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 هلخص:

َستًر طرياٌ حتانف انعدواٌ يف استهداف يُازل ادلدَُني وشلتهكاهتى حىت خُااو اندادو انرحام    

ويىاشُهى مل تكٍ مبُأي عٍ غارات طرياٌ حتانف انعدواٌ انىحشاُ  واناط طانال شام شاٍ  يُاة  داَا         

  انعاادواٌ وحااىت انُااىو انااةٌ اسااتهد ل انتااايرة  ملااارتني خًُاا  ادلااىاطٍ عداادا   ااارٌ و تهاال انُسااا      

َاىو    جار واألطفال و ضل عهً ادلىاشاٍ مبُتةا  انعدها د يدَرَا  حارف سافُاٌد زلا اا  عًاراٌ  دام          

 .و6102ياَى  62اجلًع  

 

 الىالعة:تفاصيل 

شاااٌ األطفااال وانُسااا  خلاخاام اخلًُاا  وشاااٌ األا سىارْااا ويف انساااع  انماَُاا   داام  جاار اجلًعاا  حهاا        

انعادواٌ يف ااا  سافُاٌ مبظا اا  عًاراٌ وشاٍ غاارتني اساتهد ل اخلًُا  ا ناط تاأوٌ            طرياٌ حتاانف  

زوج  انشهُد وأطفاناّ األو شاَال ياط أطفاذلاا عُاد أ ُهاا  عاد يةتام زوجهاا وأا أطفاذلاا  هاى  اد ياٍ              

 َكفم األَتاو سىي أ ُها.

أطفاذلاا وجارط طفها     نكٍ طرياٌ حتانف انعادواٌ  اغتاهى  ملاارتني وحشاُ   ضال عهاً أو األَتااو وأحاد         

ثانم  سروط خترية واحتارا  اخلًُا  وشام األثااه  ُهاا وحملُاط ا تىَاات  اىل اا   ق  احتارا  ساُارة           

وَفااى  عاادخل يااٍ ادلىاشااٍ يف جرناا   ااد اىلَساااَُ  تضاااف ق  سهسااه  اجلاارايى انااط َرتكدااها طاارياٌ     

 انتظانف يُة  داَ  انعدواٌ عهً انًٍُ.

 

 ألارب الضحايا وشهىد عياى

 55أحد ألارب الضحاٌا ٌصف لٌا تعض التفاصيٍل اهيَع عليً أحسيي لرصياىغ ٌثليل هيي العوير         

 عاهاًغ أفاد لائالً:

شاَااال انسااااع  انماَُااا   دااام انفجااار ياااٍ َاااىو اجلًعااا  وشُاااا َاااايًني واعُاااا أزَاااس انتااارياٌ أ سعُاااا          

 ياااٍ سلااادعُا عةاااا انااار اعُاااا اَفجاااارٍَ شااادَدٍَ شااااٌ انااار ان اااىت َاااات  عاااٍ غاااارتني خهفتاااها  

ٌ انملاااارتني اجلىَااا  اساااتهد ل خًُااا   اااهرٌ وساااُارتّ شااااٌ َُااااو يف اخلًُااا  ا اااٍ          طاااايرات انعااادوا 
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ا ااال انشاااهُد وأياااّ واناااط شاَااال عُاااد أْهاااها  عاااد يةتااام ا ااالد عةاااا ااعُاااا انااار ْرعُاااا ق              

زلااام انة اااف نعهُاااا َةاااىو   َةاااااْى ونكاااٍ خلوٌ جااادوي شاَااال اناااُرياٌ  اااد احر ااال انتفااام حفُااادٌ     

تااار  وانساااُارة سىارْاااا حتتااار  أَضاااا د عااادخل ياااٍ األغُااااو  تهتاااها انملاااارتني    وأياااّ وشاَااال اخلًُااا  حت

اناااط  ضااال عهاااً شااام شاااٍ  وأ ااادق  اااهرٌ ك نهااار شاااٍ   ةاااد احتر ااال شااام شلتهكاتاااّ و تهااال              

 أغُايّ وسُارتّ احتر ل.

 

 عاهاً مت التىاصل تَ وأفادًا تمىلَ: 44والد األمغ احلاج عثداهلل صاحل علً ضاويغ عورٍ 

سااىار اخلًُاا  انااط  ُهااا ا ااُط وأطفاذلاااد شاَاال انساااع  انماَُاا   داام انفجاار و اجأتُااا             شُاال َااايى  

انتااااايرة  ملااااارتني انملااااارة األو  اسااااتهد ل اخلًُاااا  وانملااااارة انماَُاااا  اسااااتهد ل انسااااُارة واألغُاااااو      

تااااراشى عهااااٍ انتااااراا وشاااااخل َااااد ٍ جساااادٌ و ساااادا    دْاااااد شاااااٌ يف اخلًُاااا  ا ااااُط وأطفااااا  سىار

ار نكاااٍ مل أ اااُدل ا اااُط  تهااال وطفهاااها اناااةٌ  ةاااد وانااادِ  دااام  تااارة  سااادا   اااف           شااادة اكَفجااا 

ساااااُىات  أ اااااُدل ساااااروط ختااااارية وَةهُاْااااااا ق       01انتااااارياٌ ا اااااُط انماَُااااا   طفهااااا  عًرْااااااا     

ادلستشااافًد مل َدةاااٍ نُاااا انتااارياٌ شاااٍ   ةاااد  ضاااً عهاااً شااام أي شاااٍ و تااام أ ُاااايٍ وياااا  حاااىت          

 َدةً نُا شٍ  قك ا . ادلىاشٍ  ضً عهُهاد سُاريت احتر ل ومل

وتسااا ل  اااي   دلااااا َسااتهد ُا انتاارياٌ  ااُظٍ ياادَُني نااُد نُااا اَااا وك َىجااد أٌ شااٍ  َاا ر انة ااف 

 عهُُا.

 

 عاهاًغ أحد أتٌاء املٌطمح أفاد تمىلَ: 35علً همثل ُاديغ ٌثلل هي العور 

اساااتهد ل أسااارة يف انسااااع  انماَُااا   دااام  جااار اجلًعااا  شاااٍ طااارياٌ حتاااانف انعااادواٌ غاااارتني جىَااا     

  ٍ يف ادلُتةااا  انماَُااا  ساااافُاٌ َااات  عاااٍ انملااااارتني يةتااام أو وطفهاااها نُااااتى األا        ادلاااىاطٍ عدااادا  عهاااا

واناااادٌ  تاااام واناااادِ يااااٍ سااااا    انة ااااف اجلااااىٌ نهتاااارياٌ وق ااااا   طفهاااا  أخااااري وحرَاااا  اخلًُاااا     

    ّ  واتااا ف شااام شلتهكاااات ادلاااىاطٍ وساااُارتّ وَفاااى  أغُاياااّ واتااا ف شااام األثااااه  ااادوٌ أٌ اَاااا ارتكدااا

 ادلدَُني ادلستهد ني.
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 ًتائج الىالعة:

 الضحاٌا املدًٍني:

 
   

 اإلمجايل

 2  1 1 المتلى

 1   1 اجلرحى

 املٌشآخ املدًٍح:

 
   

 1 1 1 تدهري

 

 

 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

ادلُتةا  اناط ا اساتهدا ها ووجادَا     حتةُةاات يُداَُا  دلعر ا      اطهط عهً انىا ع  وأجريادلرشس انةاَىين 

مبُتةا  انعدها د   ادلاىاطٍ عدادا   اارٌ    تا عا   خًُا   يدَُ  وأٌ ادلكاٌ ادلستهدف عدارة عاٍ  ٌ ادلُتة  أ

وك تىجااد أٌ أْااداف عسااكرَ  يف تهاار ادلُتةاا  األياار انااةٌ  د يدَرَاا  حاارف ساافُاٌد زلا ااا  عًااراٌ

َعا اا  ْى استهداف يتعًد نهًادَُني وادلُشا ت ادلدَُا  وْاٍ جارايى      َؤشد أٌ يا  ايل  ّ  ىات انتظانف 

استًرار  ورلرخلعهُها انةاَىٌ اندو د وخر ا  نهًداخلئ وانةُى انط أحملعل عهُها اجملتًعات ادلتظضرة. 

انسااعىخلَ  وحتانفهااا يف  تاام واسااتهداف األطفااال وانُسااا  وادلاادَُني يااا ْااى قك جرناا   شااع  تضاااف ق   

ويسااًط اجملتًااط اناادو  انااةٌ يااا زال   أي رتكدااها أياااو ياار َ انتظااانف انسااعىخلٌيااا زال   اجلاارايى انااط

 ايتا  قزا  ْةِ اجلرايى انط َُدي ذلا جدني اىلَساَُ  واناط ستشاكم يف ادلساتةدم انةرَاا عةدا  أيااو       

دواٌ تكاتف اجملتًط اندو  وخل اعّ عٍ احلةى  واحلرَات  م ستكىٌ ْاةِ اجلارايى ساىا   خلونُا  يف انعا     

 عهً اجملتًعات واندول.

 

 تىصيات الوركز:

     ادلرشاااس انةااااَىين نهظةاااى  وانتًُُااا  َااادعى حملُاااط يُاًاااات اجملتًاااط ادلااادين وادلُاًاااات اندونُااا

وخ ى ا  يُاًات األياى ادلتظادة ق  حتًام يسااىنُاهتا األخ  ُا  واىلَسااَُ   ااِ ياا َرتكداّ          

 انسعىخلٌ يٍ جرايى حب  اندشرَ  و اىلَساَُ  حملعا. انتظانفطرياٌ 
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   ًشًا َدعى األيى ادلتظدة ورلهد األيٍ ق  احلفاظ عهً يا تدةً يٍ اعتها وسرع  انعًم عها

 و ف احلرا وو ف َسَف اندو انًُل واحلد يٍ ارتكاا اجلرايى حب  أطفال وَسا  انًٍُ.

  ُيف ْةِ اجلرنا  وغريْاا وتةادر يرتكدُهاا      وَدعى ق  سرع  قرسال جلاٌ حتةُ  خلونُ  نهتظة

 نهةضا  اندو .
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 (1هلحك رلن )

 أهاء وتٍاًاخ الضحاٌا المتلى هي املدًٍني 

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 املدٌرٌح

هكاى 

 الىالعح

تارٌخ 

 استهدافهن

 6102ياَى  62 انعده  حرف سفُاٌ  تُه  61 أَمً سرَع  عددا   احل انهكٍ 1

 6102ياَى  62 انعده  حرف سفُاٌ  تُم 0 طفم     ا ر عهٍ  ر اٌ 2

 

 

 

 (2هلحك رلن )

 أهاء وتٍاًاخ الضحاٌا اجلرحى هي املدًٍني 

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهان
 املدٌرٌح

هكاى 

 الىالعح

تارٌخ 

 استهدافهن

 6102ياَى  62 انعده  حرف سفُاٌ جرحي  01 طفه  سارة عددا   احل نكٍ 1

 
 

 (3امللحك رلن )

 املٌشآخ املدًٍح املدهرج واملتضررجأهاء وتٍاًاخ 

 اسن صاحة املٌشؤج م
ًىع 

 املٌشؤج
 العدد

ًىع 

 الضرر
 املدٌرٌح

هكاى 

 الىالعح

تارٌخ 

 استهدافهن

 6102ياَى  62 انعده  حرف سفُاٌ تديري 0 سُارة عددا   احل عهٍ  اوٌ 1

 6102ياَى  62 انعده  حرف سفُاٌ تديري 0 خًُ  عددا   احل عهٍ  اوٌ 2

 6102ياَى  62 انعده  حرف سفُاٌ  تم 01 أغُاو عددا   احل عهٍ  اوٌ 3
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