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مبوجب قاوون احلررزال   

جيرروس لقاًررات اارر   ا   

امل وٍني واألعٍان امل وٍت 

باهلجوم العم ي وٌع رر  

 ذلك جزميت حزال.

 :هلخص
ٍظً اٍزّواه لظف املوافك اٌظؾَخ ثىً ِٕظوِابد و٘الام ِجبةاوح ٌـاب واد اٌزؾابٌف      

ْتغخ ٍمغ يف ِٕـماخ ٌجَاـبم ِآ إٌابًل لجاً ااٍازالام وابْ        اٌَؼوكً.. فَّزشفي ػجٌ 

اٌؼلٍل ِٓ املوػي ٍزٍماوْ اٌؼا ط فَاٗل وابْ اٌاجؼغ ثوفماخ وؽال ولوثابمٖ وه وطاللب ٗ ٌزٍماٌ           

اٌؼاا ط هلاال رؼوػااوا إلَؼااب  شطاابثبد ثشااظبٍب عااوام ااٍاازالام دمااب وهكى ثاابٌجؼغ ٌٍؼٕبٍااخ   

 غَجوثخ.املوويح عوام ٌطبثبهتُ اخلـوح اٌيت وكفٍزاُ ث

ثؼغ األؿفبي ٌموا ؽزفاُ هثؼؼاُ وطَت هرؼوع اٌؼلٍل ِآ إٌَابم هاٌوعابي ٌٍمزاً     

هاٌجؼغ شطبثبدل وبْ ٕ٘بن َٔبم خيؼاؼٓ ٌٍوػبٍاخ اٌـجَاخ ػٕالِب هػاؼٓ فٍاآ فزؼوػآ        

هوؿفبهلٓ شطبثبد همػول ه٘نا خمبٌف ٌٕظوص اٌمبٔوْ اشَٔبين اٌلهيل ِٕاب ارفبلَخ عَٕف 

 .1اٌواثؼخ

اٌؼلٍاال ٍزغااوي يف ِوافااك املَزشاافي ِاآ ِوػااي هوؿجاابم هِوافااك ملوػاابُ٘   ػٕاالِب واابْ

هىهاه ٍامؾ اٌظاابههؿ هأفغااو ػٍااي املَزشاافي فزـاابٍو اٌاجؼغ ِاآ وِبوٕاااُ عااوام لااوح هةاالح   

اأفغاابهل ثؼؼاااُ وطااجؼ ػٍااي ٍااـؼ ئّااغ اٌـااواهَل األةاا م هاةضااش وطااجؾذ ِزٕاابصوح يف    

ه هعضااش رفؾّااذ هوفااوى كفٕااذ ثبٔفغاابه  األهعاابمل ِؼظّاااب هعاالٔب٘ب ػٍااي اةاالهاْ هاألةااغب 

 اٌظبههؿل هعضش مل ٍزُ اٌؼضوه ألً وصو هلبل ها ؽىت ٌجمبٍب وة م.

هاٌؼااوكح ٌي وؿجاابم  ثؼااغ إٌَاابم م٘ااا لجااً ااٍاازالام ٌي خماايْ األكهٍااخ ةٍجاااب       

اٌؼَبكادل همل ٍزُ اٌؼضوه ٌا ػٍي عيم ِٓ وة م ٍل لبثؼخ ػٍي 

وٌَ ث ٍزَىٌ ثٗ اٌلهامل اةوؽي يف غوم املَزشفي رؼوػاوا  

شطاابثبد خمزٍفااخ ففَفااخ هِزوٍااـخ هةاالٍلحل وِااب املَزشاافي      

فلُِو وٍَب  هاٌؼلٍل ِٓ اٌؼَبكاد اخلبهعَخ ثٗل ِٕاب ِب كِود وٍَاب   

 عي ٌ.هِٕاب ثشىً 

رؼوهد اٌؼلٍل ِٓ املٕشهد امللَٔخ اٌايت ّتاواه املَزشافي    

 ِٓ خمبىْ وكهٍخ هِوافك طؾَخ هِلهٍخ هَِغل هِزغو ملواك غنا َخ هػّبهح ٍىَٕخ.

 
  

                                      
1
ا جيوى ثىً ؽبي اهلغوَ ػٍي املَزشفَبد امللَٔخ املٕظّخ ٌزملًن اٌوػبٍخ ٌٍغوؽي هاملوػي هاٌؼغيح هإٌَبم هإٌفبًل هػٍي   

 وؿوام اًٌتاع اؽزواِاب هفبٍزاب يف إلَغ األهلبد.
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 هٌهجيت هذا التمزيز: 
ٍَزٕل ٘انا اٌزموٍاو ٌي ْتضاب  َِالأَب  وعاواٖ فوٍاك املوواي اٌمابٔوين ِآ فا ي ىٍبهراٗ            

املَزالم يف طاجبػ اٌَاوَ اٌزابيل ِآ رؼوػاٗ ٌٍااغوَ اةاوً هوعاوى ِمابث د          املَلاين ٌٍّولغ 

َِلأَااخ ِااغ ػاالك ِاآ املظاابثُت هةاااوك اٌؼَاابْ هو٘اابيل اٌؼااؾبٍب هاملزؼااوهٍٓ هو اابم اٌؼااؾبٍب    

هروصَمااب قمابؿغ اٌفَالٍو هاٌظاوه اٌفوروغوافَاخ هوبٔاذ ااظاٍَخ اٌايت روطإٍب ٌٌَااب يف ٘اانا           

بد هٌكأبد األُِت اٌؼبَ ثبْ وٌ ِاوْ هاملٕظّابد اٌلهٌَاخ ههىاهح    ل ثبشػبفخ ٌي رظوحياٌزموٍو

اٌظؾخ يف آٌَّل ِغ روػَؼ وْ ااٍزالام ملَزشفي رلٍوٖ ِٕظّخ ث  ؽلهك اٌلهٌَاخ ٍؼزا    

 .ااٍزالام اٌواثغ ألؽل ٌكاههتبل هموو ٌكأبد كهٌَخ ٍبثمخ اٍزالام املٕظوِخ اٌظؾَخ

 
 مبنى مستشفى عبسطح شارة منظمة أطباء بال حدود على س
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 –عاماً  51 –الشاهد/ علي عثمان إبراهيم 

 رواياث املصابني وشهىد الؼياى 
ى"أصبحىطلبناىللرراوظىالطبوظىمحكومظىبالموت"

اٍزّؼٕب هلنٖ اٌؼجبهح ػٕلِب م٘جٕب ملٕـمخ ػجٌ ٌٍزوصَك ِٓ وؽال وثٕابم املٕـماخ اٌانٍٓ     

 ػبِب لل  56 –وبٔوا ٍزوككهْ ػٍي املَزشفي املَزالم ٌٍؼ ط هٍلػي/ حمّل ػضّبْ ػوعبْ 

هثؼل وْ وفبكٔب قب ؽلس افززُ و ِٗ ثزٍه اٌؼجابهح اٌجب َاخ ِآ اعزّاغ اٌالهيل ثؼالَ       

اختاابمُ٘ اٌمااواهاد اٌواكػااخ ْتااك لااواد اٌزؾاابٌف اٌاايت رمااوكٖ اٌَااؼوكٍخ هخمبٌفزاااب ٌٕظااوص    

 اٌموأُت اٌلهٌَخ اموق اشَٔبْ.

َخ ٌٍَّزشفي ػبِب  هٍؼًّ ؽبهً اٌجواثخ اٌو ََ 65وٌزمَٕب وٍؼب  ثشقض ٍجٍغ ِٓ اٌؼّو 

 هلل رؼوع شطبثخ ةلٍلح.. هطف ٌٕب اٌوالؼخ قب ةب٘لٖ لب   : 

وٕااذ ؽبػااوا  وصٕاابم اٌغاابهح اةوٍااخ ػٍااي املَزشاافي ولااوَ ثااو َفَيت وؾاابهً     

ٌجواثااخ املَزشاافيل وبٌؼاابكح  ؼااذ يف اٌجلاٍااخ طااود طاافَت ٍااموؽ اٌظاابههؿ    

هفغاااىح ةاااب٘لد وزٍاااخ هلااات فاااوام غـاااذ املىااابْ      

هريؽف رموً ِزيإِب  ِغ كهً اذمفبه ػَٕف لنفٍت 

ٌي فبهط اٌجواثخ هٍمـذ ػٍي األهع وٕذ مل وفمل 

ٌوػٌ فووٍذ وة م هوعَبك ِيلاب اٌظبههؿ ِزٕابصوح  ا

يف وً ِىبْل هنؼذ ْتبٌخ طالِخ هكفٍاذ وةاب٘ل ِاب     

ؽظااااً ألعاااال ئاااايهح ِوهػااااخ هوةاااا م ر طاااامذ  

ّتلهاْ املشافي ههعا   ِٕفاوكح ألؽال اٌؼاؾبٍب ػٍماذ شانٖ اٌشاغوحل هثؼاغ          

اةضش رفؾّاذ هوفاوى كفٕااب اٌظابههؿ ثؼال وْ لؼاي ػٍَاابل ػشاواد املوػاي          

واابٔوا خيؼااؼوْ ٌٍولااوك هاٌوػبٍااخ اٌـجَااخ يف ثمَااخ ِوافااك املَزشاافي       اٌاانٍٓ

فوعوا ِظبثُت ثبٌنػو هاٌظلِخل ةؼود ثىمل ؽابك يف عَالً هكٔاود ثووٍاٌ     

ألعل اٌلِبم ختوط ثغياهح ِٓ ثـٍت عوام ةظَخ افزولذ ورفمل ِظله األمل 

 .1اةٍل هاٍزمود ِٓ وٍَيت اٌٌَّت همت ٌٍؼبيف ٌي املَزشفي

 

  

                                      
1
ْ  ِمبثٍخ وعوا٘ب املووي اٌمبٔوين ٌٍؾموق هاٌزَّٕاخ ِاغ ؽابهً اٌجواثاخ اٌو ََاَخ ٌٍَّزشافي          –ػبِاب    65 –ٌثاواَُ٘   / ػٍاٌ ػضّاب

    //:www.lcrdye.org/video/82httpsَل ملشب٘لح اٌشابكح ػٍي اٌواثؾ اٌزبيل: 15/8/6515ثزبهٍـ 

http://www.lcrdye.org/video/82
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صورة تظ ز لكان وقوع الصاروخ وآثار ال لار الذي 

 خافه مبباين املس شفى.

 عالات 40 –هباول عاً حمم  ح ٌ  

 الىالؼت:تفاصيل 
ػظااااو ٍااااوَ ااصاااإُت املوافااااك    6:::ػٕاااال اٌَاااابػخ  

َ ةٕذ اٌـب واد ااوثَخ ٌمواد اٌزؾابٌف  16/8/6515

ثمَبكح اٌَؼوكٍخ غابهح عوٍاخ ػٍاي َِزشافي ػاجٌ      

اٌوٍفااٌ اٌاانً راالٍوٖ هرلػّااٗ ِٕظّااخ وؿجاابم ثاا       

َ يف 6516متاااوى  –ؽااالهك اٌلهٌَاااخ ِٕااان ةااااو ٍوٌَاااو 

ِلٍٕاااخ ػاااجٌ قؾبفظاااخ ؽغاااخ ثبا ااابٖ اٌغاااو      

 ( وٍَو ِزوا .165طٕؼبم ػٍي ثؼل ؽوايل ) ٌٍؼبطّخ

اٌغاابهح اةوٍااخ وطاابثذ املَزشاافي هثاابألفض ِااجٌت     

ئّاااغ اٌـاااواهَ يف هلاااذ مههح اوزظب اااٗ ثؼشاااواد  

امللَُٔت وغٍجاُ ِوػي ٌػبفخ ٌي وواكه ؿجَخ ربثؼخ ٌٍَّزشفيل وٍفود رٍه اٌغبهح ػٓ ِمزً 

( 6:ملٕظّاخ وؿجابم ثا  ؽالهك هٌطابثخ )      ( َٔبم هِو فاب  ربثؼاب   :( وؿفبي ه):( ِلَٔب  ثَٕاُ )11)

( َٔابم وغٍات اٌؼاؾبٍب ِآ املوػاي هِاوافمَاُل ٌػابفخ ٌي رالَِت         6( وؿفابي ه) :ِلَٔب  ثَٕاُ )

وٌٍ ٌٍَّزشفي هٌر م وبفخ وعايرٗ هِؼلارٗ اٌـجَاخ هاألكهٍاخ إلَؼااب ِملِاخ ِآ املٕظّاخ       

 هِٕظّبد اشغبصخ.

لهط ػّٓ عوا ُ ااوة هفمب  ٌٍمابٔوْ اٌالهيل   ٌْ رؼّل لظف املَزشفَبد هاملواوي اٌظؾَخ ٍٕ

اشَٔاابين ووهنااب رزَااُ ثـاابثغ ااَاابك هماد ؿاابثغ ٌَٔاابين ثبألٍاابًل ٌىاآ اشةاابهح ٌي  ااوًن   

اٌمبٔوْ اٌلهيل اشَٔبين هؽظوٖ لظف املَزشفَبد هِواواي اٌوػبٍاخ اٌـجَاخ ٍجاله روفاب  وِابَ       

َّٓ هثزقـااَؾ ههػبٍااخ  ػاالهاْ يغااٌ ههؽشااٌ طااُّ ثؼٕبٍااخ ِاآ لجااً اةاابهح اٌىاا ى ٌٍاا      

وِوٍىَخ ِجبةوح ٌزلَِت آٌَّ هاٌفزه ثٗ لز   هرلَِتا  وصٕبم ػٍَّبهتب اٌؼَىوٍخ ِزٕبٍَخ وً 

اٌزياَ هٌو ثبال األكىن ٌٍّجبكَ هاملؼبٍَت اٌو َََخ اٌيت ٍَزٕل ٌٌَاب اٌمبٔوْ اٌلهيل اشَٔابين  

 ألوضو ِٓ ٍجؼخ ػشو ةاو ِٓ ٌػ هنب ااوة ػٍي آٌَّ.

 :ي هذا اإلجزامه ولائغ
واابْ وصٕاابم اٌمظااف ٍااياهي ػٍّااٗ ثظااَلٌَزٗ    –رامييا ىى04الصييوديني/ىبكلييويىرليييىمحمييدىحدوييدىى -

 امل طمخ ٌٍجواثخ اٌو َََخ ٌٍَّزشفي ههى ٌٕب ثؼؼب  ِٓ ِهٌٍ رَجت شب اٌمظف:

وبْ اٌؼلٍل ِٓ امللَُٔت ِوػاي هِاوافمَاُ ٍزاوككهْ    

ٌي اٌظَلٌَخ هٍىروْ ٌشوام وكهٍاخ ِآ ثَٕااُ صا س     

َٔبم ورُت ٌي طَلٌيت ٌشوام اٌؼ ط قوعت فوارَت 

ِٕؾذ ِٓ املَزشفي هفوعذ ثؼال وْ عاايد ؿٍجاآ    
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            عالات 70 –أمح  قاام القاحً 

ةٍت لَّخ اٌؼ ط ِٓ و٘بٌَآ املوعوكٍٓ كافً طبٌخ اٍزواؽخ لَُ اٌـاواهَ  

ػاآّ اٌؼااؾبٍب   ثوعااوك٘ٓي ػٍااي هلااغ ٍااموؽ اٌظاابههؿ.. اػزماال     ثبملَزشااف

فّبىاٌااذ األكهٍااخ هفااوارَت اٌؼاا ط ٌاالً ثؼاال هلااوع اأفغاابه ه٘االهم اٌزؾٍَااك   

ثَّبم املٕـمخ هغُ ٌطبثيت ثوػاوع رَاجت شاب اٌمظاف فوعاذ وْتاش ػآ        

ولاابه  هىِ  ااٌ ثااُت اٌؼااؾبٍب فىطااجذ ثظاالِخ ِاآ ٘ااوي املشااال املااوهع وبٔااذ   

وق اٌوطااف هعاالد ٍاال وؽاال إٌَاابم لبثؼااخ وطاابثؼاب ػٍااي  ؽمَمااخ ئاايهح رفاا

وٌَ اٌؼ ط اٌنً عايرٗ هلب هوفنرٗ ِٓ ػٕلً ِزوعاخ ٌي ؿجَت املَزشفي 

ٌؼوػااٗ ػٍَااٗ مل وعاال ِاآ عَاال٘ب غااَت ٘اانا ٌػاابفخ ٌي وةاا م ِزٕاابصوح يف      

حمااَؾ املىاابْ ٌؼشااواد اٌؼااؾبٍب ثَٕاااُ ِوٍااًَ حيااِت ٕ٘االً طاالٍمٌ هلااوٍ  

 .ػبِب  5:ٌ بػًَ ثىوً 

وٌزمَٕاابٖ وصٕاابم رواعاالٔب    –ػبِااب   05 –اٌوعااً املَاآ اٌاانً ثٍااغ ِاآ اٌؼّااو     أحمييدىقادييطىالطلحيييى

املَزالمل وبْ ٍجؾاش ػآ هٌالٖ اٌانً مل جيال ٌاٗ وً وصاو ثباَابح وه وً وةا م ِآ           ثبملَزشفي 

 : ثمبٍب عَلٖ

اٌانً م٘ات طاجبػ ٍاوَ      –ػبِاب    66 –اٌـٍؾاٌ  ؤب وْتش ػٓ هٌلً/ ؽَُت وفل 

اٌوالؼخ ٌي املَزشافي شٍاؼبم ىهعزاٗ املوٍؼاخ ثوفماخ وهاكٖ فؼابكد وٍاورٗ        

هوهاكٖ يف املَبم ِظبثوْ ْتبٌخ طلِخ همػاو همل  

ٍوعغ هٌلً ْتضذ ػٕٗ يف إلَغ املَزشفَبد اٌيت 

مت اٍاازمجبي اٌؼااؾبٍب ِٕاااب همل وعاال ٌااٗ وً وصااو..   

وا  ِاآ وػَاابين اااابي هورَااذ ٌي ٕ٘ااب ٌؼٍااٌ وعاال وصاا 

عَلٖ وه اطجؼب  هاؽلح ِٓ للِٗ وه ٍلٍٗ ألػاّاب  

 ٌي طلهً ختفف ؽولخ لٍ  ػٍي فملأٗ.. 

 هافزُّ ػجبهارٗ ثزوطَخ ٌٍّووي اٌمبٔوين هوً املٕظّبد اشَٔبَٔخ: 

 ومتٌت ِٕىُ وْ روطوا ِؼبٔبيت ٌي اٌؼبمل وٍٗ وهٍل هٌلً املفموك وه وصوا  ِٕٗ.

وؽل املواؿُٕت اٌنٍٓ رـوػاوا أزشابي هٌٔمابم اٌؼاؾبٍب لابي ؤاٗ        –راما ىى53ى–رمرىإبراهوطىدواليى

ػمت اٌغابهح ٘اوع ِاغ ؤابً نفاوٍٓ ٌي املىابْ هػٕال هطاوهلُ وفان يف اٌجؾاش ػآ وفَاٗ ػٍاٌ              

ػبِاب  فوعالٖ ِؼاوعب  ثلِب اٗ هلابَ ثٍٍاؼبفٗ ل ػابك ٌٍجؾاش ػآ ولابهة ٌاٗ             68ٌثواَُ٘ كهايل 

ؼضاو ػٍاي ٔظاف عَال ٌموٍجاٗ/ وديآ ػََاي ثىاوً لنفزااب          وبٔوا ِزواعالٍٓ وصٕابم اٌمظاف ف   

 ِزو ِٓ املىبْ. 55:ػٍي ثؼل  وإٌظِلهٍخ اٌظبههؿ ٌي فٍف 
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مل رىاآ هالؼااخ لظااف ؿااب واد لااواد اٌزؾاابٌف ثمَاابكح اٌَااؼوكٍخ ػٍااي َِزشاافي ػااجٌ ثااىهي  

٘غوَ ٍزؼوع ٌاٗ ِوواي ؿا  رالٍوٖ ِٕظّاخ وؿجابم ثا  ؽالهك يف اٌآَّ فمال ٍاجماب رؼاوع             

 زشفَبد هلغّبد عوٍخ ِزؼّلح وبٔذ رلػّاب املٕظّخ. ص صخ َِ

عوٍاخ ٌـاَتاْ   اٌوٍفٌ قؾبفظخ طؼلح ٌغبهٖ  ؽَلاْ َ رؼوع َِزشفي 6516ووزوثو/ 60ففٌ 

إلااَؼاُ ِاآ ٔاايام   ...( ِاالَُٔت عوؽااي  .5ٍاامؾ عوام٘ااب )... ثمَاابكٖ اٌَااؼوكٍٗ  اٌزؾاابٌف 

ػجابهٖ ػآ خماَُ ؿا  ِزٕماً رلػّاٗ املٕظّاخ         املوػي وّب رؼوع َِزشفي نفاو   املَزشفي 

بفظااخ رؼيهلغّاابد عوٍااٗ ثاابهثغ غاابهاد ةاإاب  حمالبِزااٗ ْتاال ٍمااٗ اٌزؼاابهْ قٕـمااٗ ااوثاابْ  

..( :َ وهكد ْتَاابح )...6516كٍَااّ / 6يف  ؿااَتاْ اٌزؾاابٌف اٌَااؼوكً ػٍااي ؽلٍمااٗ اٌزؼاابهْ   

ِ  ثَٕااُ ؿفا ْ    ..( نفاوٍٓ  4هٌطابثخ ).. ِلَُٔت ِٓ املوػاي   مابر د اةاو ٌماواد    وّاب لظافذ 

اٌزؾبٌف اٌَؼوكً ثغبهرُت عوٍاخ ػٍاي َِزشافي ةاؼبهح اٌانً رالٍوٖ املٕظّاخ قلٍوٍاخ هاىػ         

َُت ص صاٗ اؿجابم   .( ِالٔ 4َ ٍمؾ ف هلب )....15/1/6515االهكٍخ قؾبفظخ طؼلح يف ربهٍـ 

( ِآ ؿابلُ املٕظّاخ وبٔاذ ؽبٌاخ اصإُت ِٕااُ        :( نفاوٍٓ ثَٕااُ )  16)هؽبهً املَزشفي هعوػ 

 هرلَِتوٌٍ ٌىً املَزشفَبد املجَٕٗ اػ ٖ إلَؼاب رلٍو٘ب ِٕظّٗ اؿجبم ث  ؽلهك وعخ.ؽ

 إداًاث سابمت ملٌظواث دوليت ػي استهذاف املٌظىهت الصحيت
 ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼبملَخ وْ إٌظبَ اٌظؾٌ يف اٌآَّ ػٍاي ؽبفاخ ااهنَابه هثبابعاخ       طوؽذ

اٌظاااؾَخل هػاااّبْ ؽظاااوي اٌَاااىبْ   املبٍاااخ ٌي اختااابم ٌعاااواماد ػبعٍاااخ اّبٍاااخ املوافاااك 

 احملبطوٍٓ ػٍي اٌوػبٍخ اٌظؾَخ.

 :وّب وْ اٌووبٌخ اٌلهٌَخ ٌٍظٍَت األفو يف رظوٍؼ ٍبثك ػٓ املٕظوِخ اٌظؾَخ لبٌذ 

ٌْ اٍازالام املٕشاهد اٌـجَاخ يف ثٍاال خياوع ؽوثاب  ٍؼزا  فولااب  هاػاؾب  هطابهفب  ٌٍماابٔوْ         "

اٌمزبي ٍِيِاوْ هفماب  ٌٍمابٔوْ اٌالهيل اشَٔابين      اٌلهيل اشَٔبين هوْ إلَغ ِٓ ٍشبهووْ يف 

 ."ْتّبٍخ املوافك هاٌـوالُ اٌـجَخ يف إلؼٌ األهلبد

  رظوحياب ألؽال  هٔب طَلاين املزؾلس ثبٍُ ِىزت اٌشوق األهٍؾ ملٕظّخ اٌظؾخ اٌؼبملَخ يف

 : 1اٌشجىبد اشٌىزوهَٔخ

ؾَخل ِب ٍموة ِٓ ٔظافاب  ( كهٌخ ؽوي اٌؼبمل ٌزؼبين اهلغّبد ػٍي املوافك اٌظ11ٌْ ٕ٘بن )"

َ ٌي ػلك اهلغّبد 6516-6514هالغ يف ِٕـمزٕبل هٍشَت رموٍو ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼبملَخ ٌؼبَ 

 ( ٘غّخ.65ملؼظُ اٌلهي ِٕاب آٌَّ ٌي )

هٌاآ ٍىااوْ ثوٍااغ ِٕظّاابد اشَٔاابَٔخ اٌؼّااً يف ثااًه اٌظااواع ٌْ اٍاازّو اٍاازالام املوافااك      

 ."اٌظؾَخ وّب ٘و ػٍَٗ اابي اُْ

                                      
 

1 Yemen.html-Libya-Syria-areas-conflict-facilities-medical-attacks-http://www.scidev.net/mena/conflict/news/Repeated   

http://www.scidev.net/mena/conflict/news/Repeated-attacks-medical-facilities-conflict-areas-Syria-Libya-Yemen.html
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املىسق املٍ اين لامشزوع/ جوان 

 بزتغايل اجلىسٍت – لزاتٍشه

 مٌه مل رىٓ ٌىً اشكأبد هاٌزظوحيبد اٌَبثمخ وً وصو....هِغ 

ِب ىاي املووي ثلههٖ ٍوصك ااٍزالام املزىوه ٌٍّوافك اٌظؾَخ يف آٌَّ هونا املٕظّابد احملٍَاخ   

 هاٌلهٌَخل همل ذمل ٌا رؼّل لواد اٌزؾبٌف ثمَبكح اٌَؼوكٍخ ثنٌه.

لبثٍٕااب املَٕاك املَالاين ٌٍّشااوهع/   الام ااٍاز قولاغ  يف اٌَااوَ اٌضابين  وصٕابم قمَمٕاب املَالاين    ه

وؽل ِو فٌ املٕظّخ اٌلهٌَاخ يف اٌآَّ هاٌانً     ل ثورغبيل اةََٕخ –ػبِب   6: –عواْ ِوارَشٓ 

 وكي ٌٕب ثجَبْ املٕظّخ ؽوي اٌوالؼخ فمبي:

يف َِزشفي ػجٌ ْتغخ ه٘و اهلغوَ اٌواثغ ػٍي ِواواي طاؾَخ   ( ِلَٔب  11لزً ِب ا ٍمً ػٓ )

( ِآ املوػاي ِظابثُت مت ٔمٍااُ ٌي املَزشافي      0)رلػّاب ِٕظّخ وؿجابم ثا  ؽالهك يف اٌآَّل     

ِٕااُ فابهلوا ااَابح وصٕابم     اصٕابْ  اةّاوهً قلٍٕخ ؽغاخ  

( نفوٍٓ قذ املؼبةخ يف املَزشفي. 6ٔمٍاُ فَّب ا ٍياي )

هم همت لظاافٗ ِاآ لجااً اٌزؾاابٌف    ِولااغ املَزشاافي ِؼااو  

اٌَؼوكً هرلَِتٖ رلَِتا  ةاجٗ وٍاٌ هواً األكهاد اٌـجَاخ     

 ٗ هلزاً املّوػاُت هاملوػاي ثالهْ وفان وً       لّتَّغ هؽلارا

ل هرـبٌات  ِغ اٌؼٍُ وهنُ غاَت ِؼٕاَُت ثبٌظاواع    لاػزجبه هلُ

املٕظّااخ إلَااغ وؿااوام اٌظااواع هاٌزؾاابٌف واا   ػٍااي ؽاالح  

 1.ثؼلَ لظف املَزشفي ِوح وفوى

َ لبٌذ ِٕظّخ وؿجابم ثا  ؽالهك يف ثَابْ     6515وغَـٌ/ نة  18هثؼل ٍوُِت ِٓ ااٍزالام يف 

 ( نفوٍٓ.64( لزَ   هٌطبثخ )11هلب ػٍي ِولؼاب ثبألٔزؤذ وْ ااظٍَخ ٌٍؼؾبٍب اهرفؼذ ٌي )

 :استهذاف املٌظىهت الصحيت يف اليوي
ٌظؾَخ يف آٌَّ ػّوِب  هوابْ ِآ   هصمٕب اٌؼلٍل ِٓ اٌؼوثبد اةوٍخ ػٍي املَزشفَبد هاملواوي ا

( َِزشاافي هِوواايا  طااؾَب  ػبِااب  هفاابصا ٌٍزاالَِت هاألػااواه       666رؼااوع ووضااو ِاآ )  ػاإّاب 

اةََّخ عوام اٌمظف اةوً ثشىً ِجبةو هِزؼّل وه عوام ٘غّبد عوٍخ لبِذ شب ؿاب واد  

   ٓ   لاااواد اٌَاااؼوكٍخ هقبٌفااااب ػٍاااي ِٕشاااهد هوػَااابْ حمَّاااخ ِلَٔاااخ لوٍجاااخ ِٕااااب اثزااالام  ِااا

ٌزؼوع وهي ِٕشىح ؿجَخ ٌٍاغوَ اةوً يف ِٕـمخ ؽوع قؾبفظخ ؽغاخ   6516ِبهً/نماه  60

وبٔااذ املٕشااىح اٌـجَااخ املَاازالفخ ِوواايا  ٌٍغَااًَ اٌىٍااوً ه٘ااو اٌوؽَاال يف امللٍوٍااخ هاملاالٍوٍبد  

 االهكٍخ.

                                      
1
املَٕاك املَالاين ملشاوهع ِٕظّاخ وؿجابم ثا  ؽالهكل املمبثٍاخ ِوصماخ ثبٌفَالٍو يف            –املووي اٌمبٔوين ِغ/ عاواْ ِبهرَشآ   ِمبثٍخ    

  http://lcrdye.org/lcrd/Videos.aspx?id=80اٌواثؾ اٌزبيل: 

. 

http://lcrdye.org/lcrd/Videos.aspx?id=80
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 ذ ِٕظّخ فوع اٌظؾخ اٌؼبملَخ يف اٌآَّ ٔالام ؽانهد   َ رموٍجب  وؿٍم6516ةجبؽ يف ةاو ووزوثو/

فَٗ ِٓ وْ اٌوػغ اٌظؾٌ يف آٌَّ ثبد ػٍاي هةاه ااهنَابه هوْ ٕ٘ابن ٔماض ؽابك يف األكهٍاخ        

هاٌىواكه اٌظؾَخ اٌؼبٍِخ هاحملبًٌَ همفب و اٌلَ هَِازٍيِبد ؿجَاخ وفاوى ثبٌمـابع اٌظاؾٌ يف      

ٍَِااوْ َٔااّخ( ِاآ ٍااىبْ اٌاآَّ حيزاابعوْ ٌي وةااىبي خمزٍفااخ ِاآ   15اٌاآَّ هوْ رمااو ؽااوايل )

ػٍاي اٌاآَّ هوْ ٕ٘ابن وهلاابَ   % ِآ ٌإلاابيل اٌَاىبْ عاوام ااااوة    85ثَٕااجخ  اٌوػبٍاخ اٌـجَاخ  

 خ يف آٌَّ.َخمَفخ ػٓ رل٘وه اٌمـبع اٌظؾٌ ٍٕنه ثىبهصخ اهنَبه ٌٍوػبٍخ اٌظؾ

 تصزحياث دوليت:

  ِْب ٍفَل ثىْ غبهح عوٍخ ٔفنهتب لواد اٌزؾبٌف  األمونىالطاطىلألمطىالمتحدةىبانىكيىمونوكا

ِٕظّخ وؿجابم ثا  ؽالهك يف حمبفظاخ ؽغاخ إٌََّاخ هوةابه يف ثَابْ         ػٍي َِزشفي رلػّٗ 

 َِٕوة ٌٍّزؾلس ثب ٗ ٌي:

ِوويا  طؾَب ل قب يف مٌه  05"وْ وؿوام اًٌتاع يف آٌَّ لل وامذ اٌؼوه وه كِود ووضو ِٓ 

ص س ِٕشهد وفوى رلػّاب ِٕظّاخ وؿجابم ثا  ؽالهك هوػاوة ػآ ثابٌغ لٍماٗ ٌىام رىضَاف          

 هاٍزّواه اٌمزبي اٌ ً هاٌمظف هفبطخ يف املٕبؿك املى٘وٌخ ثبٌَىبْ.اٌؼوثبد اةوٍخ 

وّب وْ رؼبيي ؽَي اٌؼّاً اشَٔابين هحملهكٍاخ فاوص ااظاوي ػٍاي اخلالِبد األٍبٍاَخل         

هرفبلُ مٌه اٌوػغ ثَجت اٍزئٕبم األػّبي اٌمزبٌَخ ػٍي ٔـبق وبًِ ٍضَت اٌمٍاك ووضاو ِآ    

 اعابي اٌـا  ٍٕالهعوْ قاذ فبٍاخ طاوحيخ       مً لجًل هووال وْ املَزشافَبد هاٌؼابٍُِت يف   

٘غااوَ ِوعااٗ ػاالُ٘ل وه ػاال وً ةااقض ِاالين وه   قوعاات اٌماابٔوْ اشَٔاابين اٌاالهيل هوً  

اٌجَٕخ اٌزؾزَخل ٍشىً أزابوب  فـَتا  ٌٍمبٔوْ اشَٔبين اٌلهيلل هؿبٌت ثبٌزؾمَك يف إلَغ 

 ٘نٖ اهلغّبد ثشىً ػبعً هفؼبي هَِزمً هحمبٍل".

 ىن:يييسىاألمييمجل
( يف عٍَازٗ  6685َ وبْ ئٌٍ األِٓ لل وطله ثبشإلبع اٌمواه هلاُ ) 6515يف ةاو ِبٍو/

َ ٍزؼٍك ثباّبٍخ ٌٍّلَُٔت هٌٍـوالُ اٌـجَخ هِواواي  6515ِبٍو/ –وٍبه  :( املؼموكح يف 0586)

اٌوػبٍخ اٌظؾَخ ه٘نا اٌمواه رؼّٓ وٍؼب  ٌكأاخ ئٍاٌ األِآ هثشالح رؼاوع املَزشافَبد       

هاملووي اٌـجَخ هاٌـوالُ اٌظؾَخ ٌٍمظف هااٍزالام املّٕاظ ػٍي رمو ِب حيلس يف صا س  

 كً.كهي ِٕاب آٌَّ ِٓ لجً لواد اٌزؾبٌف اٌَؼو

ِٓ ف ي اٌوطل هاٌزوصَك املَزّو ٌٍغوا ُ هاأزابوبد اٌيت رموَ شب اٌَؼوكٍخ هقبٌفاب هِآ  

فاا ي ٔظااوص اٌمااوأُت هاارفبلَاابد اٌلهٌَااخ هاٌزىََااف اٌماابٔوين اٌاالهيل ٌاانٌه فااٍْ ٘اانٖ        

 عوديخ ؽوة ثىً وهوبهنب اٌيت ٔظذ ػٍَاب إٌظوص يف اٌمبٔوْ اشَٔبين اٌلهيل.
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ظوها  ػٍي ئوك وهنب ٍزولي ةودياخ ؽاوة ثاً ٘اٌ عودياخ ؽاوة ا ديىآ        همل ٍؼل األِو ِم

 ٔىواهنب وِبَ ٔظوص اٌموأُت اٌلهٌَخ هحمىّخ ههِب.

 وػوثااذ ػاآ لٍماااب   المتحدثييظىالردييموظىبادييطىالخارجوييظىاألمروكوييظى"إلوزابوييثىتييرودو"ىىىىىىى

 ثبٍزالام اٌجٌت اٌزؾزَخ اشَٔبَٔخ لب ٍخ:

ثخ ػٍاي َِزشافي يف لابي اٌآَّل هوْ اٌؼاوثبد      "ٌٕٔب لٍموْ ثشلح ِٓ ِؼٍوِابد ؽاوي ػاو   

 ػٍي اٌجٌت اٌزؾزَخ اشَٔبَٔخ قب فَاب املَزشفَبد ثشىً فبص ٍضَت اٌمٍك".

 :منظمظىالطفوىالدولوظ 

وػوثذ املٕظّاخ ػآ ؿوٍاك "ِبغالإٌَب املغاو " ٔب ات ِالٍو ِٕظّاخ اٌؼفاو اٌلهٌَاخ ٌٍشاوق            

هاػ ػؾَزٗ وههاػ امللَُٔتل قب يف األهٍؾ هلبي وفوٍمَب: "وْ لظف َِزشفي ػجٌ اٌنً 

مٌه اٌؼابٍِوْ يف اعابي اٌـا  اٌانٍٓ ٍىوٍاوْ عااوكُ٘ ملَابػلح املوػاي هاةوؽاي قاذ           

ووضااو اٌظااوهم قاالٍب ل ػّااً ًٍِااف.. هوْ ٘اانا ااٍاازالام املجبةااو هاملزؼّاال ٍشااىً أزااابوب  

 .فـَتا  ٌٍمبٔوْ اشَٔبين اٌلهيل اٌيت ِٓ ةىهنب وْ رولي ٌي عوديخ ؽوة"

املووي ثلههٖ ٍؼمت ػٍاي ِاب طاوؽذ شاب وْ ٘انٖ اةودياخ رولاي ٌي عودياخ ؽاوةل فاانا           

ااٍزالام ٘و عوديخ ؽوة ثىً وهوبهناب هفاك إٌظاوص اٌلهٌَاخ اٌايت  اوَ هقاوَ ٘انٖ         

 اأزابوبد هاٍزالام وه اهلغوَ ػٍي اٌجٌت اٌزؾزَخ امللَٔخ ِٓ ػّٕاب املَزشفَبد.

 أطباءىبالىحدود:ى 

وٍبْ ووٍَزوفبي( ِلٍوح ِىزت اٌـواهَ اخلابص ثابٌَّٓ ملٕظّاخ وثـابم ثا        لبٌذ )رََتٍي

َ 15/8/6516ؽلهك يف ثَبْ ه ٌ ٌٍّٕظّخ ٔشورٗ يف ٍبػخ ِزىفوح ِٓ َِبم ٍوَ اٌض صابم  

َ ِآ ٌكاههتاب هكػّااب    6516ٔشورٗ قولغ املٕظّخ اٌو ٌ ثبأزؤذ ثىٔاٗ ِٕان ةااو ٍوٌَاو/    

ِوٍؼب  ِآ املالَُٔت ػٍاي اٌؼا ط هاٌوػبٍاخ اٌـجَاخ        (4511ملَزشفي ػجٌ ؽظً ِب ٍمبهة )

ثالهْ ِمبثاً هوْ املَزشافي املَازالم اٌوؽَال اٌانً ٍؼّاً يف اةايم اٌغاو  ِآ حمبفظااخ           

ؽغخ ِؼ ح ػٓ ٌكأخ املٕظّخ ثىةل اٌؼجبهاد هغؼجاب اٌشلٍل ػٓ ِب عوى ِآ لجاً لاواد    

( ِوٍؼااب  يف لَااُ  :6اٌزؾاابٌف ػٕاال ؽاالهس اٌغاابهح اةوٍااخ ػٍااي املَزشاافي واابْ ٕ٘اابن )       

( ِوٌوك ؽالٍضب  يف لَاٌّ األِوِاخ    :1( ؿف   ثَٕاُ )66( ِوٍؼب  ِٓ إٌَبم ه)66اةواؽخ ه)

هلَاُ األؿفاابي قااجٌت هؽاالح اٌـااواهَ ثبملَزشاافي ٍااجت اٌمظااف اةااوً يف هلااوع وغٍجاااُ  

 ػؾبٍب هِظبثُت.

ٍٕاذ فَاٗ ػآ ٍااؾت    ػوَ 6515نة  –/ وغَاـٌ  18ههفماب  وٍؼاب  ٌجَابْ طابكه ػآ املٕظّاخ يف       

( َِزشاافَبد راالػّاب املٕظّااخ يف حماابفظيت طااؼلح هؽغااخ لاابي 5ؿوالّاااب هوواكه٘ااب يف )

 –َِزشاافي ٍَاإُ هَِزشاافي ػااجٌ    –َِزشاافي هاىػ  –اٌاآَّ ه٘ااٌ )َِزشاافي ؽَاالاْ   

هَِزشاافَبد اةّاااوهً يف حماابفظيت ؽغااخ هطااؼلح( هلبٌااذ املٕظّااخ وهنااب لبِااذ ْتَاات     
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ح اٌزؾبٌف ػٍي  ٕت ِضً ٘نٖ اٌغبهاد املي٘مخ ٌارههاػ  ؿوالّاب ٔزَغخ ٌؼلَ صمزاب يف لله

 هوْ ِ ه اٌزؾبٌف ثىٔٗ مت ػٓ ؿوٍك اخلـى ا ٍوػٌ ِٕظّخ وؿجبم ث  ؽلهك ها ٍـّئٕاب.

 :منظمظىالصحظىالطالموظ 

 10املزؾاالس ثبٍااُ املٕظّااخ "ؿاابهق عبٍاابه فَاازد" يف ِااًمتو ػماال يف عَٕااف ٍااوَ األهثؼاابم   

د اٌظااؾَخ احملٍَااخ وواالد ِمزااً هٌطاابثخ اٌؼشااواد هوكى    َ ثااىْ اٌَااٍـب 6515وغَااـٌ/ نة 

اهلغوَ ٌزلَِت املَزشفي هٌع م املوػي هاملو فُت املزجمَُتل ِوػاؾب  ِاب عابمد ثاٗ وؿجابم      

 ث  ؽلهك هِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼبملَخ.

 :وزارةىالصحوظىالومنوظ 

كى ثٍطابثخ  وكأذ هىاهح اٌظؾخ اٌؼبِخ هاٌَىبْ يف آٌَّ ٘نا ااٍازالام املجبةاول هاٌانً وه   

( ِاالَٔب  وؾظااٍَخ وهٌَااخل هوْ ٘اانا ااٍاازالام عوديااخ رزٕااب  ِااغ وااً    65هلزااً ووضااو ِاآ ) 

األػوام هاٌموأُت هاملواصَك اٌلهٌَخ هاشَٔبَٔخل هاةبهد وْ ٘انا املَزشافي ٘او اٌوؽَال يف     

املـمخ اٌنً ٍمالَ اخلالِبد اٌـجَاخل هوْ اٍازالافٗ ٍشاىً وبهصاخ طاؾَخ ٌٍَاىبْ يف رٍاه          

 ملٕبؿك اعبههح.املٕبؿك ها

 ًتائج الىالؼت:

ىالضحاواىالمدنوون:
 ( ِٓ ِلَٔب  ثَٕاُ:65ِمزً ووضو ) 

 (4.وؿفبي ) 

 (6.َٔبم ) 

 (1:.ًهع ) 

 ( ِٓلَٔب  ثَٕاُ: 4:ٌطبثخ ِب ا ٍمً ػ ) 

 (:.وؿفبي ) 

 (6.َٔبم ) 

 (6:.ًهع ) 

ىالدمارىواألضرارىفيىالمنذلتىالمدنوظ:
 ةجٗ وٌٍ( رلَِت َِزشفي ػجٌ ِغ املٍؾمبد اخلبهعَخ( 

 التىصيـــــــــــــــــــــاث:
ٔوطٌ اعزّغ اٌلهيل ثبختبم اٌمواهاد شٍمبم ااٍزالام املزىاوه هاٌوؽشاٌ ػٍاي اٌاجٌت      (1

 اٌزؾزَخ امللَٔخ ِٕاب املَزشفَبد.
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وّب ٔـبٌت ثٍعواماد اٌزؾمَمبد اٌفوهٍخ هفاك األكٌاخ اٌظاب٘وح ٌٍؼابمل ههفاك ِاب ٔملِاٗ         (6

هقبٌفااب هِاب رملِاٗ ِٕظّابد اعزّاغ اٌالهيل هاملٕظّابد        ِٓ روصَك ةاوا ُ اٌَاؼوكٍخ   

 اٌلهٌَخ.

ٔـبٌت حمىّخ ههِب ثىْ رموَ قؾبٍجخ هحمبوّخ ئوِو ااوة ٔزَغاخ ٌمزٍااُ املالَُٔت     (:

عٍاااُ ِاآ األؿفاابي هإٌَاابم هاملوػااي هاٍاازالافاُ ٌٍّوافااك اٌظااؾَخ اٌاايت عوِزاااب وااً  

 إٌظوص اٌلهٌَخ.
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 (5هلحك رلن ) 
 وبياًاث الضحايا المتلى هي املذًيني وصىر لبؼضهنأمساء 

ًىع  الؼوز الٌىع االســـــــــن م
 االًتهان

املٌطمت/ 
 تاريخ الىالؼت هكاى الىالؼت املذيزيت

 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 2 طفل محمد عمي عبده   .1
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 14 طفل أيمن عيسى بكري   .2
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 14 طفل إبراىيم حجاجعزيز    .3
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 18 طفل روان الوادعي   .4
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 18 طفل مرسل يحيى ىندي   .5
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 18 طفل خالد أحمد صغير الطمحي   .6
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 35 انثى نورة شوعي   .7
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 25 انثى سميرة أحمد   .8
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 38 ذكر إسماعيل بكري   .9

 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 26 ذكر عمي محمد دباء   .18
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل   ذكر موسى إبراىيم مناحي   .11
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل   ذكر كيربائي المستشفى - الحكيمي   .12
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 65 ذكر عمي محمد معبر ىالل   .13
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 38 ذكر عمي عمي محمد معبر ىالل   .14
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 25 ذكر حسين أحمد قاسم الطمحي   .15
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 38 ذكر عمي محمد إبراىيم عضاولي   .16
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 22 ذكر عمي محمد عبده محتري   .17
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 28 ذكر أحمد محمد حيراني   .18

 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس قتيل 35 ذكر عبداهلل شوعي عمي مستبأي   .19
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 بؼض الضحايا هي المتلى املذًينيصىر  

 
 تم تجميعيا  اشالء عديد من الضحايا ..جثو الحد المدنيين المرضى 

 
 جثو ضحيو  الحد المدنيين بالراس  احد النساء الضحايا لم يبقى من جسدىا سوى الجزء العموي

 
 اشالء متناثره لعدد من الضحايا قذفيا الصاروخ حول المكان
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 (6) هلحك رلن 
 وصىر لبؼضهن أمساء وبياًاث الضحايا اجلزحى هي املذًيني

 الؼوز الٌىع االســـــــــن م
ًىع 

 االًتهان
املٌطمت/ 
 املذيزيت

 تاريخ الىالؼت هكاى الىالؼت

 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 32 ذكر عمي إبراىيم دوالي   .1
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 38 ذكر محمد عمى اهلل محمد جعيدل   .2
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 55 انثى عائشة محمد عمر   .3
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 38 انثى مريم عمى اهلل جعيدل   .4
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 8.5 طفل ابن/ عمر مسمماني   .5
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 35 ذكر عمر مسمماني   .6
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 38 انثى عمر مسممانيزوجة/    .7
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 26 ذكر عمي أحمد محمد يحيى   .8
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 23 ذكر نجيب عثمان ثابت الجرادي   .9

 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 28 ذكر محمد عمي محمد عدم )فني أشعة(   .18
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 28 ذكر درويش )ممرض(أحمد    .11
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 28 ذكر عمي عبده   .12
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 28 ذكر منصور محمد شائف   .13
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 28 ذكر محمد مسعد )فني أشعة(   .14
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 48 ذكر عمي عثمان صالح إبراىيم   .15
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 28 ذكر محمد عثمان صالح إبراىيم   .16
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 58 ذكر حميد محمد أبكر عبسي   .17
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 26 ذكر أكرم حميد محمد عبسي   .18
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 48 ذكر بيمول عمي محمد حديد )صيدلي(   .19
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 22 ذكر محمد عبده أحمد تقي   .28
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 14 طفل معاذ محمد عمي درم   .21
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 12 طفل عادل أحمد عبده محسن   .22
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 38 ذكر وائل السامعي   .23



 

 

(15) 

 ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك مدتذفىىربسىالتابعىلمنظمظىأطباءىبالىحدودىتقرورىحقوقيىووثقىواقطظىىقصفى

 وصىر لبؼضهن تابغ أمساء وبياًاث الضحايا اجلزحى هي املذًيني 

 الؼوز الٌىع االســـــــــن م
ًىع 

 االًتهان
املٌطمت/ 
 املذيزيت

 تاريخ الىالؼت هكاى الىالؼت

 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 35 ذكر محمود السامعي   .24
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 32 ذكر خالد الشرعي   .25
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 35 ذكر عمار القويدي   .26
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 28 ذكر وليد العميمي   .27
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 27 ذكر إبراىيم محمد شوعي بكري   .28
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 38 ذكر عبده محمد بكري   .29
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 25 انثى محمد عمرزىراء أحمد    .38
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 28 انثى زىرى محمد عمي ىندي   .31
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 48 ذكر مقمز عزوان محمد خدامل   .32

منظمة أطباء بال  -طبيبة أسبانية    .33
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس جريح 38 انثى حدود

 املذًيني اجلزحىصىر بؼض الضحايا هي 

 
 صابين المدنيين الذين تم اسعافيمبعض الم زىري.محمد ىندي  احد جرحى القصف الطفل/ 

  



 

 

(16) 

 ةـز القانوني للحقوق والتنميــاملرك مدتذفىىربسىالتابعىلمنظمظىأطباءىبالىحدودىتقرورىحقوقيىووثقىواقطظىىقصفى

 (7امللحك رلن ) 
 يف هستشفى ػبس املذهزة واملتضزرةالصحيت  املزافكبؼض بياًاث أمساء و

املٌطمت/  ًىع الضزر الؼذد املٌشأة م
 تاريخ الىالؼت هكاى الىالؼت املذيزيت

 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس تدمير كمي 18 مبنى العيادات الخارجية لمطوارئ   .1
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس تدمير كمي 4 مبنى المختبر واألشعة   .2
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس تدمير كمي 1 صيدلية الطوارئ   .3
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس تضرر جزئي 2 مبنى غرفة العمميات    .4
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس تضرر كمي 1 عيادة األسنان   .5
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس تضرر كمي 1 عيادة تحصين األطفال   .6
 15/88/2816 عبسمستشفى  عبس تضرر كمي 2 مبنى قسم الرقود    .7

 بؼض صىر املزافك الصحيت املذهزة واملتضزرة يف هستشفى ػبس

 
الدمار الذي خمفو القصف الجوي بمجمع عيادات الطوارئ  ثارآ

 ة أحد المدنيين المرضىوسيار 
 ة الجويةالغار  مابقي من اطالل مشفى عبس بعد

 
 ةعبس الريفي المدعوم من منظم ىحد عيادات مستشفبأ الدمار تيدفالمس ىمكان سقوط الصاروخ وركام المستشف

 حدود اطباء بال
 صنعــــاء –اليمــــن  - الماًىًي للحمىق والتٌويتاملزكز  صادر ػي/


