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صدر الػوص ٌقع    اصبع مش لعأم نهأًعمش الةأصعومش ا  ُع ا اصعً ال ع            دً يكبٌ انىاقؼخ:

هي هقرات الوزارات ااملٌػآت اخلدهٍمش ااَالف هي املٌأزم اامل عأ،  دطعآ ر عر    

 969هط ٌأً اٌةعٍع يٍعَ    958هطخ ض أ، بلغ عدد املطأكي   دً صدر الػوص 

 ء.نغل هن هي األطفأم االٌطأ 6666نضرة اعدد ض أى ُ ا اصً 

 م. 12/9/1625الطأعمش الطأدضمش ص أح ٌوم االثٌني املوايق  وقذ وربرٌخ انىاقؼخ:
 

 

 ذفاصيل الىالعح:

م انثٌأء عودة بةض نُأيل اصً هي صالة الفجر 12/9/1625  اقت ه  ر هي ص أح ٌوم االثٌني املوايق 

 هٌععهن  غععي طعع اى ال ذععأل    ابٌٍوععأ كععأى العع ةض اَ ععر ًععأهلوني   هٌععأزفن ا أصععمش األطفععأم االٌطععأء ااملطععٌني      

الطةودي غأرات جوٌمش على ُ ا اصً بػ ل ه ةود اض هدف بألغأرة األاىل هزنم ضأم األمحر ااض هدف بغأرة ثأًٍمش 

هزنم اص ٍػعً الع ي معدهر اًػعآ يٍعَ درٌعق كع   اضعأرعت ضعٍأرات ادطفعأء دوعأد اصرٌعق ابةعد ه عً وعص                

مل ٌ    الط اى مبأ دهرٍ هي املٌعأزم االرععآ ااخلعوف      ى يلمش عقالىدقأهلق عأاد الط اى القب  بغأرة ثأل مش عل

ال ي ًػرٍ بني نُعأيل اصعً الع ٌي  رجعوا هعي هٌعأزفن اىل الػعأرت مأيعمش معده  هٌعأزفن يعول ر اضعهن  نلقعت              

الطععأهلرات اصربٍععمش صععأرا ني ر ععرٌي ضععقطأ علععى هععزنم  وععد هفععرح ادهععرٍ علععى ر اش ضععأكٌٍَ كوععأ دهععر املٌععأزم  

يرداً ق لوا حتت األًقأض  بٌٍعهن ندعد عػعر     28أارة  مل ٌٌج ندد هي نضرة  ود هفرح ممي كأى   املزنم  اجمل

طفالً اوص ًطأء  كوأ ق ل هي ض أى املٌأزم اجملأارة رجل ااهرنة انصٍآ الةػرات هي األطفأم  امل ٌعرات يعٍهن   

 براءة الطفولمش اال دقول ادًطأًٍمش.

هعي رثعأر امير عمش اٌ   عد رالم اهةأًعأة املاضعأة ادًطعأًٍمش الع  ندعدثهأ القبع             ال ٌسام بةعض ال عذأٌأ ٌةعأ،   

اال ي ق ى على نقربأهلهن امط آ   جراح بة هن ادهعر هٌعأزفن انملع   ٍع  األثعأم ااملو ل عأت بعدا ل املٌعأزم         

دهرت هٌعأزفن  ااعطأب اامالف الطٍأرات املولوكمش فن امط آ   مػرٌد عػرات األضر هي هٌأزفن  بوصأً هي 

 اال ي ًسدوا اىل نهأكي م لفمش اضأيمش اىل هأ ض  َ هي  وف اُل  بني األطفأم االٌطأء.

 

 إفاداخ تعض شهىد وألزتاء الضذايا: 

 أسزيت ثؤرثغ غبراد" ّ"اسزهدف طرياٌ انزحبنف احلً انسكين انذي رسكٍ فٍ

ػبيبً، رزثطّ صهخ قزاثخ ثؤسزح حمًد يفزح فهوى   36يفزح ٌجهغ يٍ انؼًز  انشبْد/ حمًد حمًد

االثٍ انىحٍد انذي جنوى يوٍ ارسوزح رَوّ ن ٌكوٍ ل املو ل وقوذ انقصوف، سوؤنُبِ ػًوب حودس            

 فقبل نُب:

م اضعع هدف طعع اى ال ذععأل  الطععةودي اصععً    12/9/1625"عٌععد الطععأعمش الطأدضععمش بةععد يجععر ٌععوم االثععٌني املوايععق      

ال ي ٌط ي يٍَ  ٍ  نيراد نضريت بعارب  غعأرات  غعأرة هٌعهأ اضع هديت هزنلٌعأ اهعزنم جأرًعأ ببعأرا ني          الط ين 

( 28بػ ل ه ةود  دهعر املزنلعني يعول ر اش هعي ٌطع ٌهأ  نًعأ مل نكعي ه واجعداً   اصعً نثٌعأء القبع  يقعد ق عل               

ازاجعع  املبععأبمش  ععراح ا ععداظ  هععي نضععريت اُععن االععدي ان ععويت ازاجععأملن انطفععأفن امل ٌ ععق اال االععديت  اًيععرد

( 9بععٌ  تات الةععأم االٌبعع  نصععٍ ت   عٌٍععهأ ا ععدُأ األٌطععر  املععزنم دهععر كلٍععأً انملعع   ٍعع  نثأثععَ ا      اكعع  ة  

 ضٍأرات  رالم يرال نضريت امػرٌدي مهأ هأ م قى يل   ُ ا اصً. 
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 قبل نُب:  سُخ، أحد انسبكُني ل احلً 63انشبْد/ حسني حٍدر انقهبيل ٌجهغ يٍ انؼًز 

صعأرا أً علعى هعزنم     ًبةد  راجٌأ هي صالة الفجر مسةٌأ الط اى اصريب ال أب  للطعةودٌمش احتألفهعأ ااتا بعَ ٌلقع    

دقٍقمش قبفت الطأهلرات اصربٍمش ببأرار على هعزنم اص ٍػعً اٌطعق      25ضأم األمحر   دً صدر الػوص  بةد 

نغعاأؼ مل ٌبعأبوا  ابةعد ه عً      26املزنم كأى   املعزنم    دوظ املزنم  دثأً درٌقأً ُأهلالً امدهرت نجساء هي 

دوايل ضأعمش  رجٌأ هي هٌأزلٌعأ اىل الػعأرت ملةريعمش هعأ دعدم ا أالعمش اًقعأت املبعأبني اى اجعداا  يعنتا بعألط اى            

ٌةأاد القب  ببأرار ضق  على هزنم عقالى دهرٍ كلٍأً  ابةد نقل هي وص دقأهلق عأاد قبفت الطأهلرات هزنم 

 8هفعرح    ةببعأرا ني ممعأ ندإ اىل معده  املعزنم كعأهالً علعى ر اش هعي كعأى ه واجعداً يٍعَ هعي نضعر             ود هفعرح  

نيراد هي نضعرة هفعرح ق لعوا انصعٍ ت اميعدة ازاجعمش دفٍعدُأ اطفل عهأ  اق عل هعي املٌعأزم اجملعأارة رجعل ااهعرنة                 

اصً م رر نٌ أً يقد اهنعأر   هزنم دطني اصأغدي انصٍآ ر راى نك رُن هي األطفأم االٌطأء  املطجد ال ي  

 ندد جدراًَ اددثت مػققأت ك  ة   جدراًَ األ رإ. 

 

 إفاداخ رطميح:

بوصعوم عػعرات ال عذأٌأ اىل طعوار       يصدر طيب مبسزشفى انثىرح انؼبو ثصُؼبء أفبد املزكز انقبَىين

( ق ٍعععل نغل عععهن نطفعععأم اًطعععأء ة اد عععأفن ثالجعععمش املط ػعععفى  اة اضعععةأف املبعععأبني اىل   16املط ػعععفى دعععوايل  

 املط ػفى اميوهوري اهط ػفى ال وٌت اهط ػفى الػرطمش ااض ق لت ُ ٍ املط ػفٍأت ض ةمش نطفأم هبأبني ااهرنة ارجلني.

 ردْىر انىضغ انصحً

فٍأت مف قر اىل األداٌمش ااملط لسهأت الط ٍمش جراء اصبأر املفراض على الٍوي  األهعر الع ي ٌ طع آ اىل    كل املط ػ

مدُور اصألمش البذٍمش للوبأبني ااملرضى  اًٌأغد كعل املٌموعأت الط ٍعمش اادًطعأًٍمش اىل حتوعل هطعاولٍأملأ االةوعل        

 البذً امل دُور   الٍوي بط آ اصرب ااصبأر.  على اًقأت الوض

 ورائج الىالعح:

 انضحبٌب املدٍَني: 

  (31انقزهى ) 

 
   

 

 12 4 6 22 انقزهى

 26 1 2 7 اجلزحى

 املُشآد املدٍَخ: 

 م رر  مده 

  
 

  
 هطجد هٌأزم 26  ضٍأرات 4 هٌأزم 5
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انوووودويل قىاػوووود ويجووووبدن انقووووبَىٌ   

اإلَسوووبين  وووزو اسوووزهداف ارػٍوووبٌ 

املدٍَخ وانقزوم انؼًود نهًودٍَني ٌ ؼود     

جزميوووخ حوووزة رسوووزىجت املسوووبئهخ   

 نهًسئىنني ػُهب

 

 

 

 وصف االورهان وفمًا للماوىن االوظاوي الذولي:

املركس القأًو، هي  الم الزنام املٍدا، لفرٌق الرصد اهةأٌٌمش ه أى االض هداف اال ي ُعو ع عأرة ععي دعً ه ع        

ي هواقعع  نا هٌػععآت  بألطعع أى املععدًٍني األبرٌععأء اال ٌوجععد بقربععَ ن  

عط رٌمش نا هقأملني  يهو دً ض ين ضٍ ٌَ نغاأؼ هعدًٍني هعي   

 أيمععععأت م لفععععمش ووةهععععن الععععوطي ااميععععوار دا ععععل اصععععً       

اضعع هديهن الطعع اى اصععريب لععدام ال ذععأل  بػعع ل ه ةوععد ادهععر  

هٌعععأزم املعععواطٌني يعععول ضعععأكٌٍهأ هرم  عععأً نبػععع  اميعععراهلن  عععق      

( يععرد مل 12ه وًععمش هععي  ادًطععأًٍمش اندععدم ابععأدة بػععرٌمش ألضععرة  

ٌط  ين هٌهن اال هي دألفَ اصع  بةعدم مواجعدٍ   ملعل اللذمعمش      

دا ل املزنم  ممأ ٌؤكد نى قوات ال ذأل  ارم  ت نبػ  جعراهلن اصعرب ضعد ادًطعأًٍمش االع  ٌةأقعآ علٍهعأ القعأًوى         

راهلن للوذأكومش الةأدلمش امت ني الدايل اٌط وجآ ايقأً للقأًو، ااألعراف الدالٍمش مقدمي  ٍ  املطاولني عي ُ ٍ امي

 ال ذأٌأ انُلٍهن هي ض ل االً بأف هٌهن.

 

 ردود أفعال مىظماخ دوليح

 6اثقت الواقةعمش اقألعت "ًفع  ال ذعأل  بقٍعأدة الطعةودٌمش الع ي ٌقأمعل   العٍوي هعأ ال ٌقعل ععي              هٌمومش ٍُوهي راٌ ص

غأرات جوٌمش ٌ دا انهنأ غ  قأًوًٍمش   ندٍأء ض ٌٍمش بألةأصومش صٌةأء   ض  ورب ادداُأ   اصب مش   دً صعدر  

       ً امطعأءلت "كعن هعي املعدًٍني      الػوص" امل جتد ٍُوهي راٌ ص ندلمش علعى ني ُعدف عطع ري   الغعأرة علعى ُع ا اصع

وععآ نى  ومععوا   غععأرات غعع  قأًوًٍععمش علععى الععٍوي ق ععل نى فقععق ال ذععأل  ادلٍف ععَ الوالٌععأت امل ذععدة   األ طععأء  

 املرم  مش احتدٌد املطؤالني عٌهأ.

 جتأُلهن لطالهمش املدًٍني نهر هرات.
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 انضحبٌب انقزهى يٍ أسزح يفزح وجرياَّ

 انؼًز انُىع االسوووووووووى و
َىع 

 االَزهبك
 يكبٌ انىاقؼخ املُطقخ

ربرٌخ 

 انىاقؼخ

 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل نغهر 8 طفل جربٌل ًأٌ   ود هفرح   .2
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 1 طفل  ود ًأٌ   ود هفرح   .1
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 9 طفل فىي  ود  وود هفرح   .9
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 9 طفلمش زكٍمش ًأٌ   ود هفرح   .4
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 4 طفل صار ً ٍل الػٍ مش   .5

 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 5 طفلمش رمي يأرش  ود هفرح   .6
 12/9/1625 هزنم هفرح الػوصح/ صدر  ق ٍل 6 طفل ًور الدٌي يأرش  ود هفرح   .7
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 8 طفلمش ٍُأف يأرش هفرح   .8
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 21 طفل غرال يأرش  ود هفرح   .9

 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 29 طفل لور  ود  وود هفرح   .26
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 24 طفل الةٌود  ود  وود هفرح   .22
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 96 اً ى يأطومش  ود  وود هفرح   .21
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 16 اً ى صفأء  ود  وود هفرح   .29
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 29 اً ى مسٍمش  ود  وود هفرح   .24
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 96 اً ى جواُر  طي  طي الةربمش   .25
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 19 اً ى اغرال صأحل ثأبت هفرح   .26
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍلمش 46 اً ى دلٍوععععععععمش الة وعععععً   .27

28.  
  ود  وود ع داهلل هفرح

 األضرة""رب 
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 68 تكر

 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 18 تكر يأرش  ود  وود هفرح   .29
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص ق ٍل 15 تكر ًأٌ   ود  وود هفرح   .16
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 ثؼض انضحبٌب انقزهى

 
 طميح مذمذ مذمىد مفزحالضذيح/ 

 
 فاطمح مذمذ مذمىد مفزحالضذيح/ 

 
 الضذيح/ مذمذ مذمىد عثذاهلل مفزح "رب األطزج"
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 انضحبٌب اجلزحى يٍ أسزح يفزح وجرياهنى

 انؼًز انُىع االسوووووووووى و
َىع 

 االَزهبك
 املُطقخ

يكبٌ 

 انىاقؼخ

ربرٌخ 

 انىاقؼخ

 طفل جواد  ود  ود هفلخ   .2
22 

 غهر
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرٌخ

 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرفمش عأم طفلمش ابٌمش  ود  ود هفرح  .1
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرفمش عأم طفلمش بط أى ً ٍل  ود الػٍ مش   .9
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرفمش 6 طفلمش زام افن ً ٍل  ود الػٍ مش   .4
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرفمش 7 طفلمش نزُأر دٍدر فىي ابراٍُن  .5
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرفمش 26 طفلمش نزام ً ٍل  ود الػٍ مش   .6
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرٌخ 29 طفل هأزى ً ٍل  ود الػٍ مش   .7
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرٌخ 96 تكر ٌوض   ود نمحد الػٍ مش   .8
 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرٌخ 19 تكر بالم فىي دسام الػٍ مش   .9

 12/9/1625 هزنم هفرح ح/ صدر الػوص جرفمش 16 اً ى زاجمش  ود  ود هفرح  .26

 

 
 الطفل/ ماسن وثيل مذمذ الشيثح
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 املُشآد املدٍَخ املديزح واملزضزرح

 املُشؤح و
َىع 

 انضزر
 يكبٌ انىاقؼخ املُطقخ/املدٌزٌخ

ربرٌخ 

 انىاقؼخ

 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً هزنم/  ود  وود هفرح  2
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً هزنم/ ضأم ع داهلل األمحر  1
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً هزنم/  ود اص ٍػً  9
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً الػٍ مشهزنم/ ً ٍل   4
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً هزنم/ ع داهلل عقالى  5
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً هزنم/ دطني اصأغدي  6
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  م رر بلٍغ هطجد صدر الػوص  7
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً  الت جتأرٌمش 4  8
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً ضٍأرة/  ود هفرح  9

 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً ضٍأرة/  ود اص ٍػً  26
 12/9/1625 ح/صدر الػوص ال ورة –اصب مش  مده  كلً ضٍأرة/ دطني اصأغدي  22

 املُشآد املدٍَخ انيت رديزد أو رضزرد جزاء انقصف

  

 صىرج ذىضخ الذمار الذي لذك تفيال عثذاهلل عمالن صىرج ذىضخ ذذميز كلي لمىشل مذمذ مذمىد عثذاهلل مفزح

 

 الذمار الذي لذك تمىشل الذثيشي صىرج ذىضخ المظادح الري كاود ذمع فيها المىاسل المذمزج
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 املُشآد املدٍَخ انيت رديزد أو رضزرد جزاء انقصف

  

 صىرج لزكام مىشل مذمذ مفزح جاوة مه الذمار الذي لذك تمىشل الذثيشي

  

 ألضزار الري لذمد تمظجذ صذر الشمض مه الذاخل األضزار الري لذمد تمظجذ صذر الشمض مه الخارج

  
 طياراخ المىاطىيه الري أذلفد جزاء المصف 

 

 

 و3126سجزًرب  34ثزبرٌخ  –صدر ػٍ/ املزكز انقبَىين نهحقىق وانزًٍُخ 

 


