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 ملخص:

تأىب آلة القتل والدماز العسكرسَة التاععكة لحتلكالل السكعىالٌ ن  ول اكىر ا وكساس وات ا ك ا           

و وقككدم  الئككا سا  اةسعُككة  >716الَسكك    ;6الككُ إ نأ وورككامل ووفي ويككٍ لُككل َككىو السكك   اتىاوكك     

ضكىز  يكل   التاععة لحتلالل السعىالٌ عحً ا تهداف جم ىعة مإ ال ساء وا طيكار وح كاء عكىالمإ مكإ      

حماوظكة مكأزم مكا والي نأ قتكل ع كس       –شواف   م ئقة عين هُسال التاععة تدَسَة  سَب القكسامُ   

نسككاء وبح ككهإ ف َتزككاوشل  ككإ ارامسككة ع ككسي   انتككهائ وئككث لرككل م ككاالة ومىاحُكك  ا مكك  اتتلككد    

 وانتهائ صازخ جل ُع قىانني  قىق اإلنسال.

 

 تفاصيل الىالعح:

و وقككدم  طككا سا   >67/716/;6االَككة ع ككس وال لككل لُككل َككىو السكك   اتىاوكك         ككىاا السككاعة اة 

التلالل السعىالٌ اةسعُة عحً شإ حالث بازا  رىَة عحكً م ئقكة عكين هُسكال التاععكة تدَسَكة  سَكب        

حماوظة مأزم ععد احُ  مرخل لحئثال الاو تد   اعة ونلل حبسب ال كهىالي الاكازا     -القسامُ  

 ال ساء   الئسَ  العاو وح اء عىالمإ مإ  ضىز  يل شواف.ا تهدو  جم ىعة مإ 

  ال داَة كان  ال ساء عا دا  نأ عُىمإ   م ئقكة شكزامل   

القسَ ة رداً مإ اترال الرٌ وقُ  وُه  يل الصواف عحكً مك    

 ُاز  هُحىكس ب ازتني تاععة لح كىاطإ ودكد ودكد الُتكُ ي     

شاال  كخاوككككة احُكككك  الئككككا سا  اةسعُككككة التاععككككة    وععككككد ول 

لحتلككككالل السككككعىالٌي قككككسز  ال سككككاء الكككك ور مككككإ السككككُاز   

واتتاععكككة م كككُاً عحكككً ا قكككداو وىوكككاً مكككإ ول َكككت  ا كككتهداف    

السككُاز  عاككاز  رىَككة وهككإ عداوحككها ومككا هككٍ ن  ةظككا  ععككد   

نكككككصو إ مكككككإ السكككككُاز   كككككي قامككككك  الئكككككا سا  اةسعُكككككة 

از  رىَكة وال  نأ تكدمثها كحُكاً وععككد    عا كتهداف السكُاز  عاك   

ةظا  عاوال الئكثال القلكل عاكاز  ووكسي مسكتهدوًا   هكر  اتكس  ال سكاء م اشكس  مكا والي نأ مقتكل            

 كىاا ع كس نسكاء وبح كهإ مكإ ا طيكار ومكإ ر شكإ بكاز  حالخكة عكالقسم مكإ ال سكاء لركإ اللككازوخ ف               

ون ككعاوهإ لرككإ الئككثال كككال فحكك  عرخاوككة   َ يزككسي  ككاور  ككرال ات ئقككة راهككدَإ ا قتككسام م ككهإ 

 مساء ات ئقةي وف َستئُعىا نوسارهإ ن  علعىعة عالاة.

 السيارج التي تم استهذافها
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 إفاداخ شهىد الىالعح:

لايداًب وأحدذ أتُداء املُطمدح اندايٍ كداَىا        28انشاهذ/ حمًذ أمحدذ لهده هيسداٌب يثهد  يدٍ انعًدر       

 يتىاجذيٍ تانمرب يٍ يكاٌ انىالعحب أفادَا تمىنه:

و وعالتلدَد  كىاا السكاعة اةاالَكة ع كس وال لكل لكُالً وععكد        >716الَس    ;6  َىو الس   اتىاو  

احُ  مرخل لئثال التلالل السعىالٌ الاو وكخس مكإ  كاعة ونلكل عحكً مسكاء م ئقت كا سعكين هُسكالس         

 سكاء مكإ ال ُك  الكرٌ     حماوظة مأزمي وععكد وكسود جم ىعكة مكإ ال     –التاععة تدَسَة  سَب القسامُ  

كُحى متس ووح اء مكا ككإ   طكسَقهإ عحكً مك   كُاز  نكىمل         8كال َقاو وُه  يل شواف   م ئقت ا  ىاا 

هُحىكس تاععة لح ىاطإ ودد ودد الُتُ  شاال   د  احُ  طا سا  التلالل اةسعُة ما وزب هإ عحً 

ل َكت   ال ور مإ السُاز  واتىاصحة  ثاً عحً ا قداو وىواً مإ و

ا ككتهداف السككُاز  عاككاز  رىَككة وععككد ةظككا  مككإ نككصو إ مككإ      

السككُاز  قامكك  الئككا سا  اةسعُككة التاععككة لحتلككالل عا ككتهداف     

السككُاز  عاككاز  رىَككة المككس  السككُاز  كحُككاً وف َسككيس ع ككها وَككة         

ضككلاَا وععككد ةظككا  وقككل عككاوال الئككثال القلككل عاككاز  حانُككة   

ال بكككاز  حالخكككة ا كككتهدو  ال سكككاء م اشكككس  ومكككإ ر شكككإ الئكككث  

علككازوخ ف َ يزككس  انككب الئسَكك  العككاوي هسعكك  ونككا وععكك        

اتككىاط ني مككإ م ئقت ككا نأ مرككال الىاقعككة تيارأنككا عس َككة ال سككاء 

وهإ محقا  عحً ا زض ال ع  م هإ قكد تقئعك  ورسكاالهإ  اول كا ا قتكسام لركإ الئكثال ككال فحك           

 ذ مكإ ال سكاء و كد عكدي طيحكة صكاث  وصكُ          عرخاوة وف نستئع نوكسارهإ ن  علكعىعة شكدَد  وف َك    

  سوس.

 

لايداًب وأحدذ املشداركني يف لًهيدح اإل دعا        19انشاهذ/ زياد صاحل صاحل هيساٌب يثه  يٍ انعًر 

 روي نُا تفاصيم انىالعح لائالً:

ععد  ضىز جم ىعة مإ ال ساء  يل شواف ككال َقكاو   م ئقت كا سعكين هُسكالس التاععكة تدَسَكة  سَكب         

مُ  و  طسَكك  عككىالمإ نأ م ككاش إ الىاقعككة   م ئقككة شككزامل  ككىاا السككاعة اةاالَككة ع ككس       القككسا

و عحككً مك   ككُاز  نككىمل هكاَحىكس مسع ككا احُكك  مرخككل   >67/716/;6وال لكل لُككل َككىو السك   اتىاوكك    

لحئككا سا  اةسعُككة التاععككة لحتلككالل وقككسزل الكك ور مككإ السككُاز  وىوككاً مككإ وَككإ َككت  ا ككتهداوهإ وعععككد  

 إ عحلظا  ش   الئا سا  اةسعُة لحتتلالل باز  عحً السُاز  ما والي نأ تدمثها كحُاً ومكإ ر  نصو

أشالء الضحاياتعض   
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شككإ بككاز  حانُككة ا ككتهدوتهإ م اشككس  وحالخككة ف ت يزككسي و ككسع ا نأ مرككال الىاقعككة وىرككدنا ال سككاء            

ال مضكسرا  عالكدماء والك ع  م ككهإ تقئعك  ورسكاالهإ وكح ككا ك كا اكاور ا قتككسام م كهإ ككال الئككث         

فح  عرخاوة   مساء ات ئقة.  ىاا ع س نساء هٍ  لُحة هر  الاازا  الى  ُة عحكً نسكاء عا كدا     

 مإ  يل شواف   ذنب  إ  ىي وهنإ وزالل تقدمي التهاين للدَقتهإ العسو ة.

 

 لاياًب وأحذ ألرتاء انضحاياب أفادَا لائالً: 26انشاهذ/ َاجه َاجه حمًذ انيتيىب يثه  يٍ انعًر 

و قامك  الئكا سا  اةسعُكة    >67/716/;6 ىاا الساعة اةاالَة ع س لُالً مكإ َكىو السك   اتىاوك        

التاععة لحتلالل السعىالٌ ع إ حكالث بكازا  عحكً م ئقت كا سعكين هُسكالس ا كتهدو  وُهكا جم ىعكة مكإ           

ال سككاء وح ككاء عككىالمإ نأ م ككاش إ وععككد  ضككىزهإ ةيككل شوككاف   م ئقت ككا  ُككج ا ككتهدو  الاككاز      

ا وأ  ُاز  هُحىكس لح ىاطإ ودد ودد الُتُ  واليت كان  ال سكاء قكد نكصلإ م كها ق كل ةظكا  مكإ        

ا كتهداوهاي ووح كاء مككا ككإ َىاصككحإ طكسَقهإ م ككُاً عحكً ا  قككداو ا كتهدوهإ طككثال التلكالل اةككس         

نأ مركال  م هإ وبح هإ ف َتزاوشل  كإ ارامسكة ع كس ي هسع كا      61عااز  حانُة وال  نأ مقتل  ىاا 

الىاقعة م اشس  وكال الئثال فح  عرخاوة خماطسَإ حبُات ا  رل ننقاذ مإ ميرإ ننقاذ  لرإ ف تركإ  

 وٌ مإ ال ساء اتستهدوة عحً قُد اةُا  عدي طيحة صاث  وورناها م اشس  نأ ات يً.

 

 وتائج الىالعح:

 انضحايا املذَيني:

 
   

 اإلمجايل

 11  1 9 انمتهً

 1   1 اجلرحً

 املُشآخ املذَيح:

 
  

  1 تذيري

 1  تضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

اتسكككص القككانىين اطحككع عحككً الىاقعككة وورككسي مسككلاً مُككدانُاً عحككً ات ئقككة الككيت   ا ككتهداوها وواصككة        

وعُككال مدنُككة. وول ا ككتهداف اتككدنُني َ عككد  هككٍ والسككُاز  وورككدنا ال ات ئقككة  ا  قلككيه الككيت  السككُاز 

رسمية َعاقب عحُها القانىل الدواي ووسقاً لح  االة والقكُ  الكيت وتعك  عحُهكا اات عكا  اتتلضكس .       

وال ا ت ساز السعىالَة وااليها   قتكل وا كتهداف ا طيكار وال سكاء واتكدنُني مكا هكى ن  رسميكة ع كعة          

السكعىالَة تستر كها ومكاو مكسة ومسك ع اات كع الكدوا الكرٌ مكا شار          تضاف نأ اجلسا   اليت  ما شال  

صامتاً نشاء هر  اجلسا   اليت َ دي  ا ر ني اإلنسانُة والكيت  ت كرل   اتسكتق ل القسَكب عق كة ومكاو       

تراتل اات ع الدوا والواعه عإ اةقىق واةسَا  عل  ترىل هكر  اجلكسا    كىاع  الولُكة   العكدوال      

   والدور.عحً اات عا

 

 تىصياخ المركز:

    اتسككككص القكككانىين لحلقكككىق والت  ُكككة َكككدعى تُكككع م ظ كككا  اات كككع اتكككدين وات ظ كككا  الدولُكككة

وولىصًا م ظ ا  ا مك  اتتلكد  نأ ا كل مسكاىلُاما ا والقُكة واإلنسكانُة  كا  مكا َستر كه          

 تعا.طثال ال ظاو السعىالٌ وااليه مإ رسا   حب  ال  سَة و اإلنسانُة 

   ًك ا َدعى ا م  اتتلد  وجمحس ا مإ نأ اةياظ عحً ما ت قً مإ مسعتها و سعة الع ل عحك

 وقل اةسم ووقل نصَل الدو الُ ين واةد مإ ازترام اجلسا   حب  وطيار ونساء الُ إ.

      وَدعى نأ  سعة نز ار جلال اقُ  الولُة لحتلقُ    هر  اجلسميكة وبثهكا وتقكدمي مستر ُهكا

 ضاء الدوا.لحق
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 (1يهحك رلى )

 أمساء وتياَاخ انضحايا انمتهً يٍ املذَيني وصىر نثعضهى

 انعًر انُىع اال ى و
َىع 

 االَتهان
 املذيريح

يكاٌ 

 انىالعح

تاريخ 

 ا تهذافهى

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة > طيحة  هاو ع دارال  صاحل هُسال  6

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة < طيحة و ساز حم د عحٍ عسوذ  7

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة 66 طيحة ه د صاحل عحٍ هُسال  8

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة 66 طيحة زمي شارع حمسإ هُسال  9

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة 67 طيحة شهد صاحل عحٍ هُسال  :

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة 68 طيحة مسُة زاشد حم د هُسال  ;

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة 69 طيحة وزشاق حم د عحٍ عسوذ  >

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة 69 طيحة تُاء ودد عحٍ عسوذ  =

 >67/716/;6 عين هُسال القسامُ  سَب  قتُحة 69 طيحة صياء عحٍ ودد الُتُ   <

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  قتُحة :8 ونخً ق سٌ ودد حمسإ هُسال  61
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 صىر تعض انضحايا يٍ انمتهً املذَيني
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 (2يهحك رلى )

 أمساء وتياَاخ انضحايا اجلرحً يٍ املذَيني وصىر نثعضهى

 انُىع اال ى و
َىع 

 االَتهان
 املذيريح

يكاٌ 

 انىالعح

تاريخ 

 ا تهذافهى

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  رسفة طيحة زمي شارع حمسإ هُسال 1

 

 

 (3املهحك رلى )

 املُشآخ املذَيح املذيرج واملتضررجأمساء وتياَاخ 

 ا ى صاحة املُشؤج و
َىع 

 انضرر
 املذيريح

يكاٌ 

 انىالعح

تاريخ 

 ا تهذافهى

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  تدمث  ُاز  هُحىكس / ودد ودد الُتُ  6

 >67/716/;6 عين هُسال  سَب القسامُ  تضسز الئسَ  العاو 7

 

 صىر نثعض املُشآخ املذَيح املذيرج واملتضررج جراء انمصف 

  
  

 صُعدددداء –انيًددددٍ  - املركس انماَىين نهحمىق وانتًُيح صادر لٍ/


