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 إعداد/ الوركز الماًىًي للحمىق والتٌويت

الىحداث التاليت:عبر هحاهيي وباحثيي وراصديي حمىلييي في   

دوحدددددرصد والدددددردو و ى  ددددددك

دوحدددددددددددرصد و مدددددددددددددد   ا

دوحددددددددددددرصد و ا ددددددددددد د

دوحدددرصد جلة اددد د نوة اوو ددد دد
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 4 ........................................................................................ : وى لة دتف ل ل

 4 ..................................................................  وضح   دوأل  بدع  ندشهىددإف د ت

 5 ............................................................................................ : وى لة دو  ئج

 5 .................................................... : ورويلد نوس يندولم وىندوفمً د الو ه ندولف

 5 .......................................................................................... :از  جلدتىل  ت

 7 ...............................  جلرو نيدمهد ااحىد وضح   دوب  و تدأمس ء(د.1)د لمدملحك

 7 .......................... و جل ضا صد جلرماصد جلرو  د جلىشآتدوب  و تدأمس ء(د.2)د لمدملحك
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 الىالعت:فاصيل ت

طريبن حتةلف بلعدوبن بلسعىدٌ بسسهدبف بملدوُني يف بلطسقاةذ وزاد ري ساُةزبوق وقساب باجسَاة       سعمد َ

 سزكحةً أجشع بجلسبئق حبق بملدوُني علً  سأي و سامع   ه بملىبطىني جشكب  حةشس وجدون أٌ سحث َركس 

 .ه بجملسمع بلدويل بلرٌ ال حيسك سةكىةً 

بسااااسهدبف سااااُةزخ وااااىا عٌُلااااىك إ زةجعااااد للمااااىبطه  جااااسبٌُق شااااةكس أ ىااااة         ه زلاااار بجلااااسبئق  و اااا

بلثال اااة   حملخ َاااى اااسوزٌق يف بلطسَاااق بلعاااةحمل لىطمباااد بااااُل  لدَسَاااد بجلسبداااٍ لذة  اااد ب دَاااد     

 .حمل2102 ةَى  22بملىب ق 

 

 

 

 إفاداث شهىد عياى وألارب الضحايا

 عاهاً، أحد أقارب الضحايا أفادًا تقوله: 33سعيد يثلغ هي العور يوسف خالد 

حمل وكااةن بملااىبطه  جااسبٌُق 2102 ااةَى  22بملىب ااق جعااد رهااس َااىحمل بلثال ااة   23:1زشااري     "كةواار بلسااةعد

 وأخااةي أ ااد شااةكس  ااسون يف بلااب بلسااةدلٍ جااةاُل  وكااةن  عهااق علااً بلسااُةزخ ز ااب وشو سااً كااةوىب  

ساُةزوق واىا ٌُلاىك  واس      عةئدَه  ه ب دَدخ، ويف زلر بلسةعد شه علُهق بلطريبن غاةزخ بساسهد ر   

 اب  هة  جسبٌُق ومخساد خخاسَه كاةوىب  عاً علاً  سىاهة لاة  اُهق ز         سح سةئمببلسُةزخ وعه بلغةزخ  زالف 

 ".بملسسشفًوشو سً ومت ومبلهق    

 بلشةٌد أوً ال َى د أٌ سحث َربز بلمبصف وذكس لىة أمسة  بلضذةَة دسث بلكشف بملس ق.أ ةدوة 
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 ًتائج الىالعت:

 الضحايا ادلدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 5 4 0  اجلرحى

 ادلٌشآخ ادلدًيح:

 
  

  1 تدهري

 1  تضرر

 

 

 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًضاًي الدولي:

بملىطمباد بلامت مت بساسهدب هة وو ادوة     حتمبُمباةذ  ُدبوُاد ملعس اد     بملسكص بلمبةوىين بطلع علً بلىبقعد وأ سي

وال زى اد  حتمب  دوُني،  طسَق عةحمل أ ىة   سوز سُةزخ دوُد وأن بملكةن بملسسهدف عحةزخ عه ن بملىطمبد أ

أٌ أٌاادبف عسااكسَد يف زلاار بملىطمبااد با ااس بلاارٌ َمكااد أن  ااة قة اار جااً قااىبذ بلسذااةلف ٌااى بسااسهدبف     

َعةقث علُهة بلمبةوىن بلدويل، وخسقةً للمحةدئ وبلمباُق بلامت    سعمد للمدوُني وبملىشآذ بملدوُد وٌٍ  سبئق 

بسااسمسبز بلسااعىدَد وحتةلفهااة يف قسااب وبسااسهدبف باطفااة   وجمااسدهااة بجملسمعااةذ بملسذضااسخ. أمجعاار علُ

ٌ  وبلىسة  وبملدوُني  ة ٌى  ال  س د جشعد زضةف    بجلاسبئق بلامت   اة شب      سزكحاهة  َ بلسذاةلف بلساعىد

 بنإوسةوُد و سمع بجملسمع بلدويل بلرٌ  ة شب  صة سةً  شب  ٌري بجلسبئق بلمت َىدي هلة  حنيأي أ ةحمل  س

وبلمت سسشكب يف بملسسمبحب بلمبسَث عمبحد أ ةحمل زكةزف بجملسمع بلادويل ود ةعاً عاه ب مباىحل وب سَاةذ جاب       

 سسكىن ٌري بجلسبئق سىبجق دولُد يف بلعدوبن علً بجملسمعةذ وبلدو .

 

 تىصياث الوركز:

    بملسكاااص بلمباااةوىين للذمباااىحل وبلسىمُاااد َااادعى مجُاااع  ى ماااةذ بجملسماااع بملااادين وبملى ماااةذ بلدولُاااد

وخصىصًة  ى مةذ با اق بملسذادخ    حتماب  سااىلُةوة باخالقُاد وبنإوساةوُد  اةي  اة َسزكحاً          

 بلسعىدٌ  ه  سبئق حبق بلحشسَد و بنإوسةوُد مجعة. بلسذةلفطريبن 

  با ه    ب فةظ علً  ة زحمبً  ه مسعسهة وسسعد بلعمب علاً   كمة َدعى با ق بملسذدخ وجمل

 وقف ب ست ووقف وصَف بلدحمل بلُمين وب د  ه بززكةت بجلسبئق حبق أطفة  ووسة  بلُمه.
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      وَدعى    سسعد  زسة  جلةن حتمبُق دولُد للسذمبُق يف ٌري بجلس اد وغريٌاة وزمبادر  سزكحُهاة

 للمبضة  بلدويل.
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلرو نيد

 العور الٌوع االســـــــــن م
ًوع 

 االًتهاك

ادلٌطقح/ 

 ادلديريح

هكاى 

 الواقعح

تاريخ 

 الواقعح

 2102 ةَى  22 باُل  بجلسبدٍ  سَخ 1: ذكس  جسبٌُق أ د علٍ شةكس  1

 2102 ةَى  22 باُل  بجلسبدٍ  سَخ 1: ذكس  جسبٌُق حممد دسه حمجىت   2

 2102 ةَى  22 باُل  بجلسبدٍ  سَخ 22 ذكس حيىي عمبالن عشىب   3

 2102 ةَى  22 باُل  بجلسبدٍ  سحيد 21 بوثً ملُ  حممد عمس  مسةعُب   4

 2102 ةَى  22 باُل  بجلسبدٍ  سَخ 22 ذكس أ د  هُىت دُسٍ   5

 

 

د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلرو  د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 

 اسن صاحة ادلٌشؤج م
ًوع 

 ادلٌشؤج

ًوع 

 الضرر

ادلٌطقح/ 

 ادلديريح

هكاى 

 الواقعح

تاريخ 

 الواقعح

 2102 ةَى  22 باُل  بجلسبدٍ زد ري سُةزخ  جسبٌُق أ د علٍ شةكس   1

 2102 ةَى  22 باُل  بجلسبدٍ زضسز طسَق طسَق باُل  بلعةحمل   2

 
 

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاز د وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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