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 4 تمرير حمىلي يىثك والعة  لصف المذوييه في  

 الىالعة:تفاصيل 

يف دىايل الغاعت الىادذة والوصف بعذ ظهرية َىم األثوني، وأثواء ما كان املىاطن عبااط عاعُذ دو اى    

من أبواء مذَشَت املخاء وبالخذذَذ موطقت احملجش يف طشَق عىدحي من الخغىق من عىق دُظ الىاقا  يف  

أشاخا    8عاماا  باضااافت       02حماف ت احلذَذة ومعاي ابواي مدم الباالن مان الع اش       –ُظ مذَشَت د

ماان املخغااىقني ومعهااا األشااُاء الاا  كاااهىا قااذ اشااخشوًا ألعااشًا وأطواااريا ماان مااىاد  زا ُاات و ريًااا      

ودُو ااا ووااإىا    وغااش وادٌ ااا ني فاااو ها الطااريان احلااشل الخاااب  لإخذااالف الغااعىدٌ ب اان  اااسة   

أشاخا  مان املاذهُني املخغاىقني الازَن كااهىا عإاً         8ها اعخهذفخها مباششة ما أدي    مقخا   وىَت عإُ

مااا الغااُاسة باضاااافت     وااابت عااا ق الغااُاسة وابوااي بوواااباث بالىاات، وقااذ ظاا  القخإااً وا شدااً       

عذ مشمُني يف الطشَق العام ومل جيشؤ أدذ من عكان املوطقت ال  داذثج فُهاا الىاقعات أه رًاس وَغاا     

يف  ععاف ا شدً خىفا  أن َقىم الطريان احلشل الخاب  لإخذالف الغاعىدٌ باعاخهذافها وًاا َقىماىن     

بع إُاات اضعااعاف ك ااا وااشث عادحااي يف اعااخهذاف املغااعوني، وبعااذ دااىايل هصااف عاااعت وًااذأث أوااىاث   

إااً، أمااا حتإُاق الطااا شاث احلشبُاات الخابعاات لإخذااالف ًااشس املااىاطوني ملغاااعذة ا شدااً و اا  و اا  القخ 

 الغُاسة فقذ حذمشث وحتىلج    كىمت من الوذا.

 

 إفادات شهىد الىالعة:

عاِاً وابنٓ ِاٌنه اٌسنُارة املسنتهدفت اٌنحٌ  نر         25اٌشا٘د/ عبدٖ عباس حفظى َبٍغ ِٓ اٌعّر 

 يف سُارتٗ أثٕاء اٌمصف لاي ٌٕا:

ش باضااافت    م ىعات   م قاام أل ومعاي أخاٍ األواى    0212دَغا     11"يف وبُذت َىم االثوني املىافق 

ماان املااىاطوني ماان أبواااء موطقخوااا ااحملجااشي الخابعاات ملذَشَاات املخاااء حماف اات حعااض بالاازًا  عإااً مااا      

دااُظ حماف اات احلذَااذة لىااش      عااىق دااُظ الىاقاا  يف مذَشَاات   88عااُاسحوا هااىس ًاااَإىكظ مىدَاا   

من الخغىق ويف طشَق عاىدما   الخغىق وششاء مغخإضماث العُش من مىاد  زا ُت و ريًا وبعذ اهخها ها

وبالخذذَاااذ فاااىق وغاااش اااا ني الىاقااا  يف وادٌ اااا ني فاوااالما الطاااا شاث احلشبُااات الخابعااات لإخذاااالف 

الغعىدٌ ب ن  اسة وىَت عإُها اعخهذفخها مباششة، قام أخٍ مدم والزٌ كان معها عإً ماا الغاُاسة   

سة وىَات شاعشث دُواها  اىف شاذَذ      باعخج اس قىاى واحص  ل خي ه أن الطريان قاذ اعاخهذفها بىاا   

   مكااان الىاقعاات ودُو ااا ووااإج كااان أخااٍ قااذ أوااُس ب اا ُت يف بطوااي  ًشعااج بعااذ االحصااار مباشااشة 

عللخي مباششة اَن والاذٌ  فلشااس بُاذى  لُاي وكاان ًاى اِخاش أَباا  مصاا  ب ا ُت يف بطواي وداشوق يف             

 8من كاان عإاً الغاُاسة وًاا داىايل        ُ  وغ ي ك ا سأَج العذَذ من ا    واألشالء فقذ قخ   ُ 



 

 

 5 تمرير حمىلي يىثك والعة  لصف المذوييه في  

أشخا  من أبواء موطقخوا ومن مواطق أخشي ال أعاشفها أماا الغاُاسة فقاذ حوذ اج وحتىلاج    كىمات        

مااان اةاااشدة، أخااازث أل وأخاااٍ بعاااذًا مباشاااشة    املغخ اااوً لخإقاااٍ العاااال  و خاااشا  ال ااا اَا مااان  

 أوغامها".

 

عاِناً، وأ  أحند اٌضنحاَا، روي ٌٕنا تفاصنًُ       42اٌشا٘د/ عبداملٍه عٍٍ اٌدراٍِ، َبٍنغ ِنٓ اٌعّنر    

 اٌىالعت لائالً:

م مان أوا  الازًا  ما  أداذ أبوااء       0212دَغا     11"هنض أخٍ يف الصباح الباكش َاىم االثاوني املىافاق    

موطقخوا وَذعً/ عباط دو ى عإً ما عُاسحي هىس ًااَإىكظ بااااى عاىق داُظ الازٌ َقا  يف مذَشَات        

َذة، وبعذ اهخها ها من الخغىق ويف طشَق عىدما عإاً ماا الغاُاسة وكااهىا     دُظ الخابعت حملاف ت احلذ

أشخا  وًا مالك الغُاسة وابوي مدم وأخٍ/ عاعُذ وواذَق أخاٍ/ عباذى الباض باضااافت        12دىايل 

   عااخت أشااخا  مخااشَن ماان املخغااىقني، وعوااذما ووااإىا    موطقاات وادٌ ااا ني يف الطشَااق العااام،  

شبُت الخابعات لإخذاالف ب اوها لىااسة وىَات اعاخهذفخها مباشاشة ماا أدي    مقخا           فاولما الطا شاث احل

عاما  باضاافت    مقخ  وذَقي عبذى وعاخت أشاخا  مان املاذهُني      02أخٍ ععُذ والزٌ َبإن من الع ش 

املخغىقني الزَن كاهىا عإً ما الغُاسة، وواشح مالاك الغاُاسة وابواي  اشوح بالىات، عواذما وواإج أهاا          

 أخٍ قذ فاسق احلُاة، ق ج بعذًا بلخزى    قشَخوا".كان 

 

عاِاً، وأحد أبٕاء املٕطمت املسنتهدفت أفادٔنا    28اٌشا٘د/ فارس عبداهلل اٌطاعىْ، َبٍغ ِٓ اٌعّر 

 لائالً: 

م قامااج الطااا شاث احلشبُاات الخابعاات لإخذااالف الغااعىدٌ ب اان  0212دَغاا    11"يف َااىم االثااوني املىافااق 

فُها عُاسة أدذ أبواء موقطخوا وَذعً/ عباط دو ى أثواء عىدحي مان الخغاىق مان      اسة وىَت مغخهذفت

عااىق دااُظ ومعااي م ىعاات ماان املااىاطوني العا ااذَن ماان الغااىق مااا أدي    قخاا   ُاا  ماان كاااهىا عإااً     

قخإاً مان املاذهُني ًاٍ      8الغُاسة عذي مالاك الغاُاسة وابواي مدم والازَن وشداىا  اشوح بالىات، داىايل         

 العخهذاف اضاافت    حذمري الغُاسة هىس ًاَإىكظ حذمريا  كإُا ًوحذمري الطشَق العام".دصُإت ًزا ا
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 وتائج الىالعة:

 اٌضحاَا املدُٔني:

 
   

 اإلمجايل

 8 8   اٌمتًٍ

 0 0   اجلرحً

 املٕشآث املدُٔت:

 
  

 1 1 تدِري

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املشكااض القاااهىه اطإاا  عإااً الىاقعاات وأوااشي مغااذا  مُااذاهُا  عإااً املوطقاات الاا    اعااخهذافها وخاواات        

. وأن وال مت اا  ًااذفا  عغااكشَا   ًااٍ أعُااان مذهُااتوالطشَااق وووااذها ان املوطقاات  ا  قصااوهالاا   الغااُاسة

ُا الا  أ عاج عإُهاا    اعخهذاف املذهُني َُعذ وشديت َعاقس عإُها القاهىن الذويل، وخشقا  لإ بادئ والقا 

اجملخ عاث املخذبشة. وان اعخ شاس الغعىدَت وحتالوها يف قخ  واعخهذاف األطوار والوغااء واملاذهُني ماا    

ًى  ال وشديت ب عت حبااف    ا اشا ا الا   ماا صالاج الغاعىدَت حشحكباها أماام ماشئ ومغا   اجملخ ا             

ريا وبني اضهغاهُت وال  عخ ك  يف املغاخقب    الذويل الزٌ ما صار وامخا   صاء ًزى ا شا ا ال  َوذي

القشَس عقبت أمام حكاحف اجملخ   الذويل ودفاعي عن احلقىق واحلشَاث ب  عخكىن ًزى ا شا ا عاىابق  

 دولُت يف العذوان عإً اجملخ عاث والذور.

 

 تىصيات المركز:

  ملو  ااااث الذولُااات املشكاااض القااااهىه لإذقاااىق والخو ُااات َاااذعى  ُااا  مو  ااااث اجملخ ااا  املاااذه وا

وخصىوا  مو  اث األماا املخذاذة    حت ا  مغا ىلُاما األخالقُات واضهغااهُت اااى ماا َشحكباي          

 طريان الو ام الغعىدٌ وحتالوي من وشا ا حبق الب شَت و اضهغاهُت  عا.

   ًك ا َذعى األما املخذذة ومإظ األمن    احلواظ عإً ما حبقً من مسعخها وعشعت الع   عإا

 احلش  ووقف هضَف الذم الُ ين واحلذ من اسحكا  ا شا ا حبق أطوار وهغاء الُ ن. وقف

      وَذعى    عشعت  سعار  ان حتقُق دولُت لإخذقُق يف ًزى ا شديات و ريًاا وحقاذر مشحكبُهاا

 لإقباء الذويل.
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 (1ٍِحك رلُ )

 أمساء وبُأاث اٌضحاَا اٌمتًٍ ِٓ املدُٔني وصىر ٌبعضهُ

ٔىع  اٌعّر إٌىع االسنننننننننُ َ

 االٔتهان
املٕطمت/ 

 املدَرَت
ِىاْ 

 اٌىالعت
تارَخ 

 اٌىالعت

 11/10/0212 احملجش املخاء قخُ  02 ركش ععُذ عإٍ قاَذ الذسامٍ  1
 11/10/0212 احملجش املخاء قخُ  83 ركش عبذى حيىي عبذى الطض   0
 11/10/0212 احملجش املخاء قخُ  11 ركش فؤاد أمحذ دغن الذعس   8
 11/10/0212 احملجش املخاء قخُ  03 ركش  الس عإٍ فريوص   4
 11/10/0212 احملجش املخاء قخُ      و   مهىلت اريىَت 4   3

  

 (2ٍِحك رلُ )

 أمساء وبُأاث اٌضحاَا اجلرحً ِٓ املدُٔني وصىر ٌبعضهُ

ٔىع  اٌعّر إٌىع االسنننننننننُ َ

 االٔتهان
املٕطمت/ 

 املدَرَت
 ِىاْ

 اٌىالعت
تارَخ 

 اٌىالعت
 11/10/0212 احملجش املخاء وشَخ 32 ركش عباط ععُذ حم ذ دو ى   1
 11/10/0212 احملجش املخاء وشَخ 02 ركش مدم عبادط ععُذ دو ى   2

 

 (3املٍحك رلُ )

 املٕشآث املدُٔت املدِرة واملتضررةأمساء وبُأاث 

ٔىع  اسُ صاحب املٕشؤة َ

 اٌضرر
املٕطمت/ 

 تارَخ اٌىالعت ِىاْ اٌىالعت املدَرَت

 11/10/0212 احملجش املخاء حذمري كإٍ عباط ععُذ حم ذ دو ىعُاسة    1
 11/10/0212 احملجش املخاء حذمري كإٍ الطشَق العام   0

 
 

  

 صٕعنننناء –اٌُّننننٓ  - املروز اٌمأىين ٌٍحمىق واٌتُّٕت صادر عٓ/


