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 ملخص:

يورىىىمنورىىى وعىىىسرريمورصارىىىاثاور عىىىم شمور ىىىم  وعلىىىرورص ىىىا ووووووو7777علىىىرورىىىثر ون  ىىىثورىىى ووو

رصىىى ال واوترصىىى وراىىىاحلوبىىىثرادوراىىىثيوررليتىىىمكحلور المع ىىىةورصىىىهواثاا ىىى مورصرىىىاوكيةور مص  ىىىمو ىىى ووووو

اىىىتدواذ  ىىىاوالىىىاور يالىىىم وراثيت ىىىةووووواو ظىىىاو ىىىمووريتو  ىىى ةووا ىىىم  ررصرىىىامملوريىىىس  يونورصىىى ال ونووو

ارىىىىتالثونوط ىىىىاملورصاذميتىىىىاوررصعىىىىور ي ورص تم ىىىىةورر ثرىىىىةوكرص ىىىىمنوووووووعىىىىئواماثرحلىىىىموراثيت ىىىىةورصىىىىهوو

ررصىىىهوكراالىىىمنورىىىموياىىىوملورعما ىىىموشىىىدوريىىىس  وملوررذىىىمت دوردمتلاىىىمحلدوررذىىى دورص ىىىسرورصث ىىىاو  عىىىمحلووووووووووووو

رألغذىىىىىميت ورصىىىىىهو ثاىىىىى واىىىىىماثر ورصاىىىىىسررملورصرىىىىىاوكاويتم ىىىىىت سر وشىىىىىا ورص  ىىىىىةويتا ىىىىىثحلونور ر ىىىىىةووو

 و ىىىىى مئوبىىىىىثرادورليتىىىىىمكحلورر ىىىىىثرادو ىىىىىسووووووريت ىىىىىااورتاالىىىىىسوريتةثياىىىىىةودمذ يىىىىىةو ىىىىىالووووورألخىىىىىاحلو

يتويت ىىىى وغىىىى عوغىىىىم ر وعلىىىىرو8778يذىىىىميثوو77قمرىىىى وررىىىىمرويىىىىويتورأل يتاىىىىمروريور ىىىى و  ىىىى ورل رىىىىم  ة و

خ ىىىىميتويىىىىس  يورىىىى ورص ىىىىسرورصث ىىىىاو  عىىىىمحلونغذىىىىميت وحذةاىىىىةوعاىىىىورملورسيثيىىىىةورصعىىىى ثرروح م ظىىىىةووووووووووو

عويتمصامرىىىا ورنورىىىس  يور  ىىىوئوقة ىىى ونغذىىىمر دوراىىىسراوخ ىىىمر دورصىىى  ووووووو8اىىىاسحل ونك وطقوراتىىىاوو

يتوقعىىىىى  ورصةىىىىىماثر وراثيت ىىىىىةوصلرىىىىىاوكيةور مص  ىىىىىموخ ىىىىىميتوريىىىىىس  يورىىىىى ورص ىىىىىسروووو8778 ئريىىىىىثوو7

حمم ظىىىىةور ىىىىو ونكلوطقوراتىىىىاووو–رسيثيىىىىةويتىىىىثلوريثر ىىىى ووو–رصث ىىىىاونورذةاىىىىةوون ىىىى ثورصثر ىىىىةوو

يتو8778و ئريىىىىثو5رنو ورىىىىس  يورغىىىىذيوربىىىىث ويخىىىىثورط ىىىىثرئوخ الىىىىتيور  ىىىىوئوقة ىىىى ورىىىى ورألغذىىىىميتوووووو

ورصاة ذىىىم وورررىىىا    ونورذةاىىىةوونغذىىىميتو رع ىىىم وماثر وراثيت ىىىةوصلرىىىاوكيةور مص  ىىىمووقعىىى  ورصةىىىو

رىىىىس  يوو8نا ىىىىمروربىىىىث وو5رىىىىس  يويت ذىىىى دوو7اىىىىاسحلونكلوطقوراتىىىىاووحمم ظىىىىةو–ويتىىىىمقدورسيثيىىىىةو–

يتوقعىىىىىى  و8778و ئريىىىىىىثو5رنو ونا ىىىىىىمرورطاىىىىىى  و ىىىىىى م ايوراىىىىىىسراورصةثيىىىىىى ورصاىىىىىىميتووو9يت ذىىىىىى دو

وعىىىىويثيتىىىى وورص ا ىىىىمملونورذةاىىىىةووحمالىىىىس/وارص ىىىىسروخ ىىىىميتو ىىىىمرصةىىىىماثر وراثيت ىىىىةوصلرىىىىاوكيةور مص وو

و7ا وريىىىىا و وربىىىىث ويخىىىىثورط ىىىىثرئوخ التىىىى  ورنوونكلوطقوراتىىىىاوريىىىىورواىىىىاسحلو–و ىىىى م و-ومي ىىىىم  يت

ااث ىىىى ور ىىىىثايورىىىى ورص ىىىىسرورصث ىىىىاو  عىىىىمحلونغذىىىىميت وطقوشيالىىىىم ور  ىىىى ةويتل ىىىى ووووووووويتو8778ورىىىىم  

مخىىىىروغىىىىم ر و ىىىىذ مواىىىىارملو ىىىىمصىورصاىىىىسررملورصرىىىىاوكاوعلىىىىروخ ىىىىمر دورصىىىىهو ىىىىم وروياةذويىىىىمونووو

حمم ظىىىةواىىىاسحلويتماشىىىم ورص ىىىثق ويسيذىىىةواىىىاسحلوعماىىىالةووووو–رسيثيىىىةورصعىىى ثررووو–رذةاىىىةويرو ماىىىاوو

و7 خعىىىمنويت ذىىى دوو77عمرىىىمنوربىىىث وو57غورىىى ورصاالىىىثور م ظىىىة ون ىىى ث وعىىى وراتىىىاوا ىىىاورررىىىثنحلوا لىىىوو

نا ىىىىمرورررىىىىثنايور  ىىىىوئوقة ىىىى ورىىىى ورم ىىىى ت دورصىىىىهوياتالىىىىسرملوعل  ىىىىمونورصىىىىسخاوراىىىىو اورىىىىمويلىىىى ووو

و  محلدورصضثر يةو المور تثق ور  ميتويتمصامراورعسكشمون يت .

رنوشىىىىارورصرىىىى مئونقىىىىسر ورصةىىىىماثر وراثيت ىىىىةوصت ىىىىمصىورصاىىىىسررملورصرىىىىاوكاوعذىىىىسورصرىىىىمعةوووووووو

يت ىىىى وغىىىىم حلوبويىىىىةور ىىىىت س وخ ىىىىميتوصل ىىىىسرووووووو8778رىىىىم  ووو8رىىىىمرويىىىىويتور الىىىى روريور ىىىى وووورو87:97

نا ىىىىمرورررصىىىىسحلدوط ىىىىم ةوطقوو9رىىىس  يورىىىى ون ىىىىثحلورر ىىىىسحلويت ذىىى دوووو5وطاىىىىميتةرصث ىىىاون ىىىى ث وعىىىى وو

عمرىىىمن ورااىىى وخ ىىىمر دوعلىىىروراثيتىىىةوووو77 ىىىم  ورصىىىااويذىىىمش وعالىىىث وووعىىىما  يورأل ىىىثحلون رىىى و ماىىىثوو
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رمل ورن ىىىى ث ورص ىىىىم حلورصو  ىىىى ةوعىىىى و  ىىىىوئوقة ىىىى ورىىىى و ىىىىسو ىىىىور اوحسيثيىىىىةو ىىىىوعوحمم ظىىىىةوعالىىىىث

نغذىىىمر دورصىىىهو م ىىى وا ىىىااورعىىىس وكخىىىاوصتىىىو اورتةل ىىىم و  ىىىمحلدورصضىىىثر يةورىىى ورص ىىىارروررصىىىسرررووو

وررصارمر.وو

و

و

 الىالعة:تفاصيل 

و6 ىىىم  وراو ىىىةورىىى ووووعىىىما ن ىىىثحلورس  ىىىةورىىى ورص ىىىسرورصث ىىىاواىىىسعرون ىىىثحل/ون رىىى و ماىىىثووووووووو

نا ىىىىمرورررصىىىىسحلدوط ىىىىم ةوطقو يورأل ىىىىثحلوريىىىىا و و ظىىىىثرنوصلظىىىىثر ورصعىىىىا ةوررصو ىىىى ووووووو9ن ىىىىخم و

رص ىىىىىمارورصىىىىىااوياميتىىىىىس وراظىىىىىدورص ىىىىىا ورصىىىىى ال و ت يىىىىىةورصاىىىىىسررملورصارىىىىىاثاورراعىىىىىم ور ىىىىىم  وووووووو

رصىىىهوياتالىىىسووو راىىىسراشموص ىىىرورعىىىمك ورصىىىسخاوررصارىىىوووو8775رىىىم  وو85صلرىىىاوكيةور مص  ىىىمورذىىىاووو

رىىىامملوريىىىس  يولعمصىىىةون ىىىثشد وغىىىمك  وشىىىا ورأل ىىىثحلورذةاتىىى مورصىىىهويتوربىىىسو   ىىىمو ىىىاذ مووووعل  ىىىمورص

حذةاىىىةوخ ىىىورملوحسيثيىىىةو ىىىوعور ش ىىى ورىىى و يورأل ىىىثحلو  ىىىمنوعىىى وري ىىىم وررصاىىى وصثعىىى ونغذىىىمر دوووووووووووو

خ ىىىمر دورىىىور  ورذىىىاوعىىىميتورنورصرىىىمعةوو رر ىىىتاثواث ىىىم دويتوبىىىوكوريىىىمرويترىىىسو ىىىور اورقىىىمرورويتذعىىى

ن ىىىىاة واىىىىماثحلو ثيت ىىىىةوصت ىىىىمصىورصاىىىىسررملوووووو8778رىىىىم  ووو8الىىىى روريور ىىىى ووررىىىىمرويىىىىويتور وو87:97

رصرىىىىاوكاويت ىىىىم حلو ىىىىموقذ لىىىىةور  ىىىى ةوعلىىىىروخ ىىىىمر دورصورقاىىىىةورىىىىور و ىىىىسو ىىىىور اوحسيثيىىىىةو ىىىىوعووووووو

رن ىىىى ث وعىىىى وطاىىىىميتةود ىىىى ورأل ىىىىثحلوريس  ىىىىةورىىىى ورص ىىىىسرورصث ىىىىاورصىىىىهونر ك ىىىىموووووووحمم ظىىىىةوعالىىىىثرملوو

أل ىىىىىثحلورتربتىىىىى ورنا ىىىىىم دورص  غىىىىىةون ىىىىىخم و يورو5يت م ىىىىمحلدوح  ىىىىى وشىىىىىارورصتاثيىىىىىثورعىىىىىسكشدوو

بىىىثر ويتاضىىى دويتمص ىىىةورنضىىىاوملوصلاذميىىىةوريث ىىى حلويتميرت ىىى رور ال ىىىو اورررت ىىى رومخىىىثو مص ىىىمن ووووووووو

 الىىىىموكرىىىىث ورن ثقىىىى ورص ىىىىم حلوخ ىىىىمر دورعىىىىسكشمورغذىىىىتيوط ىىىىم ةوطقوقة ىىىى ورم ىىىى ت دورصىىىىهو  اىىىى وووو

ويتأ الل م.

و
بالعززذواى العسزز ر  ادلركززز القززاًىين للحقززىن والخٌويززت هٌززع شززروحت السززعىديت و الفهززا   

وحز  حزاريك كخابزت ُزعا الخقريزر       5115هارس  55واحلصار اخلاًق على الشعب اليوين يف 

حعرضززج القبقززاث الفقززطة والقبقززاث اًشززذ فقززراً هززي ادلززذًيني للززه واث الىحشززيت          

 لقائراث  الف العذواى السعىد . 

و

 و
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 إفادات شهىد عيان ومسعفيه: 

عاهزاً  وقريزب لرةزرة ادلٌ ىبزت قزام بهةزعافهن        55يبلز  هزي العوزر     الصزري  هقبل صاحل هرشزذ  

وأثٌاء هقابلخٌا لَ كاى يخىاجذ هع عوخَ/ عزيزة حسني الصري  وبٌاهتا أحالم أحسزي وعليزت   

أحسي بادلسخشفى اجلوهىر  بؤهاًت العاصوت صٌعاء يخلقني العٌايت القبيزت ادلركززة بادلسخشزفى    

 هقابلخٌا هعَ أفادًا قائالً: لالغارة الىحشيت على خياههن وخالخلقىرة اإلصاباث اليت خلفخها 

 غمك وعال ون ر و ماثوعما و م  ورذةاةو اذ وخب ورملورصتميتاةويسيثيةو وعور ود ى ون ىثركون ىثا وووو

ن ىخم وتربتى ورشى وعالىهو ىا اةوررصىساوراىسعر/وع يى حلو رىيورصعىث  وا لىغورى وووووووووووووو6رص مصغوقورر مو

عمرمنور ا ا  وعع دون ر ورص ىمصغورى وووو75عمرمنورعل ةون ر وو78يتون ر وعمرمنوريتذمحلمون  و65رصاالثو

عمرمنو  منوع وريمرورريثعروصثعى ووو77نعوريتوط م ةوطقوو يورأل ثحلوريا و وررصااويذمش وعالث وو7رصاالثو

نغذمر د ور م ورويذتالوملور ورذةاةوطقونخىثلو الىموشىووراىثر وعى و  ىمحلورص ىسرورصث ىاورر ىتاثررويتاىسووووووووووو

صلالىمروررصا ى وصثعى ور ىا ونغذىمر دونورذةاىةو ىور اوبىور و ىسو ىور اويت ى ورسيثيىةو ىوعوووووووووووووووربوكشد

ح م ظىىةوعالىىىثرمل ورنوص لىىىةونرىىىرو وب ذىىمويتاىىىسوريمعذىىىموصت ل ىىى ورصةىىارملوراىىىث وصت ىىىمصىورصاىىىسررملوووو

رصراوكاويت  وغم حلوبويةور ت س  وخ مر دوخ رواوربسشدو   مورن  ث وع و اوا دود اأنوبث ىروو

ثر ىىمحلدوخةىىاحلورر ملون ىىمويتث اىىةوغ غىىةورذىى دويتميرت ىى رور يورأل ىىثحلوررصىىس وععىى دوووووووويتاضىىمنورذىى دوبو

عذىسواوربىسشدو   ىمويتىسرملوناو  ى وووووونضاوملوصلا جوحرت  رومخثويتاالثرملورمتور ت سر  دوورخ ىمر دوو

رقتث و و مصة  اىةوريس  ىةوص  ىثحلوريذاويتىةورخ ىمر دورر ى ةوومرىمنورراثر ىةوصلاماى وررصىسر ورحاث ىةوووووووووووو

نشميلوريذةاةوراويوبسوناوراراثر ونرورورقى وعرىاثيةويتميذةاىةورةلاىمنواىئ و ىاوشىا ورصو  ى ةووووووووود  و

وصت مصىورصاسررملورصراوكا .

و

عاهاً  شاُذ عياى هي أُايل هٌققزت خيزىاى قابلٌزاٍ وأفادًزا      45عبذٍ ًاج  فارحت البال  هي العور 

 قائالً:

رصراوكاونوريمرورسيثيةو ىوعور يىأحلو ىمشس وووو رياذمو ل  ورا ىوصلةارملوراث وصت مصىورصاسررملو

يامملورقو ورص م حلوعلرورذةاةو ور اوبور و سوري ىم وريوبىوكوشذىمروشثعذىمورى وعىسكورى ونشىميلوريذةاىةوووووووووو

طقوريامملور وب ذمويتم سا وراثراى ونوخ ىميتوصل ىسرورصث ىاورشىدون ىم و ىم ورويرىاذوملونورذةاىةوخ ىورملووووووووووو

 ولوقة  ور ورألغذميتورقسوغىمك رروطقوبىور ورصرىسو ظىثرنوصوبىوكوووووووراثر يويت رماةورا  ت دوراو لاومل

ري م و   وراور ثوريثعرو وص وصثع ونغذمر دورعذسوراوصذمومتوط ام ود  ورأل ثحلورصىاي و ىم ورود اىمنوووو

 ىىظميمورص ىىم حلورصو  ىى ةوعلىىروخ ىىمر دورصىىهو ىىم وروي  تىىوملويتسرخلىى مورمتوط اىىم ووويترعىىميتيورىىثر وخمتل ىىةو

دوطقوريرت  روررأل ثحلوش ورس  ىةورشىدويتىسرو  ىاوصى رو ىدوناو  ى و الىمونملوريذةاىةوووووووووو  محلدورط ام  

وختلووومرمنور وراونشسر ونرورورق وعراثيةونرو رورامالي .
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و

 عاهاً  أحذ أعياى ادلٌققت قابلٌاٍ فؤفادًا بقىلَ: 55جماُذ قائذ ادلعور  يبل  هي العور 

صارىىاثاوعلىىرورصىى ال وررىىمور اا تىى ورىى وبىىثرادور  ىى ةوووووو رذىىاو ىىثع ورصرىىاوكيةور مص  ىىمونورصاىىسررملورووو

ر ظمعم وا وئورا  مو سورصرامملوريس  يو مملو امملورسيثيةو ىوعوح م ظىةوعالىثرملو ىدو عى  مو رى ووووووو

الاورص ىم ر ورر يالىم ورلبثرر ىةورصىهو  ىاحلمواىماثر ورصرىاوكيةوركررو مص  ىموااث ى ورصاسيىسورى وووووووووووو

نورذمت ىىمورر ىىت س  ورص ىىم ر ورأل ىىورئورص ىىا  ةوررصةثقىىم ورأل ىىثو ىىثرادورليتىىمكحلويتأ اللىى مورشىى ويرذىىةو

ردمتلاىىم وريىىس  يورتوارىىت  يوناو ىى رورىى وراىىس ر ورل رىىمملورىى ورألع ىىمملوريس  ىىةوررعىىمك ورصارىى وووووووووو

ر ىىثرادو ىىسورل رىىم  ةورصىىهوخل تىى موالىىاورص ىىم ر وووررصىىسخاورصىىاي و ىىم ورويا لىىوملورذىى وريىىس  يون ىىثشدووو

 ىىمشسحلوصلا ىمملوراوترصى ورا ى  مو م ىثحلونوربىسرملورصرىىامملور راووووووورصو  ى ةو ى و ىامملورسيثيىةو ىوعووووو

رصض ميمو رورصل ظةوريخثوشا ور ثرادوق ىميتواىماثحلو ثيت ىةوصت ىمصىورصاىسررملورصرىاوكاونوص لىةونرىرووووووووو

يت  وغم حلوبويةوعلىروخ ىميتوصل ىسرورصث ىاورى ونشىميلورسيثيىةو ىوعو ىمملووووووووووو8778رم  وو8ر ال روريور  و

طقونخثلو  منوع وريمرورريثعىرورراى ورم ى ت ورن ىثا ويتمصامرىاورن ى ث ووووووو يورأل ثحلويتذااور ورذةاةو

رط ثرئوخ مر ورصهو م  وا ااو اذمنوص ورأل ثا ورذاوعميتوورم  ت ع وطاميتةود  ون ثا ور  وئوقة  و

ررصاماذةورور و سو ور اوصلال م وراويوبسوناورئ و ا ورصو   ةوصت مصىورصاسررملورصراوكاوعلرو امملو

و وعوررص ال وعالورمن .ورسيثية

و

 وتائج الىالعة:

 الضحايا ادلذًيني:

 
   

 اإلمجايل

و5و7و7و9 اجلرحى

 ادلٌشآث ادلذًيت:

و
 وو

  61 5 حذهط

 1   حضرر

و
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ريذةاىةورصىهومتور ىت سر  مورربىس مووووو ا اىم ور سر  ىةوياث ىةوووووريث  ورصام و ورال وعلرورصورقاةورنبثل

راوو ىدوورألغذىمر دووخ ميتوصل سرورصث اويتخاريمو ىاذمنورس  ةورنملوريامملوريرت س وع م حلوع وملوريذةاةون

اوبسوناونشسر وعراثيةونوالاوريذةاةورألرثورصااويؤ سونملورموقمر ويت وقور ورصت مصىوشىوور ىت سر ووو

يامق وعل  مورصام وملورصسريل ورخثقمنوصلال مكئوررصاى دورصىهووورتاالسوصلالس  يورريذ ا وريس  ةورش وبثرادو

ر ىىتالثر ورصرىىاوكيةور مص  ىىمونوقتىىاورر ىىت سر ورألا ىىمروورجمىىثكنداىى وعل  ىىموراتالاىىم وريت ضىىثحل.و

ثاا ى موويورصت ىمصىورصرىاوكاووررصذرمرورريس  يورموشووطاوبث ةويت اةواضم وطقور ىثرادورصىهوورىموترروووو

تال ورصسريلورصااورموترروامرتمنوطترروشا ور ثرادورصهويذسلو موب يورل رم  ةورررال ورانلونرميتورث

ررصهو ت ااونوريرتا اورصاثي وعا ةونرميتوااماىوراتال ورصىسريلورك معى وعى ورااىوئورراثيىم ويتىاووووووو

و تاوملوشا ور ثرادو وريت وكرص ةونورصاسررملوعلروراتالام وررصسرر.

 

 تىصيات المركز:

 م و وصل اىىىوئوررصتذال ىىىةويىىىسعوود ىىى ورذظالىىىم وراتالىىى وريىىىس ورريذظالىىىم ورصسرص ىىىةووريث ىىى ورصاىىى

رخعوامنورذظالم ورألرىدوريت ىسحلوطقو الىاوررى وص محلمورألخ ق ىةوررل رىم  ةوشىم ورىمويثاا ى وووووووووو

ورصراوكاور وبثرادو  ورص  ثيةورورل رم  ةودام.ورصت مصىاارملو

 را مظوعلرورموا ارور وريات مور ثعةورصاالاوعلىرووو المويسعوورألردوريت سحلورجملرورألر وطق

ورقىوراثيوررقىو  يىورصسيتورص ال ورراسور ور ااميور ثرادو  ونا مرور رمرورص ال .

 ريسعووطقو ثعةوط  مرو مملو ا  وكرص ةوصلت ا  ونوشا ور ث ىةورغاشىمورااىسرورثاا   ىمووووو

 صلاضمرورصسريل.

و

و

 و
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 (1هلحق رقن )

 الضحايا اجلرحى هي ادلذًيني أمساء وبياًاث 

 العور الٌىحت االةزززززززززن م
ًىحت 

 االًخهاك

ادلٌققت/ 

 ادلذيريت
 ه اى الىاقعت

حاريك 

 الىاقعت

 8778رم  وو8 بور و سو ور ا  وع بثيح 7 ا ا عع دوامحلون ر و ماثو م    1

 8778رم  وو8 بور و سو ور ا  وع بثحية 78 ا لة ن  يتون ر و ماثوعما و م     5

 8778رم  وو8 بور و سو ور ا  وع بثحية 75 ا لة عل ةون ر و ماثوعما و م     5

 8778رم  وو8 بور و سو ور ا  وع بثحية 65 ر  ر ع ي حلو ريورصعث     4

 8778رم  وو8 بور و سو ور ا  وع بثيح 77   ث ن ر و ماثوعما و م     5

 

 

 

 (1ادللحق رقن )

 ادلذهرة وادلخضررةادلٌشآث ادلذًيت أمساء وبياًاث 

 اةن صاحب ادلٌشؤة م
ًىحت 

 ادلٌشؤة
 العذد

ًىحت 

 الضرر

ادلٌققت/ 

 ادلذيريت
 ه اى الىاقعت

حاريك 

 الىاقعت

 8778رم  وو8 بور و سو ور ا  وع اسرا 8 خ ميت ن ر و ماثوعما و م     1

 8778رم  وو8 بور و سو ور ا  وع   وئ 67 نغذميت ن ر و ماثوعما و م     5

 8778رم  وو8 بور و سو ور ا  وعواضث و7ور م  سوو ور اوصلال م  سو  5

 
 

  

 صٌعززززاء –اليوززززي  - ادلركز القاًىين للحقىن والخٌويت عي/صادر 
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