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 ملخص:

ال زالىذ الطىعىةَخ    َىمب ً من شروعهب يف العدوان واحلصبر علىً الىُ ن   0101علً مدار اكثر من 

ادلىديُ  يف الىُ ن نى ن ضلطىلو      فاةح الففىلىخ وازىباهىب اروال االال  ذلىب لى   بح يف اغزُوحتبلفهب مطز ر

 ادلديُىخ ىب ادلنهجٍ لكبفو االعُىبن  ردمريو احلرثُخارركجزهب والزالذ ع  طبئراد  وحشُخجرائم و رلبزر 

 هبيصىُج يف الىُ ن كبيىذ ذلىب     الففىلىخ لطكبن الُ ن ادلىديُىن    الالزمخ الضرورَخومقدراد وضجل احلُبه 

 وحتبلفهىىب وال زالىىذ رنفىى ىب عىى   الطىىعىةَخيت ارركجزىىهب ىىى ه ااىىرائم الىحشىىُخ الىى  مىىن واالفظىى  ااكىى 

 ا8102/ف اَىىر/9 اا عىخ يف صىجبل  يىى  بثبرشىىٍ   حرثُىىو مروحُىو منىىهب اُىبا طىبئرح    احلرثُىخ طبئراهتىب  

جلىىخ بطىىت رواَىبد شىىهىة عُىىبن َعزقىد ا ىىب عنقىةَىىخ علىً رل ىعىىخ مىىن ااطفىب  ادلىىديُ  مىىن     نثإلقىبة ا 

شلب اضىفر عىن    هم امبا مًتذلم َزنبولىن وججخ اإلففبرةوَل خال  جت عاضرح ادلىاطن / زل د عجداهلل 

يف غُجىثىىخ  ذضىىقىث ثالثىىخ بطفىىب  بشىىقبة مىىن يفىىص االضىىرح جرحىىً الىىجعو منىىهم حبلزىىو حرجىىو وال زالىى 

َقى  مًتذلىم طنفقىخ      بعىىاا   01ةوَىل الجىبلم مىن الع ىر     كحبلخ الضىحُخ الففىل ةرىىم زل ىد عجىداهلل      

 حبفظخ احلدَدح الطبحلُخ   ط –ب مدَرَخ الزحُز –ادلطنبه 

 

 الىالعت:تفاصيل 

طىىبئرح حرثُىىخ يىىى  بثبرشىىٍ ربثعىىخ لزحىىبل    ا   بطلقىىذ9/8/8102يف ثداَىىخ صىىجبل َىىىا اا عىىخ ادلىافىى   

/ زل ىد عجىداهلل ةوَىل اثنىبة     العدوان الطعىةٌ انجلخ عنقىةَخ علىً رل ىعىخ بطفىب  مىن اضىرح ادلىىاطن       

طحبفظىخ احلدَىدح الطىبحلُخ ادلفلىخ      –مدَرَىخ الزحُزىب    –جت عهم امبا مًتذلم الكبئن طنفقخ ادلطنبه 

 ال َئخ بجطبةىم لقنجلخ ثُنهم ورفبَرد الشظبَب حنىعلً الجحر اامحر غرة الُ ن   حُث ايفجرد ا

رح   مت ايقىب  حُىبهتم مىن خىال      حىبهتم خفى  جراثعظهىم   لزطفر عن اصىبثو ثالثىخ بطفىب  مىن االضىرح       

رفىىى  جريا ىىم واضىىعبفهم اف مطزشىىفً الثىىىرح طدَنىىخ احلدَىىدح وخيضىىعىن حبلُىىب ً للعنبَىىخ ادلركسَىىخ        

بعىىاا   بصىُت    01ةرىم زل د عجداهلل ةوَل َجلم مىن الع ىر    -0وادلصبث  ىم :  –الفجُخ ثبدلطزشفً 

خدجيىىخ زل ىىد عجىىداهلل  - وشىىقُقبرو  غُجىثىىخالزا  يف  ثشىىظبَب القنجلىىخ يف راضىىخ وادمُىىخ وحبلزىىو حرجىىو

 ةيُىىب زل ىىد  –  بصىىُجذ يف ضىىبعدىب ااديىىن والرجىىل الُطىىري وكىى ا     عبمىىب ً  08رجلىىم مىىن الع ىىر   ةوَىىل

  ااَطىر   بَضىب   ضىباهب ااَطىر وكى  َىدىب     بعىىاا اصىبثبهتب رىزعىذ يف    0عجداهلل ةوَل ورجلىم مىن الع ىر    

َزنىبولىن   اصىفهم طىريان االثبرشىٍ وىىم     ادلديُىخ د عجىداهلل ةوَىل   مجُعهم بطفب  اشقبة من اضرح /زل 

ثىراةح  شىبىد احلىب  ان      ال اةح رلك فهم ثدون بٌ  يت اازرفزوواضزهد امبا مًتذلم    وججخ اإلففبر
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جراة اخلن  والعقبة اا بعٍ واحلصبر انىبفو اف   معبيبحلزهم واجطبةىم النحُلخ ادلنهكخ جىعب وطفى

وةو  حتىبل  عىدوا ب العطىكرٌ غىري ادلطىجى        الطىعىةَخ  رنفى ه و اليت فرنزو ورفرنىو  احلرثُخاالع ب  

الىىيت خلفزىىهب غبرهتىىب  اإليطىىبيُخومنىىهب ادلاضىىبح  خلفىىو مىىن مبضىىٍ ايطىىبيُو ومىىب وغىىري ادلشىىرو  علىىً الىىُ ن

حلُىىبح الطىىكبن ادلىىديُ      الطىىعىةَخ و حتبلفهىىب  علىىً اضىىزرخب    رطكىىد   الىحشىىُخ علىىً ىىىطالة ااطفىىب     

 ااخالاُىىخوالقىىُم  ىلىىخ يف الىىُ ن واضىىزهزبرىب ثقىاعىىد ومجىىبةا القىىبيىن الىىدو  اإليطىىب   وثىىباخا الفف

الطىىكبن ادلىىديُ  ومنىىهم   متبمىىب ً رعىىر    ظىىرالىىيت رعبرفىىذ علُهىىب االمىىم والشىىعىة الىىيت حت     واإليطىىبيُخ

جىرائم   وَشىكل ايزىهبكهب   العدائُىخ  خ   بَب ً كبيذ يىعُخ رلك اذلج ىبد والعدائُ احلرثُخاالطفب  للهج بد 

  عر  احلبئط   وااخالاُخاإليطبيُخ واليت نرثذ هبب الطعىةَخ وحتبلفهب هب ه القىاعد  حرة 

 

 إفاداث ألارب الضحايا وشهىد الىالعت:

عايدا   ددذ     35يثهد  يدٍ انعًدر     –وانذ األطفال املصاتني يذعى / حمًدذ عثدذاهلل عثيدذ دويدم      

انيُا عٍ اترز تفاصيم والعح لصف طائراخ األتاتشي نهتحانف انسدعىد  عهدى اطفاندّ ويزنندّ     

 -فؤفادَا لائالً :

كبلعىبةح بمىبا مًتلنىب     فىب  َزنىبولىن وججىخ اإلففىبر    طا خىر  ا 9/8/8102يف صجبل َىا اا عىخ ثزىبرَ    "

يف رلىك  و  معظم ضكبن ادلنفقخ طعبمهم ثفنبة او جبىار منىبزذلم و يظرا  لألجىاة احلبرح وعبةرب ً مب َزنب

لقىبة انجلىخ اعزقىد ا ىب عنقىةَىخ      يى  بثبرشٍ لزحبل  العدوان الطىعىةٌ ثإ  اللحظبد ابا الفريان احلريب

صىراخهم ومنبشىدهتم   وامهىم     اصىىاد علً اطفب  مل اشعر إال ثط ب  ايفجبرىب ثُنهم  مث  مسبعٍ 

يبىم مضرجىن ثدمبئهم رنه ر ثغسارح هم م  والدهتم مث رىافد بىب  ادلنفقخ ووجدلنجدهتم ىرعذ الُ

بة منىهب ورفىى    من احنبة مزفراخ من بجطبةىم وا نب ثرثط بمبكن إصبثبهتم والزخفُ  من ردف  الىدم 

علىىً ضىىُبررو واضىىعبفهم اف مطزشىىفً ثبحلدَىىدح   واطفىىب  ادلصىىبث  ىىىم /        احىىد جرياينىىب ثاخىى ىم  

بعىىاا   رىزعىذ إصىبثبهتم مىب ثى        0بعىىاا   ةيُىب زل ىد     01عبمب ً   ةرىم زل ىد   08خدجيخ زل د 

مجج زىو واان   القنجلىخ ةرىم الى ٌ اخزراىذ شىظُخ مىن      اطرافهم والربش وثعضهم حبلزو حرجو كىلدٌ

ومت اصفهم ثدون بٌ  يت فنحن اضرح مديُخ بحُبيىب ً يجُىذ وال كلىك اىىد الفعىبا      ال َسا  يف غُجىثخ   

الزحىبل  الطىعىةٌ كىل شىٍة مىن مصىبةر رزانىب        َطد رم  جىعنب ومعبيبرنب رزفبام كل َىا يزُجىخ رىدمري   

اامسىىبو وىىىى الع ىىل الىحُىىد الىى ٌ كبرضىىو   فُبةخ للحصىىبر الجحىىرٌ ومنعنىىب مىىن اصىى إنىىبفخ اف فرنىى

بثنبة ادلنفقخ وال يدرٌ دلىب ا مت مهبمجىخ اوالةٌ ثكىل ىى ه الىحشىُخ وىىم بطفىب  ال  يىت         وديبرضو معظم 

 ذلم .
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 -عايا   ، لاتهُاِ فؤفادَا لائال   : 44يٍ انعًر  ود كُيذ يطر  ،  انثان  عالم املُطمح / داو

غىىبرح جىَىىخ ثقنجلىىخ عنقىةَىىخ يف الصىىجبل  ربثعىىو لزحىىبل  العىىدوان الطىىعىةٌ شىىنذ طىىبئرح حرثُىىخ بثبرشىىٍ"

د عىن ضىقىث ثالثىخ    الجبكر من َىا اا عخ علً رل ىعىخ مىن ااطفىب  كىبيىا جبىىار مًتذلىم شلىب اضىفر        

وىرعنىىب إلضىىعبفهم ويقلىىهم اف احىىد مطزشىىفُبد احلدَىىدح كبلففىىل   م ثبلغىىوثعضىىه بطفىىب  اشىىقبة جىىرال

شىىظُخ مىىن القنجلىىخ يف ربضىىو   جىىراة اصىىبثزو ث ةرىىىم زل ىىد عجىىداهلل ةوَىىل الىى ٌ ال زا  اِن يف غُجىثىىخ     

ومت اصىىفهم ثىحشىىُخ وثىىدون بٌ   مكثفىىو واجىىراة ع لُىىو جراحُىىو الضىىزخراجهب  ف عنبَىىخ طجُىىخوحيزىىب  ا

ادلنىبط  الطىبحلُخ والىُ ن    ُ  َعبيىن كغريىم من ضكبن يمد كاطفب بلزهم اإليطبيُخ مراعخ ل اةهتم وح

 اإليطىبيُخ بن مىن اثطىط حقىىاهم    مصىبةر الىدخل واحلرمى    باى  وايعىداا كى  ادلعبيبحمن شىت ايىا  ع ىمب 

يزُجخ احلصبر والعدوان العطكرٌ غري ادلطىجى  مىن اجىل الطىعىةَخ وحتبلفهىب       وغريىب  والصحخكبلزعلُم 

ضىىكبن زلبفظىىخ احلدَىىدح الىى َن    ضىىكبن الىىُ ن ومنىىهم  وارركبهبىىب لل جىىبزر والقزىىل ثشىىكل مجىىبعٍ نىىد   

ادلنفقخ بٌ مىاا  عطكرَخ او سلبزن لألضلحخ فبلنىبش مىديُ    َعُشىن علً صُد اامسبو وال َىجد يف 

 . "ثطفبة اغلجهم ال ديلكىن اىد َىمهم

 
عيداٌ خردر يدٍ أْدايل املُطمدح تطدىذ إلَمدار حيداج          ،  شداْذ عايدا  34صذيك أمحذ يثهد  يدٍ انعًدر   

  -األطفال املصاتني فؤفادَا لائالً :

 منىهب يظىرا   راكىديب  الطىعىةٌ ثإلقىبة انجلىخ عنقىةَىخ    فىجئنب ثقُىبا طىريان بثبرشىٍ َزجى  حتىبل  العىدوان       "

دلىىاطن / زل ىد عجىداهلل ةوَىل  وراَزنىب      عىدح بطفىب  مىديُىن مىن اضىرح ا     ث اليت خلفزىهب  حلجم اإلصبثبد

اضىرح مديُىو   اضفرد عن إصبثخ ثالثىخ منىهم وىىم اشىقبة مىن       ة  علً ا ب عنقىةَو واد القنجلخلشظبَب 

ثىدون  من اجل طريان االثبرشٍ ثشكل مجبشىر ومزع ىد    اضزهدافهم يواحده ومت يقلهم اف ادلطزشفً وجر

وال   بةىم جطو اضالمادلديُ  يف احلُبح والعُش ثكن  والدَهم  ومراعبح اثطط حقى  ىطالة ااطفب  

 فهم اطفب  اثرَبة لُص ذلم اٌ  يت . الىحشُخيدرٌ دلب ا مت اصفهم هب ه 

 

 وتائج الىالعت:

 انضحايا املذَيني:

 
   

 اإلمجايل

 3   3 اجلرحى

 املُشآخ املذَيح:

 
 

 1 تضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ادلنفقىخ الىيت مت اضىزهدافهب ووجىديب     حتقُقىبد مُدايُىخ دلعرفىخ     ادلركس القبيى  اطل  علً الىااعخ وبجري

مىىًتال مىىديُب لل ىىىاطن / زل ىىد عجىىداهلل ةوَىىل كىىبن  مديُىىخ وبن ادلكىىبن ادلطىىزهدف عجىىبرح عىىن ن ادلنفقىىخ ب

 القنجلىىخالضىىحبَب الىى َن ايفجىىرد  الثالثىىخثاضىىررو خىىال  رىاجىىدىم فُىىو وجبىىىاره منىىهم اطفبلىىو    مىىاىىال 

وال رىجىىد بٌ بىىىداف عطىىكرَخ يف رلىىك  ثُنىىهم وىىىم َزنىىبولىن وججىىو اففىىبرىم جبىىىار مًتذلىىم  العنقىةَىىخ

 و اىاد الزحبل  ىى اضىزهداف مزع ىد لل ىديُ  وادلنشىملد ادلديُىخ     ادلنفقخ اامر ال ٌ َطكد بن مب ابمذ ث

ا  8112عىبا   ادل مىخ  العنقىةَىخ وفقب الرفباُىو حظىر الى خبئر     ةولُب زلظىرحعنقىةَو  واصفهم ث خبئر

رشىكل   بَضىب  اارديىخ ك ىب ان ىى ه    َعباىت علُهىب القىبيىن الىدو        واليت َشىكل ايزىهبكهب جىرائم حىرة    

اضىز رار الطىعىةَخ وحتبلفهىب يف     ورلىرة اليت بمجعذ علُهب اجملز عبد ادلزحضىرح.   خراب  لل جبةا والقُم

ازىل واضىىزهداف ااطفىب  والنطىىبة وادلىديُ  مىىب ىىى إال جرديىىخ ثشىعخ رضىىبف إف ااىرائم الىىيت  مىىب زا        

ومطى   اجملز ى  الىدو  الى ٌ مىب زا  صىبمزب  إزاة ىى ه ااىرائم         بي رركجهب بمبا مىر َ الزحبل  الطعىةٌ

الىيت َنىىدي ذلىىب جىج  اإليطىىبيُخ والىىيت ضزشىىكل يف ادلطىزقجل القرَىىت عقجىىخ بمىبا ركىىبر  اجملز ىى  الىىدو      

 وةفبعو عن احلقى  واحلرَبد ثل ضزكىن ى ه اارائم ضىاث  ةولُخ يف العدوان علً اجملز عبد والدو .

 

 تىصياث المركز:

    ادلىىىد  وادلنظ ىىىبد الدولُىىىخ ادلركىىىس القىىىبيى  للحقىىىى  والزن ُىىىخ َىىىدعى مجُىىى  منظ ىىىبد اجملز ىىى

وخصىصب  منظ بد اامىم ادلزحىدح إف حت ىل مطىئىلُبهتب ااخالاُىخ واإليطىبيُخ جتىبه مىب َرركجىو          

 الطعىةٌ من جرائم ب  الجشرَخ و اإليطبيُخ مجعب. الزحبل طريان 

   ًك ب َدعى اامم ادلزحدح ورللص اامن إف احلفبظ علً مب رجقً من مسعزهب وضرعخ الع ل على

 ا  احلرة ووا  يسَ  الدا الُ ين واحلد من ارركبة اارائم ب  بطفب  ويطبة الُ ن.و

      وَدعى إف ضرعخ إرضب  ابن حتقُ  ةولُخ للزحقُ  يف ى ه اارديىخ وغريىىب ورقىدر مرركجُهىب

 للقضبة الدو .
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 (1يهحك رلى )

 أمساء وتياَاخ انضحايا اجلرحى يٍ املذَيني وصىر نثعضهى

 انعًر انُىذ االسدددددددددى و
َىذ 

 االَتهان

املُطمح/ 

 املذيريح

يكاٌ 

 انىالعح

تاريخ 

 استهذافهى

 8102ف اَر  9 الطنبه الزحُزب  جرَح  01 طفل  ةرىم زل د عجداهلل عجُد ةوَل  1

 8102ف اَر  9 الطنبه الزحُزب  جرَح  08 طفلو خدجيخ زل د عجداهلل عجُد ةوَل    2

 8102ف اَر  9 الطنبه الزحُزب  جرَح  0 طفلو ةيُب زل د عجداهلل عجُد ةوَل    3

 

 صىر تعض انضحايا يٍ اجلرحى املذَيني
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 (3املهحك رلى )

 املُشآخ املذَيح املذيرج واملتضررجأمساء وتياَاخ 

 اسى صاحة املُشؤج و
َىذ 

 املُشؤج

َىذ 

 انضرر

املُطمح/ 

 املذيريح

يكاٌ 

 انىالعح
 تاريخ انىالعح

 8102ف اَر  9 الطنبه الزحُزب  رضرر مًت  زل د عجداهلل عجُد ةوَل   1

 
 صُعدددداء –انيًددددٍ  - املركس انماَىين نهحمىق وانتًُيح صادر عٍ/


