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 ملخص:

مم سعيياٌ لفغييجل دحتا به فضديي   ييذ   دمبييع اقيي يف عييق ط مانيي ؿ لفغاييـ بلفجلغيي   ليتنيي ا  لفيي    

لفغؾ ه لملذىقني ببي خصط عيؾ ه لمليي اظ لدذبدحتيا يف ة صعيا ظيجلذ  ععيضع ع لةي  لفيحتيا بليت حتيا           

لهلغاريحتا ببذبه متققض اق  مي اظ لملذىقني بجتنجل ةل لفغؾيقا يف خماقف مي اظ بمذحتشحت ت لحمل صعيا  

 اقيا سل   يتقاد  لملتي ت ميو لمليذىقني بلعيانشلسل        بلف  صقضع جم صس بجشلئل  ذ لإلىغي ىقا بببي د     

خانيي ؿ لفغاييـ ماقغييع لفغيي لت لفيحتييا فاتيي فف لفجلييذبله لفغييجل دع ظيي سبص   يف لفغيي اا لفييي  ميا مييو فققييا    

ك اق  ميطغا آؿ حب ع  لملأٍ فا ب فغؾ ه لملذىقني مبذحتشحتا غنش لدذبدحتا 6102م حت   62لفغبع لمل لصظ 

خ جبيي لس مييدؿ مييذد بمغييلذ لمليطغييا صييمؿ صييشب  اييذد مييو مٍيي    ة صعييا ظييجلذ ف لىضلييش لفعيي سب

( ميذىقني بقييدل اضقيني ببدي ط     3  لفجلص ،ف فقغضش ايو مغايـ    لمليطغا مو مغلذٍل بجلذ مدلئدل فعم

 م شلس جغقنا ب ملغلذ بمدؿ مذد.

 

 

 الىالعت:تفاصيل 

ك ماقغع عي لت هي فف لفجليذبله لفغيجل دع     6102م حت   62لمل لصظ ايذ لفغ اا لف  ميا مو فقـ حت ك لفغبع 

ة صعيا   -غنيش   مذحتشحتيا  -لفيحتا ظ سبص   صا ؽ   اقي  ميي صؿ لمليذىقني بدبس لفجلبي د  مبيطغيا آؿ حب عي        

ظييجلذ ف بعييص لفعيي سبخ يف ممييش حتغييقؾٌ مٍيي   لمليطغييا بجلييذ صييشبجدل مييو لملغييلذ ب  مييي صهلل جبيي لس    

( ميذىقني محييذٍل  3 لايني ميو عييؾ ه لمليطغياف ممي  معييضش ايو مغاييـ      مغيلذ لمليطغيا بمييدؿ محيذ لمليي   

مح فٌ لفع سبخ ب  مشم،ف حعـ لملشؽيض لفغي ى د فقتغي ط بلفاينقيا اقي  م ي ئدل ٍيل/ صي سط ظي            

ا مي  ف ببفيذً لفطضيـ/ مميري      33ا م  ف بصشحتذ ع مل حيىي اقضيا حتبقيم ميو لفجلنيش      01ظ   ع مل بانشً 

عي لتف لعادذصدل لفعي سبخ بٍيل ا ئيذحتو ب  ميي صهلل بجليذ لىايد ئدل        01لفجلنش صشحتذ ع مل  لفب فم مو 

تغبب لفع سبخ محتضي   يف بدي ط م يشلس جغيقنا بيٌ بمبيدؿ ايـ         مو مدل، ظم  لفجلص ، يف لملغلذ لفزع

 حغو عخقط.
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 إفاداث شهىد عيان 

هٌطمات آل حباساً   عاهاا،، اااُد عٍااى دؤحاد ؤعٍااى       55حسي حمود علً دذٌاى، ٌبلغ هي العوز 

 لابلٌاٍ دلال لٌا:

ب مليطغا بصلتع يف لفغ اا لف  ميا فقم  بجلذ ظم  لفجلص ، ب عي   ظي سبخ ماقغايٌ لفغي لت      ؽيع يف مد 

ؽيي ه لىضليي س ايقييف فقر حتييا صشجييع بمىيي    فييا راييش    لفيحتييا لفا بجلييا فاتيي فف لفجلييذبله بغقيي د  لفغييجل دحتا   

قـ لف  تغ د لخج ل، يف تقؼ لفقتعي ت ببجليذ  ي ا  فييذل،     هغغع مو لملؾ ه لملغادذف ىعشل  فجلانا لفق

ب   ظييم  لفجلصيي ، يف لملغييلذ حتطقييب لفيلييذ  ٍشاييع    مدبللعييار  ا مييو محييذ لخٍيي   لفييزحتو ؽيي ى ل عييذ     

سً بجذى   م ا مشخ ض بجل يشٍل لفعي سبخ حي ؿ لملؾي ه بٍيل لفطضيـ مميري        لملغلذ بايذ بظ في  ب  ج ل

ٌ صشحتذ عي مل اقضيا بلفضيتقا لف  في  ٍي  صي سط ظي   ظي   عي مل          صشحتذ ع مل انشً اصش عي لت بمبق

جشل، لفع سبخ لف حصي  بلىضلي سً بقييدل تضغيذى       ماي  ش ا شى  اق  ماشلصٌ بمشم، جغذً بٍزل لخصري 

لخ  بلفطضيـ لفييزع بجيذى ٍل مضييشجني بييذم ئدل بعنيي  بيغقييدل ب  لملشؽييض لفعيت  فمانتييي ه ميي  برل     

لدق   بفؾو مصيى  ابقب لفط لسئ ب ملشؽض لفعت  بأىٌ ال بجي د خع م يش حقي       ؽ ى ل ال حتضلف ه اق  عقذ

 اققدل بمصزى ٍل ب  ربحتدل بم لسلةل لف شى مبغي  لمليطغا.

 

عاها،، امٍك الضحٍت فارص صاحل سامل الذي اغتاال   77هٌصز صاحل صاحل سامل، ٌبلغ هي العوز 

عودي على هٌطمتهن ؤثٌاء ذزدجهن هي صالة بزاءة طفولتَ الصاردخ الذي ؤطلمَ التحالف الس

 العشاء دااُد عٍاى كاى حاضزا، حلظت المصف، لابلٌاٍ دلال لٌا:

ل مييدل مصي  صي سط ظي   لفبي فم      ب  مي صهل نيمالد  لبجلذ مه مدحتي  لفعم  يف لملغلذ بجلض مي  صشج

بصليأ  بعيص لفعي سبخ اقي      ا م   لفزع عبغين يف لفجل د  ب  مدفيي  بمىي  مؾ يع يف لملغيلذ      01مو لفجلنش 

فعي سبخ ببجليذ   مغشبا مو لملغلذ ؽ ه ايقض   تي  شت لختشبا بلفرب س ص عي  مو لفغغف جشل، ع   لىضلي س ل 

لىغص   لفرب س صشجي ف ش ٍذى  مؾ ه بع اد  بجذى   م ا مشخ ض بجل شٍل لفع سبخ يف ةقط لفطشحتيظ  

ذً بلفضيتقاني لخصيشحتو ٍيل ج سىي      بقيدل مص  ص سط لفيزع مل ديذ مييٌ عي ى ماشلصيٌ ببجليض ميو جغي        

ٍل مضشجني بيذم ئدل ال م يش فقتقي   اقيقدلف     ا ببفذً لفطضـ ممري صشحتذ  قجلدل بجذى ضصشحتذ ع مل اق

مصي ٍذ ليتشةييا مشبايا بى فييي  لخعيي  اقي  صييشلعدل صييتو مييذىقني بلمليطغييا مأٍ فيا ب ملييذىقني ال حت جييذ      

 فذحتي  مع مجلغؾشلت مب خم صه معقتا.

 

 عاها،، ااُد عٍاى لابلٌاٍ دؤفادًا بمولَ: 03وزي، ٌبلغ هي العوز غود العبدالعشٌش حسي حم

حتجلييقس عييؾ ه مذحتشحتييا غنييش ميييز  م ييا مايي لك بحيي  لفقتعييا مييو شييشب  لفغييجل دحتا به فضديي  يف لفجلييذبله  

لدع س اق  لفقنو هع باأ  لفغعف لفق م  ع ل، ب فغعف لفيع ب ملذصجلقيا بلفعي لسحتأ مب ب فري سلت    ب

ي بييـ لفضا ؽييا لفيي  تغييادذف دبه متققييض لفغييؾ ه لملييذىقني بمييي صهلل بمماقؾيي ةل بمييضلسادل  ليت حتييا ب فغ
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لخل ظييا ببجلييض لخعييش مبقييذت بأؽنقييد  ب فريي سلت ليت حتييا بٍييل يف سحقييا ىييضبحدل ب يي دل اييو لخمييو           

يف مي صهلل بمي اغدل لفغيؾيقا مظيبغ غيري آميو اقي  حق تيٌ بتيغمتيٌ        بلالعاغشلس بمو بغ  مو لفغؾ ه 

سعيياٌ دق تييٌ لفطبقجلقييا صغيي لت لفاتيي فف لفغييجل دع لفيحتييا مب ليت حتييا تغييادذف بتغعييف ؽييـ شيي ،     بمم 

مي اظ لملذحتشحتا بدبه مشلا   خصمعق ت بمبي دئ لإلىغي ىقا مب حي  مشلاي   حشميا       يفحتاتشػ مب مغاغش 

 62لصيظ  شدش سمض ه لملب سػ ععضع ع لتٌ لفيحتا ظي سبص   يف لفغي اا لف  مييا فيقم  ميو حتي ك لفغيبع لمل        

ك اقيي  ميطغييا آؿ حب عيي  لىضلييش لفعيي سبخ بجلييذد مييو لخٍيي   صييمؿ صييشبجدل مييو ظييم        6102ميي حت  

 بقيييدل اضقيينيحتيي ، لفجلصيي ، مييو مغييلذ لمليطغييا فقخقييف جشةييا  ييذ لإلىغيي ىقا بشحقييـ  م ييا مييذىقني مبش   

مبعي    ببد ط م شلس جغقنا ب ملغلذ بمدؿ جم بس خحذ لفغؾ ه بلفاغبب يف بع   لفشاب بلفزاش يف 

 لخٍ   مغقبدل ماض ؿ بىغ ،ف لمليطغا مذىقا بال حت جذ مع مغا دا ت معقتا مب م لعص اغؾشحتا.

 

 

 وتائج الىالعت:

  الضحاٌا املدًٍني:

 
   

 اإلمجايل

 3 1  2 المتلى

 املٌشأث املدًٍت:

 
  

 1 1 تضزر

 

 

 وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:وصف االوتهان 

لمليطغيا لفي  ا لعيادذلصد  ببجيذى      هغقغي ت مقذلىقيا ملجلشصيا     لملشؽض لفغ ى د لاقص اق  لف لعجلا بمجشى

بال ت جيذ   ميطغا عؾيقا مأٍ فا ب ملذىقني بدبس لفجلب د مذىقا بمه لملؾ ه لملغادذف اب س  او ه لمليطغا م

مع مٍييذلف اغييؾشحتا يف تقييؼ لمليطغييا لخمييش لفييزع حتمؽييذ مه ميي  ع مييع بييٌ عيي لت لفاتيي فف ٍيي  لعييادذلف     

حتجل عب اققد  لفغ ى ه لفذب ف بصشع   فقنب دئ بلفغيقل لفي    ماجلنذ فقنذىقني بلمليصآت لملذىقا بٍ  جشلئل 

يف عاييـ بلعييادذلف لخاضيي ؿ لعييانشلس لفغييجل دحتا به فضديي   بجمييشدم جلييع اققديي  لاانجليي ت لملاتضييش . 

شتؾبيد   حت لفاتي فف لفغيجل دع  بلفيغ ، بلملذىقني م  ٍ  بال جشةا بصجلا تض ف ب  ليتيشلئل لفي   مي  صلؿ    
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بمغنص لاانص لفذب  لفزع م  صلؿ ظ ما   بصل، ٍزً ليتشلئل لف  حتيذى هل  جبني لإلىغ ىقا مى مم ك مش

 تف لاانص لفيذب  بدص ايٌ ايو لدغي ط بلدشحتي ت بيـ       بلف  عاصؾـ يف لملغاغبـ لفغشحتب اغبا مم ك تؾ

 عاؾ ه ٍزً ليتشلئل ع لبظ دبفقا يف لفجلذبله اق  لاانجل ت بلفذبؿ.

 

 تىصياث المركس:

    لملشؽيييض لفغييي ى د فقتغييي ط بلفاينقيييا حتيييذا   قيييص ميعنييي ت لاانيييص لمليييذد بلمليعنييي ت لفذبفقيييا

بصع ظ   ميعن ت لخميل لملاتيذ  ب  هنيـ مغيت فق ة  لخصمعقيا بلإلىغي ىقا جتي ً مي  حتشتؾبيٌ          

 لفغجل دع مو جشلئل  ظ لفبصشحتا ب لإلىغ ىقا  جل . لفات ففاريله 

 لخمو ب  لدض ظ اق  م  تبغ  مو  جلاد  بعشاا لفجلنـ اقي    ؽن  حتذا  لخمل لملاتذ  بجمقظ

 بعف لدش  ببعف ىضحتف لفذك لفقنين بلدذ مو لستؾ   ليتشلئل  ظ ماض ؿ بىغ ، لفقنو.

       بحتذا  ب  عشاا بسع ؿ يت ه هغقظ دبفقا فقاتغقظ يف ٍزً ليتشةيا بغريٍي  بتغيذر مشتؾبقدي

 فقغض ، لفذب .
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 (1هلحك رلن )

 دبٍاًاث الضحاٌا المتلى هي املدًٍني  ؤمساء

 العوز الٌوع االسن م
ًوع 

 االًتهان
 املدٌزٌت

هكاى 

 الوالعت

تارٌد 

 استهدافهن

 6102م حت   62 آؿ حب ع  غنش عاقـ 01 رؽش ص سط ظ   ظ   ع مل 1

 6102م حت   62 آؿ حب ع  غنش عاقـ 33 رؽش صشحتذ ع مل حيىي اقضٌ 7

 6102م حت   62 آؿ حب ع  غنش عاقـ 01 اضـ ممري صشحتذ ع مل حيىي اقضٌ 0

 

 

 (7امللحك رلن )

 املٌشأث املدًٍت املدهزة داملتضزرةؤمساء دبٍاًاث 

 ًوع املٌشإة اسن صاحب املٌشإة م
ًوع 

 الضزر
 املدٌزٌت

 هكاى

 الوالعت
 تارٌد استهدافهن

 6102م حت   62 آؿ حب ع  غنش تضشس مغلذ مغلذ لفجل مشع 1

 6102م حت   62 آؿ حب ع  غنش تضشس مدؿ اق  حغو عخقط 7
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