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 ملخص:

اسزمراراً جلرائم احلرة ضد اإلوسبوُخ اليت ررركجهب السعىدَخ وحتبلوهب ضد املددوُ    الدُمه   

 ىددا ثر ددر  دده ع عددخ ثوددىارة حددىذ لددبئرح  رثُددخ ل ز ددبلن   هُددً خدد ع ودددوالب الدداٌ   سالددذ  سددزمرح

و دً   8102اثرَد    82َدىر السدجذ املىاهدي    ده  السعىدٌ غبرح جىَخ   السدبوخ الزبسدعخ والى دن حدجب بً     

 - دَرَددخ  ددر   –ع عددخ  دددوُ  رددبوىا وبئدددَه ا   ىددبسعم اىلٌددخ حددعت ال دد  و لددخ ثدد   ددداد       

 ٌزدد  ال  عددخ اصحدد بم ٌددم ا ددرثر  ث ددداٌه َىددبٌ      حمبهظددخ  ،ددًة ثسددورد اللددبرح الى  ددُخ ودده   

 ( وب بًة ولو  ربن  عهه  01ومرٌب )

 

 الىالعة:تفاصيل 

حدىذ لدبئرح  رثُدخ لز دبلن العددوان       8102إثرَد    82حدجب  َدىر السدجذ املىاهدي      03:1وىد السبوخ الدد  

السددعىدٌ غددبرح جىَددخ اسددزهدهذ ع عددخ احدد بم  دددوُ  رددبوىا وبئدددَه  دده ث ددد  ثددبر  ُددبي ال ددرة ا   

ً   - دَرَدخ  در  احلدودَدخ    – ىبسعمب الكبئىخ    ىلٌخ حعت ال   و لخ ث   دداد   ة حمبهظدخ  ،د

ثدد    روددخ اودد م خدد ع  ددرورٌم    ذ اللددبرح الى  ددُخ و ددُهم وُعددبً ووددبعرد ثجسددبدٌم الى ُ ددخ  ضددً

و ُهبة     املرر  الٌبوىين و ً ثمسبء الض بَب وثُبوبهتم وٌمة و ُبء حيىي حُجبن احل،ىرٌ َىبٌ  

( وب دبًة والضد ُخ ال بلدو ٌدى     81رج غ  ه العمدر )  –( وب بً ة ث ُىخ ثمحد وجد اهلل حُجبن 01ومرٌب )

 ( سىىاد0)اللو  ومر س مبن ثمحد وجداهلل الجبلغ  ه العمر 

 

 إفادات ألارب الضحايا وشهىد الىالعة:

ػاهدا    شداُد ػنداى هدي  ُداة ػسلدة ددا حددا  الدط قمدغ   ًطال دا             62 –حيىي حمودد حددا     

ني هدي  نهٌطمة شؼب اللنب الط ارقكب التحالف السؼو   فن ا جرميتَ املروػة حبك ثالثة هددً 

 السكاى لادلٌاٍ ولال لٌا: 

مسعىب حت ُي اللريان احلريب رعبدرً   مسدبء املىلٌدخ و  السدبوخ الزبسدعخ والى دن حدجب ًب   َدىر        "

السجذ هىجئىب ث ىً غبرح جىَخ  سزهدهبً هبب ث رار  ث داٌه    ر  خ الكهىلخ ولو  ربن  عهه ربوىا 

ه وخدد ع  ددرورٌه وبئدددَه ا   ىددبسعم ثعددد ثن  ٌدد  ا  ثئددر  ُددبي  ال ددرة جل ددت املُددبي ا  اٌددبلُه    

ا روددخ ثودد م ل مبحددُخ ة وًعددذ و ددُهه اللددبرح الى  ددُخ  جع ددرح ثبجسددبدٌه وا بلزددهم ا  ثحدد ءة       
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 واسددزمر اللددريان احلددريب   حت ٌُددً وٌددت ارركبثددً عدداي اجلرءددخ املرووددخ   مسددبء املىلٌددخة وجددبء        

عهدب ودهىدهب ثضددرَ    اصٌدب   ثعدد  درور سدبوخ  دده الٌ دن وو دروا و دً ثحد ء الضدد بَب هٌدب ىا ثز،مُ         

وا ددد    ٌددملح املىلٌددخة د اسددزهداههم واغزُددبع  ُددبهتم وثددراءهتم   مددبً وودددواوبً ة هعىددد ب رٌددام       

اللددبئراد احلرثُددخ لز ددبلن العدددوان السددعىدٌ ًىج ددخ ردد ن كددى و ددن لدده ثو ثر ددر و ددً ثجسددبد ع عددخ     

 ."الى  ُخبى ر  ثوحبم هثح بم  دوُ   ىهكخ جراء العدوان واحل بر ههاا ًد 

 ػاها   شاُد ػناى هي  دٌاء املٌطمة لال لٌا: 62يبلغ هي الؼور  – محد حمود هرزولي 

وعُش كه سكبن املىبلي احلدودَخ وثبصخص  دَرَدخ  در   ىدا ع عدخ ثودىار  ضدذ و دة ال  ظدخ         "

 دده  وكدده وكبثددد ردد  ثوددىاة املعبوددبح واملمسددٍ الكدد ري  دده اصسددر و  ددذ    ودددوان السددعىدَخ وحتبلوهددب   دده 

 ىبلٌهب ود و هم وثعدا اصسدر اثبدهتدب اللدبراد اجلىَدخ  الديت حدىهب لدريان حتدبلن العددوان السدعىدٌ             

 دده السددكبن ثحددج   ٍوٌددم داخدد   ىددبسعم وثغ ددت الضدد بَب الدداَه سددٌلىا ٌددم ثلوددبع ووسددبء و دده ثٌدد   

 ورضددخ  ل ٌزدد  والعٌددبة اجلمددبوٍ  دده ًجدد  ًددىاد الز ددبلن السددعىدٌ و دده ٌدداي اجلددرائم املرووددخ الدديت    

لبئرارددً احلرثُددخ حددىً غددبرح و  ددُخ و ددً ع عددخ  دددوُ   دده سددكبن  ىلٌددخ حددعت ال دد  خدد ع ارركجزدهب  

ا   ىددبسعم وٌددم حمم د  ثبملُددبي لسددٌٍ ثلودبعم واسددرٌم ًضددذ و ددُهم   ودىدهتم  دده ثئددر  ُدبي حددرة   

 م املبحدُخ  اللبرح الى  ُخ وُعبً وا بلزهم ا  ثح ء ثع رهتب اللبرح الى  ُخ ث  مثبر ث د  د ارة ود  

اعىبء  درورٌم و ُهدبة جن  دد  ىدهم غدري ثحد ء حدلريح د ومُعهدب ودهىدهبة والضد بَب ٌدم ا درثر              

ولود ة وٌداي اجلرءدخ لُسددذ إ  حدىرح  ده حددىر اجلدرائم الى  دُخ واملرووددخ الديت ررركجدهب السددعىدَخ          

 ".وحتبلوهب حبي سكبن  دَرَخ  ر  املىكىثخ

 

 

 

 وتائج الىالعة:

 املدًنني:الضحايا 

 
   

 اإلمجاة

 :  8 0 المتلى

 

 



 

 

 حجة -حرض  –الىساء واألطفال في شعة اللثه تمرير حمىلي يىثك والعة لصف  
 6 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

املىلٌدخ الديت د اسدزهداههب ووجددوب     حتٌٌُدبد  ُداوُدخ ملعرهدخ     املرر  الٌبوىين ال ع و ً الىاًعخ وثجري

   ىلٌدخ حدعت ال د  و لدخ ثد   دداد         روخ  دوُخ  دوُخ وثن املكبن املسزهدم وجبرح وه ن املىلٌخ ث

و  رىجد ثٌ ثٌدام وسكرَخ   ر ك املىلٌخ اص در الداٌ    حمبهظخ  ،ًة - دَرَخ  ر  احلدودَخ –

َعبًدت  َؤرد ثن  ب ًب ذ ثً ًىاد الز بلن ٌى اسزهدام  زعمد ل مددوُ  واملى دمد املدوُدخ وٌدٍ جدرائم      

اسزمرار  وجمرديت ثوعذ و ُهب اجملزمعبد املز ضرح. و ُهب الٌبوىن الدو ة وخرًبً ل مجبدئ والٌُم ال

السددعىدَخ وحتبلوهددب   ًزدد  واسددزهدام اصلوددبع والىسددبء واملدددوُ   ددب ٌددى إ  جرءددخ ث ددعخ رضددبم إ   

و سددمع اجملزمددع الدددو  الدداٌ  ددب ساع   ثي رركجددهب ث ددبر  ددر َ الز ددبلن السددعىدٌاجلددرائم الدديت   ددب ساع  

َىدي عب جج  اإلوسبوُخ والديت سز دك    املسدزٌج  الٌرَدت وٌجدخ ث دبر       حب زبً إساء ٌاي اجلرائم اليت 

ركبرن اجملزمع الدو  ودهبوً وه احلٌىى واحلرَبد ث  سزكىن ٌداي اجلدرائم سدىاثي دولُدخ   العددوان      

 و ً اجملزمعبد والدوع.

 

 تىصيات المركز:

    املررددد  الٌدددبوىين ل  ٌدددىى والزىمُدددخ َددددوى وُدددع  ىظمدددبد اجملزمدددع املددددين واملىظمدددبد الدولُدددخ

وخ ىحًب  ىظمبد اص دم املز ددح إ  حتمد   سدئىلُبهتب اصخ ًُدخ واإلوسدبوُخ ودبي  دب َرركجدً          

 السعىدٌ  ه جرائم حبي الج رَخ و اإلوسبوُخ وعب. الز بلنلريان 

 اص ه إ  احلوبظ و ً  ب رجًٌ  ه مسعزهب وسروخ العم  و دً   رمب َدوى اص م املز دح وجم س

 وًن احلرة ووًن و َن الدر الُم  واحلد  ه ارركبة اجلرائم حبي ثلوبع ووسبء الُمه.

      وَدوى إ  سروخ إرسبع جلبن حتٌُي دولُخ ل ز ٌُي   ٌاي اجلرءدخ وغريٌدب ورٌددر  رركجُهدب

 ل ٌضبء الدو .
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 (1هلحك رلن )

 ودناًات الضحايا المتلى هي املدًنني وصور لبؼض ن  مساء
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الٌو

 ع

الؼو

 ر

ًوع 
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املٌطمة

 /

 املديرية

هكاى 

 الوالؼة

قاريخ 

 الوالؼة

1   
حممد س مبن ثمحد وجد اهلل 

 احل،ىرٌ
  ر   ًزُ  0 لو 

حعت 

 ال  
ثثرَ   82

8102 

  ر  ًزُ خ  01 ثو ً  و ُبء حيىي حُجبن احل،ىرٌ  6
حعت 

 ال  
ثثرَ   82

8102 

  ر  ًزُ  81 ثو ً  ث ُىخ ثمحد وجداهلل حُجبن احل،ىرٌ    3
حعت 

 ال   
ثثرَ   82

8102 
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