال،ذ ممانذرػتؿمماىذ ممىؼذيػممت ىحذتيلمميعذرممهذذذذذ

تحلممافتذضبمملذندمم ذتإلرلا  مماتذر ممقذلػممىزذتحلصمماض،ذنمما ذتحط ممعذذذذذ

تي مما ب عذلبتغممط ذرطي ممقذقؿممااسةذتيطممراياذ ت طذممىذ ن  مماذذذذ

تذرؿمااسذللمعذذذلتب   هاذلدسغ ذ ارعتتذتياطي ذتيقذؾمااسذ

ايفذتيػممدبزيذلاض لالهمماذيذ ممهذجطميمم ذلؿممد ذنارمممذنممبتتذتيترممذ

تيػمممب ،ذلايصضيدممم ذشت هممماذتيمممقذ تدمممصااذذحممم ذي صمممفذتحمممس  نيذذ

 تح ؿمممتتذتحس  ممم ذ أ هممماذر مممطتتذ ػممملطي ،ذرددمممىذيػمممانذ ا  هممماذذذ

تيطاممعذأ ممسذ ػممعيذ..ذتيممصيذي لممطذ مماضةذيذنذممس ذت طمماتذذذذذذذ

 دعٞ قٛات ايف زايو ايطزعٛ ٟ أْٗزا    

يً ززد َززٔ  فخززر اإلءززسا٤ات املُهٓزز١ 

 رزززابات املزززدْٝا ٚيهزززٔ ايٛثزززا٥ل  

املفضززز١ُٓ يف ٖزززرا ايفكسٜزززس  ززز ا 

اإلخفززام املطززفُس يكززٛات ايطززعٛ ١ٜ  

ٚحتايفٗزا يف ايفُٝٝززص بززا املكززا ًا  

ٚاملدْٝا ٚفكزًا ملزا  ضزُٓف٘   فاقٝز١     

ءٓٝو ٚايربٚ ٛنٍٛ ايفابع هلزا َزٔ   

 ٝززل يززصّٚ ايفُٝٝززص بززا املكززا ًا   

ْٝززز١ ٚاملزززدْٝاب ٚبزززا املٓػززز ت املد 

ٚاملكززسات ايعطززهس١ٜب ٚنُززا ٖززٛ ادززاٍ 

فزز ٕ قززٛات ايف ززايو ايطززعٛ ٟ  ا٥ُززًا 

 كفزززٌ املزززدْٝا ٚ كصزززو املٓػززز ت 

املدْٝزز١ عًزز٢ أْٗززا َعطززهسات ٖٚززٞ    

ذزٜعفٗززا ٚ هفٗززا ايٛآٖزز١ الز هززا  

 ءسا٥ِ  س  ضد املدْٝا يف ايُٝٔ.

 الحفرة التي أحدثها أحد الصواريخ الجوية على سوق مستبأ
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أيذ غ د ذيدتر   ذمنذراذيطدىب مقذجممطزذذذذ–أيذ د ذتياطا   ذذ–دلبنذتياطا   ذل  هاذجمعضةذ أ هلذفذمي

رستخدممق،ذ أنذاممصهذنطمم  ذضأيذ مما ،ذ تحلممسيثذ ممهذجمممعضةذ د مم ذليممعذرلا همما،ذ ت تمم ذأنذتيترممايفذي خممصذذذذذذذذذذذ

تمربضذجبسي ،ذ يهتلذلاحس  نيذنىحذبعال،ذ أنذ  د  ذن ازةذتمرمحذامعذيدؿمدزذتيم  نذ ن  ماشهذرماذمياضغمقذذذذذذذذ

هذ ؿمماط..ذ ؾمل ذلايصمبضةذتحل مم ذتيمقذ ىمثذت يممثذ م ذامصهذتياطمما   ذنما ال :ذأنذ دم ذتيصممبضذذذذذذذذذتحلمب عذرمذذ

رصسضااذ  د  ذ ػلطي ذجبي ..،ذ أ لطذللالرقذ حذشي ،ذ أ هلذراذظتيمبتذك  مبنذيذشيم ،ذ لدمسذتيتبومحذذذذذذ

ذي ت ح ذغ تلذ ؿطذاصهذتيتر   ات.

ذ
 لجهات اإلعالمية أثناء تصويرىم لبعض األشالء ممن نزل لتصوير  الواقعة ومن ضمنها فريق المركز القانوني للحقوق والتنمية.ا

تحط ممعذتي مما ب عذيدر ممب ذ تيت   مم ذيبجممقذتيػممقتلذن ذتي مما  ذتيطاممعذي ممبتتذتيترممايفذتيػممدبزي:ذاممحذذذذذذذذذذذذ

  قذرهذضوسذ نرمازتتذؾمهبزذتيد مانذ تيطمراياذذذذذيػتط  ذأ سذ ػعيذأنذي اعذراذنا ذتحط عذتي ا ب عذلتب 

 رمماذ   تممقذ سغمماتذ ممارعتتذتحط ممعذرممهذ صممبيطذرب ممببطتيذ  صممبيطذلايا ممسيب،ذ  ممصتذرمماذنارمممذلتب   ممقذذذذ

ذ حذت هاتذ تيبغا حذرهذر ع اتذز ي  ذ حمد  ذ  غا حذتإل ال ؟؟

مذح ما دنيذذمب  نيذرمتح دنيذيذذذذ  اضةذأخط ذُي طذتيدػعيذلتد ذتجملعضةذرس  ا ذل نذتحبتن ذتحػتهسر ذ ا مذ

نذممس ذتمغممبت ذتيممقذأ ؿمم  ااذيتحمماضةذتي مماتذتيتالدمم ذيد د ؿمم اتذتحلب  مم ،ذ أنذاممصهذتحددبرمماتذوممازضةذ ممهذذذذذذذذذذ

ذت  ـذتي  نذتحتبتجسذ دىذتمض .

 نسذت ت ذتيدػعيذأنذت  ـذتي  نذتحبتيعذ ازيذرد ؼذا ا ذج ـذيبتي ق،ذ تيصيذي مبلذأ مقذيتبتجمسذيذذذذ

يهلذرصستن  ذأ  ذذ ثذنال:ذ" ت ت سذأنذت  ـذتيم  نذيذذحم ذيمسيهلذرصمستن  ذأ م ذرمهذذذذذذذذح ذيس

ذيلتزذزي حذ دىذلدس..."

 نسذأ لطذتإلذصا  اتذيدسزذتي تدىذ ت طذىذ تحا بزيهذنا ال :ذ"ننذأبدمزذتمضنما ذلتدمفذرمهذجهم ذن ػما   ذذذذذذذ

توممممحذتفجت مممما ع..ذرق ممممست ذأنذ ر ع مممم ذمخممممط ،ذلاغت صمممماءذتحددبرمممماتذ ا مممما ذلطومممماتذيبغمممما حذتيتبذ

ذربجبزةذ أ سذتحددبر ذ أ ستذت ست".ذ–  اذيع لذذ–تحللبر  ذتي     ذتيتالد ذ ازيذ
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تي ا ب عذلدسذ ب   قذ  ع يقذحلانذتيبتند ذ  زذذس  هاذ ظياض قذيد ػتؿاىذ نالحذ  مايهذتيطمرايا،ذذذذتحط ع

نا ذقتالد ذتيتصطكاتذتيطا  ذيألرلذتحترسةذ لدضذتح ع اتذتيس ي م ذ تيتصمطكاتذت د م ذذتمىذ عيمسذذذذذذ

ذرهذ    ستتذراذ    اهذ ضوس اهذ  سذتي ع لذتح ست ع.ذ

 وردود أفؼال:  إداَات

 المفوضيظ الداميظ لألمم المتحدة لحقوق اإلندان:
جاءذننطتضذتي ا  ذتيطاعذي بتتذتيترايفذلدسذأنذ جقذتحاب ذتيػارعذيألرملذتحترمسةذتمرمع/ذظيمسذذذذذ

ض سذتحلػنيذيذل انذأوسضهذ  زذتجملعضةذليال  ذأيا ذ ا ها ذي مبتتذتيترمايفذتيػمدبزي ذرمهذنىمحذتحابضم  ذذذذذذذ

ذب ذتإل ػانذنا ال :ذذتيػار  ذيألرلذتحترسةذحل 

" ٕ ايف ايو َط٦ٍٛ عٔ ضكٛط عد  املدْٝا.. ٚقد  ال ل أعضزا٤ حتزايو ايعزدٚإ بفُٗز١     

 از ها  ءسا٥ِ  س   ٚي١ٝب ٚقد ْٓظس يف از ها  أعضا٤ يف ايف ايو ميسا٥ِ  ٚي١ٝ" 

ذ تغت لطذذس ثذريحذاصهذتحلبتزثذ"ت طت ل"ذل بيق:ذذ

 ب  سا٤  ري َك ٍٛ.."" طفُس ٖرٙ ادٛا ث املسٚع١ يف اددٚث 

(ذ اممال ،ذر ممسذظتضذ24(ذرممهذتحممس  نيذل مم هلذ 106تحلػمنيذأ ممسذأنذتييمماضتتذ دممىذتيػممب ذأزتذن ذر تمحذ ذذ

رطي ا ذ الدا ذيد ابض  ذرلانذت طميم ذ  مزذذمس  ها،ذ أيت مىذلؿمهبزذ  مان،ذ  ذالمسذزيم ال ذ دمىذذمس ثذأيذذذذذذذذذذذ

 نبعذتيياضة،ذ اصتذراذن  ماذلت   مسهذرػمى ا ذذذذربتجهاتذرػدر ذأ ذجته عتتذ ػلطي ذ تضر ذيذتح ط  ذ نمذ

ذرهذخاللذتي ع لذتيابضيذيداطي ذن ذرلانذتيبتند .

 ممسزذرممهذر ع مماتذز ي مم ذرط ػمم  ذ بعامماذتغممت لطتذت طميمم ذ تيبضمم ذتإل ػمما عذتحتاممانلذيذتيمم  هذذذذذذ

 دممىذلػممىزذتحلممطب..،ذرمماذيق ممسذأنذ دمم ذت طميمم ذاممعذنذممس ذت ممطت لذ تماممستتذتيممقذنمما ذلهمماذتيدممس تنذذذذذذذذ

ن ذتجملت مم ذتيممس يعذيت صممعهذأرمما ذتمظرمم ذتإل ػمما   ذيذتيمم  هذجممطتءذذذذ،ذ دمم ذتح ع مماتذأ د مممذن ممصتضذتيمم  ه

تيدممس تنذتيدػمملطيذيدػممدبزي ذ لاياهمما،ذرمماذأغمماطذ ممهذغمم بطذآفتذتي تدممىذ ت طذممىذرممهذتحممس  نيذ  ممسرعذذذ

ذتيى ىذتيترت  ،ذ ت تؿاضذغبءذتيتيصي .

 منظمظ أطباء بال حدود:
تي ا ب عذ ال ذلدضذتيتصطكاتذ  ذ غا حذتإل ال ذرهذض  هاذ صمطذكماتذر ع م ذ أ ىماءذذذذذتحط عذ

ذلالذذس ز(ذ صطياذأز ذلقذ أي  ت(ذتح ػ ذتح ست عذ اذذ ثذأرازذنا ال :

"أْ٘  صٜٔ ءدًا بايرٟ ءس٣ ٚإٔ ذيو ٜفاقِ ايٛضع بايٓط ١ يًُدْٝا بػهٌ عزاّ ٚاملفٛقزع   

 عٔ َهإ آَٔ"  إٔ عد  ايٓاش ا ضٝفٛافد يً  ل
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تحط معذتي مما ب عذيدتمم ذاممصتذ    ممسذ دمىذ جممبزذ ممسزذ ممىعذرممهذتي ماظذنيذيذتح ط مم ذ بتجممس تذر همماذلػممىزذذذذذ

ذتي صفذتحػ ذ دىذرسيطياتذ االذ ذعتنذ لل حذتحعذ ذط ذ تح ا  ذتيتهار  ذ ذتىذر ا  ذودسة.

 ٖهّٛ ّٜٛ أَظ يٝظ األٍٚ ٚال ٜسءح إٔ ٜهٕٛ األخري. -

ض م ؼذلديم ذر ع م ذأ ىماءذلمالذذمس زذيذتيم  هذيذتي مب ذتييما عذرمهذت طميم ذذذذذذذذذذذذذ–خبتنذلطيتبذذاصتذراذوطحذلق

أ سذلطيتبذأنذتيد مفذتحػمت طذ تيدؿمبت عذتيمصيذيطمالذامصهذتح ط م ذيدم ذتذت اجماتذن ػما   ذ تامانلذ محذذذذذذذذذذذذذ

ذيب .ذذ

رػمت طذر مصذذذ اصتذزي حذؾااسذ دىذ ؿبت   ذتيططلاتذتيقذ  ب ذلهاذنبتتذتيترايفذتيػدبزيذلؿملحذذ

 ذ رمماذ  مماذ ب  ممقذيذتيت مماضيطذتيصممازضةذرممهذتحط ممعذتي مما ب عذ ت حمم ذذذ2015رمماضؽ/ذآشتضذذ26لستيمم ذتيدممس تنذيذ

ذيدؿبت   ذتيططلاتذت بي ذيدػدبزي ذ لاياها.

  مممانذفغمممتهستتذتم امممالذيذامممصهذتجملمممعضةذزي مممحذنزت ممم ذآخمممطذيػمممتسلذلمممقذ دمممىذجمممطت لذتيػمممدبزي ذذذذذذذذذ

ر   مماتذتيممقذأجطتامماذتحط ممعذتي مما ب عذرممهذخمماللذتيطوممسذ تيتب  مم ذ  ممسذذذذذذذذ ذداا همما،ذ اممصتذرمماذأ س ممقذتيتذذ

تي مممع لذحلمممانذتيبتندممم ذ ظيممماضةذرػتؿممماىذ مممىؼذيذشتتذتي مممب ،ذرممماذيق مممسذومممر ذ الر ممماذلؿمممهازةذتيؿمممهبزذذذذ

 تيطممرايا،ذلاإلضممار ذن ذرمماذأ س ممقذر ع مم ذأ ىمماءذلممالذذممس زذ  ممسذتغممت ىا اذيذرػتؿمماىذ ممىؼذتيطياممعذذذذذ

 ممم هلذ امممحذيذتييار ممم ذرمممهذتيد مممطذاذلبيدمممقذن ذأذمممسذتحؿمممايذيذتحلسيمممسةذ ت حممم ذذذذ(ذذايممم ذنومممال ذل40يمممم 

ذإلوالتقذتحلطج ذيذتيسراغ.

 منظمظ اليونيدف:  ل نائب الممثل المقيم -د/ ميرتذل ريالنو 
تغت لطتذتي ب  ػفذاصتذتفغمتهستتذيػمب ذتي م ؼذيذرسيطيم ذرػمتى ذقرارعم ذذحم ،ذ نايممذيذذذذذذذذذ

ذ119،ذ166رممقءطذوممراعذأنذتيى ا مماتذتم ي مم ذتيممقذجمماءتذ ممهذ طيمم ذتحتالدمم ذ تيطوممسذن ذ ممسزذتإلوممالاتذ ذذذذذذ

تيصمر ذذر هلذرصالني(ذيذذنيذ وبلذت طذىذيد ػتؿاىذ اؾسذرلتزذذ6 اال ،ذن حذذ22جطيا،ذ ذ27نت ح،ذ

لا ارعممم ذلاغمممتيا  ذ اجدممم ذيمممبظتضةذتيصمممر ذ غممما طذرلا ىهممماذيذت ارعممماتذيتبج مممقذ مممبتنلذ ى ممم ذ أز يممم ذذذ

 رػممتدعراتذتإلغممداراتذتم ي مم ذيدد ممازتتذتياومم ذيذتحسيطيمم ،ذ رػتؿمماىذ ممىؼ،ذ  ايىمممذرممهذتحممبت  نيذذذذذذذذذذ

ذغط  ذتيت عذلايس ذإل  اشذت طذى.ذذ

ط ممعذتيصممرعذلاحسيطيمم ذ جممستذندمم ذتإلرلا  مماتذلػممىزذندمم ذتيلممازضذذ   ممسراذظتضتذر ع مم ذأ ىمماءذلممالذذممس زذتح

تيط ذيبرهلذتيست لذرهذتيتدط ذيدططلاتذت بي ذ  صتذؾمر ذتحػمتدعراتذتيطى م ذلػمىزذتحلصمطذتيمصيذذذذذذذ

ذيدؿقذتيىالزذر صذ ا .
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 األمين الطام لألمم المتحدة "بان كي مون": 

 ذأزتنذلمممانذ2016يمممب ذتمضلدممماءذتيػمممال ذ ؿمممطذرمممهذرممماضؽ/ذآشتضذذيذ

 ممعذرممبنذتمرممنيذتيدمما ذيألرمملذتحترممسةذتجملممعضةذتيممقذذممس مذ دممىذغممب ذذذ

رطايىمما ذيذل ممانذيممقذلتر  مم ذ مم ؼذقسيطيمم ذرػممتى ذقرارعمم ذذحمم ذ

رممبضيذ حمايممس..ذ نممسذغممى ذيممقذشيمم ذيذجمممعضةذغممب ذ همملذيذتيػممال ذذذذذذذذذذ

ذ .ذ2016 تيدؿطيهذرهذر تيط/ذؾىاطذ

جمماءذل ممانذلممانذ ممعذرممبنذلممايتر   ذربتر مما ذحمماذنايممقذتحاممب ذتيػممارعذذذذذذذذ

يذريمحذامصهذذذذتمرعذظيسذض سذتحلػني:ذ"أ مقذ مال ةذ دمىذشيم ذ  دمىذتيمطبلذرمهذتيتدهمستتذتيدد  م ذلمايتر   ذذذذذذذذذذ

ذتحلبتزثذ ذ ؿهسذلدسذ  سرا ذيذأيذرهذاصهذتيتر   ات".ذ

ذ  صي ذر سذأز ذتحاب ذتيػارعذيألرلذتحترسةذذبلذنصفذنبتتذتيترايفذيد  ؿتتذل بيق:ذ

قصزو ايف زايو أضزٛاقًا َٚطفػزفٝات ٚعٝزا ات َٚزدازع َٚصزاْع ٚقاعزات اضزفك اٍ           "يكد

 دفالت ايصفاف ٦َٚات املطانٔ اخلار١ يف قس٣ َٚدٕ مبا فٝٗا ايعار١ُ رٓعا٤"

 اصتذزي حذنزت  ذ اتذربجقذيدػدبزي ذ ذداا ها،ذ يق سذور ذرماذميدلمقذتحط معذتي ما ب عذرمهذ  ما  ذنما ذذذذذذذذ

ذلطوسااذ  ب   ها.

 المتحدث بادم المفوضيظ: –برت كولفيل تصريح رو
 اىذنز اءتتذلايفذتيدس تنذل  قذتغتهستذيذباضت قذ دىذتيػب ذقرارعم ذذحم ذجت دما ذحػمدرني،ذذذذذ

 أ سذأنذ انلذرطي ذذ ب ذتإل ػانذ ذيديطذ دىذزي حذاصمبلذربتجهماتذرػمدر ذأ ذ جمبزذامستذ ػملطيذذذذذذذ

ذرهلذيذتي طاعذ نمذت حب .

 لدسذذس ثذاصهذت طمي ذتيقذتغت لط هاذ سةذجهاتذضا  ذ ز ي  ذ حمد  ذ  حذرهذؾااسذ ام ذذ

 ذس قذوبتلقذلىؿا  ذرماذتض لىمقذتيدمس تن،ذلمحذأنذ محذتمزيمانذتيػم ا ي ذجتمط ذامصتذتيادمحذتإلجطترمعذلػمىزذذذذذذذذذذذذذ

ذ .ذذ د ذتمغدر ذتيقذ ات ذلاحس  ني،ذ  حذرهذيس لذتيػدبزي ذلصي ذيدت ذرؿاض ا ذيذت ط

 منظمظ الطفو الدوليظ: 

 ذز مذيبنفذ بضيسذتيػالحذي بتتذتيترايفذجطتءذتف تها ماتذذ2016راضؽذ/ذآشتضذذ22يذل انذ اذيب ذتييال اءذ

ذتيطعةذلاض لالهاذجطت لذذطبذضسذتحس  نيذ تم  انذتحس   :ذذ

املسنص ايكزاْْٛٞ ٜفطزا٤ٍ  ملزاذا    

ٔ أٟ قزساز  مل ٜفخر جمًظ األَ

َٓصززززو هلززززرٙ املظًَٛٝزززز١ 

املفهززززسز٠ ٚبػززززهٌ َطززززفُس 

َٚفطٛز َٓر بد٤ ايعدٚإ ع٢ً 

 ّ.2015َازع / آذاز  26ايُٝٔ يف 
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       ٛ الٜزات  "بعد َسٚز َا ٜكاز  عاّ ع٢ً بزد٤ ايٓزصا  يف ايزُٝٔ ٜٓ غزٞ يًزدٍٚ مبزا يف ذيزو اي

املف د٠ ٚاملًُه١ املف د٠ إٔ  ضع  دًا يهٌ عًُٝات ْكٌ ايطزالا بغزسا اضزفخداَ٘ يف ْزصا      

 ايُٝٔب َٔ أءٌ ٚقو  أءٝج االْفٗانات اخلطري٠ اييت نإ هلا األثس ع٢ً املدْٝا".

تح ع مم ذأؾمماضتذأيطمما ذن ذأنذت ح ممماتذت بيمم ذتيممقذلمممازضتذذذذذذ

 ذرحمممممطذومممممطت ا ذ2015رممممماضؽ/ذآشتضذذ25تيػممممدبزي ذلؿممممم هاذيذذ

لدممماز،ذ أ مممستذأنذت ح ممماتذ ػمممىىمذيذذذذرػمممدرا ذرلت مممحذتمذ

تض لممابذت تها مماتذ تغممد ذتي طمما ذيد مما بنذتيممس يعذحل ممب ذذذذ

تإل ػانذ تي ا بنذتإل ػا عذتيس يع،ذقاذيذشيم ذت تها ماتذذذ

ذكت حذأنذ لبنذجطت لذذطب.

ذ أضارم:ذذ

"ننذراذ ػىىمذلقذتيياضتتذت بي ذرمهذر تمحذرماذي ماضبذ ال م ذذذذذذ

ذ2.5رمماذفذي ممحذ ممهذذذ(ذ اممحذ  ؿممطيسذ700آفتذرممس عذل مم هلذ ذ

%ذ دمىذتمنمحذرمهذغملانذتيمىالزذلما بتذيذذذذذذذ83رد بنذرس عذرهذزيطتال،ذ دىذرس ذتيػم  ذتمخمعة،ذنضمار ذن ذأنذذذذ

ذ.ذذذاج ذراغ ذن ذتحػا سةذتإل ػا   "

 ذ

املسنص ايكاْْٛٞ ٜؤنزد ا فُزاالت َٓظُز١    

ايعفززٛ ايززدٚيٞ يف اميززسا٥ِ ايززيت حتززدثت    

بايٛقزززا٥ع املؤنزززد ايزززيت قزززاّ بفٛثٝكٗزززا  

ٚزردٖا يف  كزازٜس َفصز١ًب َٚزٔ خزالٍ     

اإل ال  عًز٢ ايكزٛاْا ٚاملٛاثٝزل ايدٚيٝز١     

بٛاضززط١ فسٜززل َززٔ ااززاَا ٚايٓاغززطا 

ادكززٛقٝا يف املسنززصب ٜٚطايززع اجملفُززع 

اهُززز١ اميٓا٥ٝززز١ ايدٚيٝززز١   ايزززدٚيٞ ٚا

بززايف كٝل يف ٖززرٙ اميززسا٥ِ ٚ انُزز١   

َس ه ٝٗا أَاّ ااه١ُ اميٓا١ٝ٥ ايدٚيٝز١ب  

نْٛٗزززا أْػزززأت اانُززز١ َزززس ه  ٖزززرٙ 

 اميسا٥ِ. 
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 بعض المحالت التجارية التي تدمرت جراء القصف

 تفاصيم اجلرمية
 "عٓدَا نٓت يف املطهد ايكسٜع َٔ ايطٛم املطفٗدف"

(ذغم  ذيد محذرعتض ما ذ ومفذي ماذامبلذذذذذذذ55تيىايغذرهذتيد طذ ذالصتذلسء اذتحلسيثذر ذتيدل/ذ ى سذحم سذاايدع

ذراذجط ذنا ال :ذ

  سراذ  مذيذتحػمحسذتي طيمزذرمهذتيػمب ذتحػمتهستذمزتءذتيصمالةذ رحم ة..  ذاد ماذز يذذذذذذذذذ"

أ  ماءذتيمصض ة،ذذذت احاضذنبيذ    مفذلصماض خنيذجمطتءذبماضةذجبيم ذتغمتهسرمذغمب ذتي م ؼذيذذذذذذذذذ

  مممممممسراذ مممممممانذتيػمممممممب ذ

رلتغذلاحلاتذرمهذتيىا م ذذذ

ذ تحتػمممبنني،ذ لدمممسذ دممم ذ

تييممممممماضةذليمممممممبت عذنارممممممممذذ

تيطممما طةذلاييممماضةذتييا  ممم ذذ

تيمممقذ ػمممىىمذلاغمممتهستتذ

ت ممالتذتيتحاضيمم ذ  ممصتذذ

غمممممب ذتي ممممماتذ تيطممممماضذذذ

 غمممممممم،ذتيػممممممممب ذ،ذ نممممممممسذ

(ذضمر  ذذ20 ػىىمذتيياض نيذلػ بطذتحلاتذرهذتحس  نيذراذلنيذؾمه سذ جمطياذل م هلذذمبتيعذ ذذذذ

رهذأناضلعذ ػىىمذشي ذاس ثذجمعضةذلؿد ،ذ لدمسذأنذامسأذتي صمفذت مبيذاط  ماذرم ذ مسةذذذذذذذذ

ربت  نيذرهذأل اءذتح ط  ذإل  اشذتيطرايا،ذ نغداتذت طذى،ذرد سذ وبي اذن ذا ما ذ  ماذذذ

ؾااس اهذرهذر عط..ذأؾالءذرت ا طةذيدؿطتتذتيطمراياذتحمس  ني،ذ ذذذذااي ذوسر ذرهذابلذرا

 ػتط ذتيتدطتذ دىذتيليعذر هلذيت ع ذأجػازالذنضلا ذنضلا،ذ تيىدضذر هاذ ار م،ذؾمااستذذ

ذزراضت ذ ذطت  ذيذتيػب "

ذ لذأ هىذذسييقذني  اذرػت لطت ذراذذسث:ذذذ

زتخمحذغمب ذتي م ؼذتيمصيذيدمسذذذذذذذ"فذيبجسذأيذر ضذي صفذاقفءذتملطياءذيذ نمذتظزذمارهلذ

أرمماذتمضممطتضذتيممقذ.ذتيػممب ذتيىممسيحذرممهذأغممبت ذ مماالذ ذممعتنذ بعامماذتيممقذاذنصمماهاذغممال ا "ذ

(ذجطكما ذل م هلذذذ60(ذرمس  ا ،ذ  ذ160ذصدمذجمطتءذشيم ذتي صمف..ذ نمبعذجممعضةذرط  م ذام ذ ذذذذذذذ

ذ جعت عذل  هلذجطذىذأغدابتذن ذرػتؿاىذ ىؼ.(ذرهذأناضلعذ20 
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يمم ذتحممط ةذرممهذاممبلذتيااجدمم ذ رمماذضآهذ ذيدممسذيممسضيذ مملذومماض خا ذادممق،ذ ممانذشيمم ذذذذذذ شيمم ذتيطاممحذرممهذنطذ

 ارماذ  طيىمما ،ذ امبذلهمصتذتيد ممطذ يمط ذرماذيممط ذذذذذذذ15تيطامح/ذ ىمستعذ دمعذ دممعذحم مسذتحقيمسذتيىممايغذرمهذتيد مطذذذذذذذذ

 ذلهماذذل   اذتي بت نيذتيس ي  ذنسذر رتقذابذ أ االذتيدا ذذ بنا ذيألغفذيذظحذاصهذتف تها اتذتيقذ  مبذ

ذ ا طتتذتيػدبزي ذ لاياها..ذر يهذبستذ د ذتحل ب ؟  .ذذ

اد ممماذ مممصتذتيطامممحذتيمممصيذ ومممفذشت مممقذرمممهذضممم هذتيطمممراياذيتدطضمممقذيدؿمممعاياذ امممصتذردمممال ذرممماذؾمممااس اهذذذذذ

ذ  ق سه..ذ اد اذفغت لاضهذ ابذلهصتذتيد طذتيصيعذ صتذتي صفذنا ال :ذ

يذذيذلطمنذ ذمط ذ جهمعذ   م ذذذذذ"أ اذرهذض هذتيطرايا..ذر مسذأومىمذلؿمعاياذرمهذتيصمبتضذذذذذ

لممس ع،ذفذيبجممسذأيذغممىزذأ ذرمم ضذي صممفذشيمم ذتيػممب ذيذتيػمما  ذتييا  مم ذ ؿممطذ  طيىمما ذرممهذذذذذذ

 ػممىزذشيمم ذن ذذذ ذ  ممسراذ  مماذيذتيػممب ذرحمم ة.  ذذذ15/3/2016ظهممطذتي ممب ذتييال مماءذتحبترمم ذذذذ

تذر تحذ جطحذردعلذتي اؽذتحتػبننيذلػب ذ  ؼذرػتى ،ذتيػب ذ سرطذقاذر مقذرمهذحممالذذذ

ذ ل افتذ رطا لذ  طل اتذتيىػا ني"..

المممصتذ مممانذذمممسيثذتلمممهذتي ػممم ذ ؿمممطذضل دممما ،ذ رممماذؾمممااس اهذرمممهذتي صمممفذتغمممتهستتذتحمممبت  نيذتحمممس  نيذذذ

 تح ؿممتتذتحس  مم ،ذ  ذيلممهذا مما ذأيذ بتجممسذي ممبتتذ ػمملطي ذأ ذر مما دنيذأ ذر ممطتتذ ػمملطي ذأ ذذتممىذربت  مما ذذ

ذيط سيذتيػالح.

تيػب ذلس نذأيذرعهطذرػمداذ مانذذمالذتيؿماب/ذ مب ذأ مسذنايمسذألمبذزنمهذذذذذذذذذذرل اذ انذذالذ   ذرهذيذ

 ارا ذ  طيىا ،ذ يد حذأ اايقذ  تيسيقذيد حذيذل  ذتي اتذ"ر بت"ذأذمسذتحتبتجمسيهذتيمصيهذذذذذ28تيىايغذرهذتيد طذ

ذأو ىبتذيذتيػب ذأ  اءذتي صف،ذ تيصيذ وفذذاي ذتيػب ذأ  اءذتي صفذل بيق:

يذتيػا  ذتييا   ذ ؿمطذ تيطلم ذ  طيىما ذرمهذظهمطذتييال ماءذتحبترم ذذذذذذذذ  اذيذتيػب ذ نمذتيصض ةذ"

ربجل ممماذامممس ثذت احممماضذ مممىعذيذتيػمممب ذذذذ ،ذ  ممماذآرممم نيذ تػمممب ذ..ذ رحممم ة..  ذذ15/3/2016

  طممايطذؾممعاياذ أؾممالءذرممهذتحممس  نيذ نممسذأوممالتنذؾممع  ذأزتذن ذذممس ثذأضلدمم ذ ػممبضذيذذذذذذذذذ

ذسذتي   ى"ذذجػسيذ ال  ذر هاذيذضجدعذتي   ىذ تآلخطذيذتي 

 وفذي اذ ب ذأنذتفغتهستتذيدػب ذتيؿد ذتيمصيذ ما بتذر مقذ مانذتغمتهسترا ذرىاؾمطت ذ دمىذتحمس  ني،ذ فذذذذذذذذذ

يبجمسذأيذغمىزذأ ذرم ضذي صمفذتيػمب ذتيمصيذيدتمازهذتحمس  نيذيدتػمب ،ذأرماذأضمطتضذرماذغمىىقذتي صمفذ ا مممذذذذذذذذذذذذذذذ

  تخذ هذشي ذ نمبعذتيدسيمسذرمهذذذذذأضطتضت ذ ىعةذجست ،ذذ ثذ سرطذتيػب ذجب   ذحمال قذ لػطا قذ لطا دق

ذتيطرايا.ذذ
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 أشالء الضحايا ممن كانوا في السوق

ي مممسذتض لمممزذتيترمممايفذتيػمممدبزيذجطميممم ذادممممذ ممماذتمومممستء،ذ أومممىرمذرػممم ب  ذأرممما ذتحمممألذرمممهذتي ممماؽ،ذذ

 رؿهبزةذلايتب   ذتحتدسزذرهذر ع اتذذ ب ذتإل ػانذتيس ي  ذ ت د  ..ذ ذيلهذا ايم ذأيذرم ضذي صمفذذذذ

 امملذرممهذغمم طبتذجممطتءذتي صممفذ  مماذأراز مماذذذذ تحتػممبنني..ذاممصتذتيػممب ذتآلرممه،ذتيممصيذ ممانذيلممتغذلايىا مم ذذذذ

 ارما ذ  طيىما ذ يد محذأ فزهذ ظ جتمقذ ل ا مقذ  تيمسذذذذذذذذ50تحػه/ذأ سذنايسذذػهذألبذزنه،ذ تيصيذيىدغذرهذتيد مطذذ

 تذمسذرمهذذذذ–ت  نيذرهذت طذىذ نت حذرهذض  هلذت طيا/ذ ب ذتيصيذتغمت د اذني مقذرػمى ا ذ /ذناا  محذذذذذ

 تآلخممطذيممس ى/ذضضممبتن،ذ نممسذ ممىذتيدممل/ذأ ممسذرممهذتي صممفذل  حبلمم ذذذذذ–يذتيػممب ذتي تدممىذتيممصيهذغمم طبتذ

ذ يل قذؾااسذ دىذجطمي ذتض لىمذأرا ذ    قذذ ثذأراز:

"  مذأل  ذتي اتذ داز عذمذسذظلا نذتيصيذنتحذأ  اءذتي صفذ يمس ى/ذ دمعذأ مسذؾمستزذذذذذ

يقذن ذر  اذلدمس،ذ مانذذذ دع،ذ ربجل اذتف  نيذلاف احاضذ  صا سذأ  سةذتي اض،ذ  ذأ دلذاا

تيػب ذرلتعا ذلايدسيمسذرمهذتحمس  ني،ذ   ماذآرم نيذ ى م ذتي ماتذأ ماذ أ فزيذتييال م ،ذتغتؿمهسذذذذذذذذذذذ

أذمسالذ أوم ىبتذتآلخمطيه،ذرممهذضم  هلذتلمنذضضمبتنذتيممصيذأوم زذلؿمعاياذرمهذتيصممبتضيذذيذذذذذذذذذذذ

ذيسهذ ضأغق"ذذ

تيبتندمم ذ يلممهذتيطممراياذرممهذ مما بتذيذتيػممب ذ ذيػمم  ذتيطمما طتتذلدمم ذذ ا مممذتيممسف حذ تضممر ذاممس ثذ

لػىزذ دايعذأوبتتذتيىا  ذ تحتػبننيذ تيطمح خذتيمصيذكمسثذيذتيػمب ذ مازة ذيلمهذرمهذ مانذخماضدذتيػمب ذذذذذذذذذذذ

ا ذوبتذتيصبتضيذذتي ازر ذر ها،ذ ر هلذتيؿاب/ذ ارطذ ىسهذلماضيذتحقيمس،ذذذر سذا ذلد  ذتيطا طتتذلحذ 

 ارممممما ،ذ مممممانذأذمممممسذذذذذ22ىمممممحذتيد مممممطذيىدمممممغذذذذؾمممممابذيذر تذ

تمؾداصذتيصيهذنالد االذ اد اذر هلذرماذادمبهذ رماذذذذ

ؾااس هذرهذذسثذ د ذت طمي ذتيقذتض لىتهاذتيطما طتتذذ

ذتحلطل  ذي بتتذتيػدبزي ذ لاياهاذ تيصيذأز ذل بيق:ذ

"  ممممممذ ضتءذتيػمممممب ذرػممممم دمذأومممممبتتذلد ممممم ذذذذ

تيطمما طةذ لدممسذشيمم ذادمممذومماعذرتػمماضعذ ممبذذذ

 ذآ  مممما ذرممممهذتيػمممم اءذ ذممممحذت ممممس ءذرحمممم ة،ذذذذذتيػممممب

خنيذأ د تهماذيذ نممذ تذمس،ذ   مسااذأ  ممذلدمسذذذذذذذ ضا لدسااذادمذتف احاضذ  انذ  طيىا ذومذ

 ؼذزنا  ذرىاؾمطةذ معذأنمب ذل غمداتذتحصمالني،ذرؿمااستذتيطما طةذ امعذ طدم ذوماض خنيذذذذذذذذذذذ

  مممتخذ مممهذشيممم ذأنذتض ادممممذلػمممىزذضمممي،ذتيصممماض ر،ذ ن ممممذلدمممسااذ ؾمممااستذتيلممميعذرمممهذذذذذذذذذ

تيطممرايا،ذ أغممداتهل،ذضأيمممذتيلمميعذرممهذتمؾممالءذ أجممعتءذرتار مم ،ذ نممسذ وممدمذتمؾممالءذن ذذذذذذذ

تيبتزي،ذنتحذأ يطذرمهذرا م ذ  ؿمطيهذرمس  ا ،ذ  تذمسذ أضلدمبنذجطكما ،ذتحا مبزيهذ يمطذفذظتلذذذذذذذذذذ
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تــم جمــش األشــالء والقمــش الممزقــة ممــن لــم يــتم التعــرة علــيهم إلــى  الحفــرة التــي 
 أحدثها الصاروخ وقام/ أحمد عبده عبده مالك الجرافة بدفنهم

 الكرسي الذي كان عليو محمد البكيلي

أغطالذيىريبنذ  هل،ذأراذتيػب ذر سذ سرطذ د ا ذللحذراذر ق،ذ  صتذتحىا ع،ذنتحذرهذأغط عذ

ذهذ  عذأذسالذت  ط ذ صانيذ تآلخطذرا بزذن ذتآلن"ذذتلهذخايعذ تل

وبتضيهاذتيقذزرطتذ   ذت مالتذتيتحاضيم ذذذنارمذل  ال ذتح ا التذتحلطل  ذتيتالد ذيدػدبزي ذ لاياهاذ

يذتيػب ذ توطرىمذردهاذرلماتذتمؾمالءذمجػمازذتيدؿمطتتذرمهذتحمس  نيذتملطيماءذرمهذتي ػماءذ تم امال،ذفذذذذذذذذذذذ

ش ممزذ مملذنفذأ همملذيتػممبنبن،ذ فذيبجممسذأيذرمم ضذي صمماهلذلؿمملحذرتد ممسذ رىاؾممط،ذغممب ذأ همملذلا مم ذ جتمماضذذذذذذذذ

 رتػمممممممممبننيذرمممممممممهذأامممممممممايعذذ

  ذتجملممممما ضةذتح ط ممممم ذ تح ممممما

تيممممممممصيهذفذميدلممممممممبنذذتممممممممىذ

تيػممالحذتملمم ض،ذذ فذيبجممسذذذ

أيذرعممممممممممممممااطذأ ذن ممممممممممممممازتتذذ

 ػمملطي ذأ ذر ممطتتذأ ذربتنمم ذذذ

 ػمممممممممممملطي ذيذتح ط مممممممممممم ذأ ذ

تح ممممممما  ذتجملممممممما ضة،ذا ممممممما ذذذ

 ؿممطتتذرممهذتحا ممبزيهذ ممانذ

رمممماذيممممعتلذأامممماي هلذيىريممممبنذ

دمطتذ دمىذتيدسيمسذرم هل،ذذذذذ  هل،ذ بنذشي ذتي صفذذبلذأجػازالذن ذأؾالءذ نط ذرعن ذ ذيػمتط ذتيتذ

زرممهذجبطترتممقذذ–را ممحذخممعذذ– ذ ممثذ ا مممذت يممثذفذ ممعتلذ ضت رتهمماذذتممىذنمما ذتحممس ب/ذأ ممسذ ىممسهذ ىممسهذذ

ذ.ذذرهذجيثذتحس  نيذتيقذأبدىهلذرهذتيال ذتحه ؿ  د ذتمؾالءذ تي ط ذتح عن ذ

ت ممالتذتيتحاضيمم ذتيممصيذيد ممحذر ممقذأذممسذتل مماءهذ  ممسزذرممهذتيد ممالذ ممسرطذذأذممسذتحممبت  نيذرممهذميدلممبنذنذممس ذ

حمدممقذءارمما ذجممطتءذشيمم ذتيصمماض ر،ذرممصازذيتا ممسهذذذ

ردمملذيدممطتذرلممانذشيمم ذت ممحذضبمملذأ ممقذميدلممقذجممطتءذذ

تيتمسرعذتيمصيذأذمحذلايػمب ،ذ  ذالمسذأيذأ مطذمل ممقذذذذذذذ

ذأ ذ  ايق،ذأ ذتي اؽذتيصيهذ ا بتذلستخدق.

 ممما هلذ يلمممهذذايممممذذ مممانذتمامممايعذيىريمممبنذ مممهذألذذ

تمؾمممالءذز نذتيتدمممطتذنيممم هلذ رممم هل/ذر صمممبضذ دمممعذذذ

يىرممثذظممحذيبرمما ذل   دممقذذذ مما ،ذ تيممصيذذذ43تيىل دممعذ

يذتحػتؿما ات،ذرمصازذن ذذذ هذتل قذتم  ذحم مسذذ
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رػتؿاىذذط ذ ت صحذقػتؿا اتذتحلسيسة،ذ  ازذي ىرثذيذرػتؿاىذ ىؼذرتػا ال ذيذ اػمقذنشتذ مانذذذ

ىدضذتمرممح..ذيل ممقذخممابذأردممقذ  ممسراذنممالذيممقذرممهذيدطرممبنذتل ممقذأ ممقذ ممانذذذذذذرممهذضمم هذت طذممى،ذرتامما ال ذلممذذ

الدؼذر ذأل ا قذ دىذتيلطغعذتحبجبزذيذرسخحذتيػب ،ذذرصازذن ذشي ذتحلمانذي حمسذ برم ذحلملذ أؾمالءذذذذذذ

ذرت ا طةذابذ رهذ ا بتذردقذرهذأل ا قذ  ذيدطتذنفذأضجدق.

 أرممطتزت ذرمهذأغممط هلذ ذيدمسذرمم هلذغمب ذأجممعتءذرممهذذذذذ(ذرمهذأل ا همماذ17أغمطةذرممهذتحه ؿمنيذاممعذتمخمط ذر ممستذ ذذذ

غممب ذرػممتى ،ذ  مماذذأجػممازالذلدممسذأنذشاىممبتذنتدممىذيذجمممعضةذتحلممطبذتمرطيل مم ذتيػممدبزي ذامم ذتحممس  نيذيذذ

ذأراز  ا/ذأ ذخايسذ تيقذر ستذظ جهاذ أ فزااذ أل اءذأخ ها.

ذع لذر صذؾهط.أذسذتحه ؿنيذتاقذك ىذزا ؿعذأراز اذأ فزهذأنذتيسن  ذفذيسخحذر 
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 االَتهان

املُطمة/ 
 تاريخ انىالؼة يكاٌ انىالؼة املذيرية

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 8 طفل يحيى أحمد عمي عظم   .1
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 9 طفل عبداهلل حسن عمي عظم   .2
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 9 طفل أركان ياسر سعيد حاسر   .3
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 10 طفل أشرف سعيد حاسر   .4
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 12 طفل وليد لبيص حسن كشور   .5
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 13 طفل عمي حسن عمي عظم   .6
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 13 طفل حسين سعيد حباجر   .7
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 14 ذكر جابر عمي حسن العمري   .8
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 14 طفل عبده محمد عمي عظم   .9

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 14 طفل يحيى محمد جزار   .11
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 14 طفل محمد إبراىيم عبده فقيو   .11
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 14 طفل يوسف حسن حسن كشور   .12
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 15 طفل عبده لبيص حسن كشور   .13
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 15 طفل عبداهلل عمي عمي أسود   .14
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 16 ذكر عبده محمد أحمد الحجوري   .15
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 17 طفل عبده صغير لبيص   .16
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 17 طفل عمر أحمد حسن عمي عظم   .17
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 17 طفل أمين محمد أحمد الحجوري   .18
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 17 طفل عمي كعكوم ىميمي   .19
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 17 طفل خالد عمي عبدالباري المؤيد   .21
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 18 ذكر محمود إبراىيم عبده الفقيو   .21
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 18 ذكر موسى إبراىيم مالح   .22
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 18 ذكر عبده عمي حسن رخمة   .23
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 18 ذكر عبدالرحمن حسن معافى العمري   .24



 

 

(14) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك  حجظ -دوق الخميس مدتبأ  تقرير حقوقي يوثق واقطظ  قصف المدنيين في  

 يستبأ -تابغ أمساء وبياَات انضحايا انمتهى يٍ املذَيني جراء انمصف ػهى سىق اخلًيس  

َىع  انؼًر انُىع االســـــــــى و
 االَتهان

املُطمة/ 
 تاريخ انىالؼة يكاٌ انىالؼة املذيرية

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 18 ذكر حسين محمد محمد حسن أبو نميش   .25
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 20 ذكر يعقوب عمي يحيى مزيد   .26
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 20 ذكر خالد عمي صغير ربوعي   .27
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 20 ذكر صالح إبراىيم ظالم   .28
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 20 ذكر محمد منصور عمي بكيمي   .29
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 20 ذكر ماجد أحمد معجم أبو مياب   .31
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 20 ذكر محمد محمد رماح ىميمي   .31
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 21 ذكر حسين محمد محمد حاجب   .32
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 22 ذكر عاطف حسن عبده دىمان   .33
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 22 ذكر عادل محمد عبده يمولة   .34
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 24 ذكر يحيى أحمد يحيى حاجب   .35
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 25 ذكر شمام مشبك فيصل   .36
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 25 ذكر مخدري عمي محمد ناصر   .37
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 26 ذكر عبداهلل ميدي محمد الصوي   .38
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 28 ذكر إبراىيم عمي حسن العمري   .39
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 28 ذكر صغير مالحمحمد يحيى    .41
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 28 ذكر سعيد كعكوم ىميمي   .41
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 28 ذكر محمود جبران الفقيو   .42
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 28 ذكر مرزوق محمد جرب شيوان   .43
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر أحمد إبراىيم مالح   .44
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر إبراىيم عمي ماطر باشة   .45
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر طالل محمد ماطر باشة   .46
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر أحمد يحيى مزيد باشة   .47
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر إسماعيل أحمد قايد أبو ذقن   .48
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر ماجد أحمد عمي مرزوق   .49



 

 

(15) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك  حجظ -دوق الخميس مدتبأ  تقرير حقوقي يوثق واقطظ  قصف المدنيين في  

 يستبأ -تابغ أمساء وبياَات انضحايا انمتهى يٍ املذَيني جراء انمصف ػهى سىق اخلًيس  

َىع  انؼًر انُىع االســـــــــى و
 االَتهان

املُطمة/ 
 تاريخ انىالؼة يكاٌ انىالؼة املذيرية

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر عمي محمد شافعي   .51
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر سعيد كعكوم مستباني   .51
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر محمد عمي ىميمي مصبع   .52
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر عبده محمد أحمد وىاب األسممي   .53
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر جمال لبيص حسن كشور   .54
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 30 ذكر محمد حسن مسمماني   .55
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 32 ذكر محمد عبداهلل غضبان   .56
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 32 ذكر محمد أحمد أصمع   .57
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 32 ذكر إبراىيم عمي مشرقي جعبول   .58
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 32 ذكر عبده سالم كعشة   .59
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 32 ذكر عمي عمي أعضب   .61
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 33 ذكر حافظ محمد قائد خميسي   .61
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 33 ذكر فطيلإبراىيم شوعي    .62
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر أحمد حسن عمي عظم   .63
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر حسن إبراىيم حاتم   .64
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر عبده أحمد حسن كشور   .65
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر أحمد الشرعبي   .66
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر محمد أحمد صغير حاجب   .67
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر عمي سعيد حاسر   .68
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 أنثى ىجرس أحمد ماطر باشة   .69
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر يحيى محمد عارف خميسي   .71
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر يحيى شافعي مقطيب   .71
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر محمد شوعي حنايا حاجب   .72
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر حسين عمي برغشي   .73
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر حسن أحمد ميدي حفاني   .74



 

 

(16) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك  حجظ -دوق الخميس مدتبأ  تقرير حقوقي يوثق واقطظ  قصف المدنيين في  

 يستبأ -أمساء وبياَات انضحايا انمتهى يٍ املذَيني جراء انمصف ػهى سىق اخلًيس  تابغ 

َىع  انؼًر انُىع االســـــــــى و
 االَتهان

املُطمة/ 
 تاريخ انىالؼة يكاٌ انىالؼة املذيرية

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر فائز داحش مسمماني   .75
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 35 ذكر عبداهلل حسن مرحوف   .76
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 36 ذكر عبداهلل أحمد حاج حاجب   .77
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 40 ذكر شوعي محمد يحيى الحجوري   .78
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 40 ذكر محمد حسن قحم شيران   .79
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 40 ذكر محمد ىامل محمدي   .81
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 40 ذكر عمي عمي صغير غزال   .81
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 40 ذكر عبدالجبار عمي حسن المؤيد   .82
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 42 ذكر عمي أحمد حسن المؤيد   .83
 51/7/6152 الخميسسوق  مستبأ قتيل 45 ذكر محمد محمد حسن شافعي   .84
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 45 ذكر محمد يحيى طرار مالح   .85
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 45 ذكر يحيى ميدي   .86
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 45 ذكر عمي مخارش شيوان   .87
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 45 ذكر عمي صغير سباعي   .88
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 45 ذكر ىامل الجماعيمحمد    .89
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 45 ذكر يحيى ميدي حفيني   .91
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 50 ذكر أحمد يحيى مزيد   .91
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 50 ذكر حسن عمي حاجر عرار   .92
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 55 ذكر صغير عمي ربوعي األسممي   .93
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 70 ذكر عبداهلل سعيد العمري   .94
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 70 ذكر محمد عمي قزلي شيوان   .95
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل 75 ذكر ىادي عمي معكوس الزخم   .96
 51/7/6152 الخميسسوق  مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .97
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .98
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .99



 

 

(17) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك  حجظ -دوق الخميس مدتبأ  تقرير حقوقي يوثق واقطظ  قصف المدنيين في  

 يستبأ -تابغ أمساء وبياَات انضحايا انمتهى يٍ املذَيني جراء انمصف ػهى سىق اخلًيس  

َىع  انؼًر انُىع االســـــــــى و
 االَتهان

املُطمة/ 
 تاريخ انىالؼة يكاٌ انىالؼة املذيرية

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .111
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .111
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .112
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .113
 51/7/6152 الخميسسوق  مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .114
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .115
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .116
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ قتيل    جثة متفحمة   .117

 

 
  



 

 

(18) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك  حجظ -دوق الخميس مدتبأ  تقرير حقوقي يوثق واقطظ  قصف المدنيين في  

 (6يهحك رلى ) 
 وصىر نبؼضهى أمساء وبياَات انضحايا اجلرحى يٍ املذَيني

َىع  انؼًر انُىع االســـــــــى و
 االَتهان

املُطمة/ 
 تاريخ انىالؼة يكاٌ انىالؼة املذيرية

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 12 طفل فؤاد إبراىيم ظالم   .1
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 12 طفل حمزة عمي جاتم شيوان   .2
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 12 طفل حسين أحمد عمي عظم   .3
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 14 طفل ماجد عمي جاتم شيوان   .4
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 15 طفل زين العابدين ابن عمي    .5
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 17 طفل رفيق يحيى حسن جراد   .6
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 17 طفل فواز عمي حسين أبو دقن   .7
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر إبراىيم أحمد مجدر مستباني   .8
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر محمد محمد حسين قحم   .9

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر محمد حسين زخم   .11
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر عقيل محمدي   .11
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر حسن سعيد محمد عمي   .12
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر حسن عمي دىوان الحجوري   .13
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر خالد عمي يحيى وجيو   .14
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر إبراىيم محمد ىادي مقضي   .15
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 20 ذكر عبداهلل عمي سويد باري   .16
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 22 ذكر أحمد محمد الزبيدي   .17
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 22 ذكر صقر مقبل الزبيدي   .18
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 25 ذكر نبيو حاسر طيب   .19
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 25 ذكر يوسف عمي عمر خميسي   .21
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 25 ذكر يوسف يحيى الزكي   .21
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 25 ذكر صالح فروان شعبين   .22
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 30 ذكر عبده زيد أبو سيل   .23
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 30 ذكر نعمان عبداهلل حسن شيوان   .24



 

 

(19) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك  حجظ -دوق الخميس مدتبأ  تقرير حقوقي يوثق واقطظ  قصف المدنيين في  

 يستبأ -يٍ املذَيني جراء انمصف ػهى سىق اخلًيس  اجلرحىتابغ أمساء وبياَات انضحايا  

َىع  انؼًر انُىع االســـــــــى و
 االَتهان

املُطمة/ 
 تاريخ انىالؼة يكاٌ انىالؼة املذيرية

 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 30 ذكر حسن مربش محمدي مستباني   .25
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 30 ذكر محمدي مستباني عوض مربش   .26
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 35 ذكر عمي عمي حسين قحم   .27
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 35 ذكر محمد عمي مروان مستباني   .28
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 35 ذكر عنتر أيكر حسن المحويتي   .29
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 35 ذكر محمد عمي جماعيإبراىيم    .31
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 35 ذكر محمد عمي حسين   .31
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 35 ذكر عادل عمي ناصر    .32
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 37 ذكر ىادي عمي صغير معكوس   .33
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 37 ذكر يحيى محمد عمي مستباني   .34
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 38 ذكر عال شوعي مستباني   .35
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 40 ذكر عمي محمد حسن األسامي   .36
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 40 ذكر محمد مصيف شيوان   .37
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 40 ذكر يحيى محمد مكعوس   .38
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 40 ذكر محمد مزيد الخادم   .39
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 40 ذكر عمي يحيى مزيد   .41
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 45 ذكر يحيى محمد عمري   .41
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 45 أنثى أمينة يحيى مزيد   .42
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 55 ذكر عمي حسين قحم   .43
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 60 ذكر عبداهلل حسن عبداهلل شيوان   .44
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 60 ذكر إبراىيم عمي داحش   .45
 51/7/6152 سوق الخميس مستبأ جريح 70 ذكر عمي حسن عبده جوماء   .46

 

 



 

 

(21) 

ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك  حجظ -دوق الخميس مدتبأ  تقرير حقوقي يوثق واقطظ  قصف المدنيين في  

  

 

 

 

 

 
 صادر ػٍ/

 املركز انماَىَي نهحمىق وانتًُية
 صنعــــاء –اليمــــن 

 


