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 هلخص:

اسزوسازاً جلسائن احلسة واجلسائن ضد اإلًسبًُخ اليت رسركجهب السعىدَخ وحتبلفهب ضد املدًُني 

يف الُوي علً هدي ؤكثس هي ثالثخ ؤعىام هي عدواهنب شٌذ طبئسح حسثُخ للزحابل  الساعىدٌ يف السابعخ    

، املاًت  اوو   غابزح وىَاخ اسازهدفذ هًتلاني هادًُني      8152هابَى   51العبشسح صجبح َىم الثالثبء املىافا   

َزجع / علٍ ؤمحد جلوبى، والثبين َزجع/ حمود شسَ  حمود، والىاقعخ يف هٌطقخ شساوي هدَسَخ ثابقن  

هدًُني زول وطفلزني وساحهوب ثبلغاخ وؤساعفب علاً     3حمبفظخ صعدح، دهسد الغبزح املًتلني كلُبً ووسد 

 .إثسُب إىل هسزشفً الطلح السَفٍ الرٌ ردَسٍ هٌظوخ ؤطجبء ثال حدود

 

 

 الىالعت:تفاصيل 

م ؤسقطذ طبئسح حسثُخ لزحبل  العادواى  8152هبَى  51عٌد السبعخ العبشسح صجبح َىم الثالثبء املىاف  

السعىدٌ ثغبزح وىَخ شٌزهب قٌجلخ فزبكخ علً هًتيل/ علٍ ؤمحد جلوبى وحمود شاسَ  حمواد املزوابوزح    

حمبفظخ صعدح، دهسد القٌجلخ املًتلني وؤسفذ عي  هع ثعضهب والكبئٌخ يف هٌطقخ شساوي مبدَسَخ ثبقن

املكاابثخ/ هاادًُني طفلااني وزواال حكاال املسكااص القاابًىين للحقااى  والزٌوُااخ علااً ؤ اابئهن وُاان      3وااسح 

الجبلغاخ هاي    جلوبى ؤمحد علٍ ؤعىام، وشقُقزهب/ عبئشخ 51الجبلغخ هي العوس  جلوبى ؤمحد علٍ فبطوخ

عبهابً، ثقُاخ اوساسرني     82هقُاذ الجابلم هاي العواس      هسافس  حمود ، واملكبة الثبلث/ علٍعبهبً 52العوس 

الايت رقطاي املًتلاني باذ ثإعوىثاخ لعادم رىاوادُب حلظاخ الغابزح الىحشاُخ يف هًتنان، ُاس  املٌقااروى             

واملزطىعىى هي اوُبيل عٌدهب زؤوا القكا  علاً املًتلاني إىل املكابى وإ اساا املكابثني الثالثاخ هاي ثاني          

ن ثئسعبفهن إىل هسزشفً الطلح السَفٍ الارٌ ردعواَ هٌظواخ ؤطجابء ثاال حادود،       ؤًقبضهب وإًقبذ حُبهت

حبست إفبدح ؤحد ؤقبزة الضحبَب للوسكص القبًىين ؤوزدًبُب يف ُرا الزقسَس ؤكدوا ثاإى الغابزح الىحشاُخ    

دهسد املًتلني ثإكولهب وؤصجحذ اوسسرني هٌكىثخ ثكال هاب رعٌُاَ الكلواخ لعادم وواىد هٌابش  رساكي فُهاب          

 وٍ ؤفبزدُب الٌبوني هي رقلجبد اووىاء.وحت
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 إفاداث ألارب الضحايا وشهىد الىالعت:

عاماً، شاٌد عيان قابلىاي خالل حىاجددي سسخفدفً    03فهد عبداهلل مسفر مقيج يبلغ مه العمر 

 الطلح الريفي يرافق قريبً اجلريح/ علي حممد مسفر مقيج وقال لىا:

واى السعىدٌ يف ؤوىاء املٌطقخ قجل القك  ثسثاع سابعخ وغابدزد    "حىهذ طبئسرني حسثُزني لزحبل  العد

مث عبدد وقكفذ غابزح وىَاخ  عاذ صافط اًطالقهاب زناى املًتلاني املسازهدفني ثبملٌطقاخ كبًاذ عٌُفاخ            

للغبَخ ؤ رد هعهب زكبم املًت  وًبثسرَ حى  املكبى، كٌذ حببلخ ذُى  عٌدهب زؤَذ املًتلاني قاد هساحزهب    

ب ثاابوزل وت َزجاا  هٌااهب سااىي ؤًقبضااهب، كبًااذ املساابفخ الاايت رفكاال املًتلااني       الغاابزح اجلىَااخ وؤسااىهت  

املسزهدفني زنى كُلىا هزس ُسعذ ورفقدد هكط اوسسرني اليت رقطٌهب وعٌد وقىيف علً ؤطال  املٌابش   

فىوئذ حبون الدهبز الرٌ  لفزهب الغبزح اجلىَخ،  عٌب ًداء اسازغبثخ ثكاىد  بفاذ ملكابثني عابلقني      

ًقبل ثعد ؤى رىافد عدد هي اوُبيل سبعدوين يف إ ساا طفلزني ثٌبء علٍ ؤمحد جلوبى هاي ثاني   ثني او

ؤًقبل هًتنن املسزهدف وزول آ س هي ؤقبزهبوب كبًذ وساحهن ثبلغخ وؤًقرًب حُبهتن وؤساعفٌبُن إىل  

عاَ  هسزشفً الطلح السَفاٍ كابى هاي ثاني اجلسحاً ؤحاد ؤقابزم وُاى حمواد هسافس هقُاذ ؤرىاواد اِى ه            

 ثبملسزشفً حىت اللحظخ ثعد ؤى ًقلٌبُن إىل ٌُب وؤًقرًب حُبهتن".

 

عامدًا، شداٌد عيدان مده  ٌداق مىطقدت شدراوي الد  ا ح د            43صاحل مسفر مقيج يبلغ مه العمر 

 بقصفً مزنلني مدويني قابلىاي وحتدد لىا قائالً:الطريان احلريب جرميخً 

"ًكبثد زني املدًُني هي سكبى املٌبط  احلدودَخ شىت صٌىف املعبًبح والظسوف الكعجخ ًزُواخ العادواى   

واحلكاابز الاارٌ َفسضااَ حتاابل  العاادواى السااعىدٌ علااً الااُوي ُاارٍ املعبًاابح اشدادد سااىءاً وااساء شااي       

والزبثعاخ ملدَسَاخ    الططاى احلسم غبزاد وىَخ علً املٌطقخ واملٌبط  السكٌُخ املإُىلاخ ثبلساكبى القسَجاخ   

ثاابقن  لفااذ وااسائن هسوعااخ هااي قزاال ووااسح سااكبهنب ؤغلجااهن ؤطفااب  وًساابء وشااُى  آ ااس ُاارٍ املأسااٍ هااب  

رعسضذ لَ ؤسسرني هدًُخ هاي قكا  للطاطاى احلاسم للزحابل  الساعىدٌ السابعخ العبشاسح صاجبح َاىم           

هن طفلزاابى ورشااسَد  الثالثاابء اساازهدفذ هٌاابشنن ثبملٌطقااخ والاايت دهااسد كلُاابً و لااذ ثالثااخ وسحااً ثٌُاا     

اوساسرني الٌبوُاخ وؤصاجحذ ثاال هاإوي ؤو هساكٌبً َعُشااىى فُاَ كحا  كفلزاَ شاسائع الساوبء وًظان حقااى              

 اإلًسبى حُث واملٌطقخ هإُىلخ ثبملدًُني وال َىود ٌُب ؤٌ هعسكساد ؤو هسزىدعبد ؤسلحخ.
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 ًتائج الىالعت:

 الضحايا املدويني:

 
   

 اإلمجاق

 3 1  2 اجلرحً

 املىفآث املدويت:

 
 

 2 حدمري

 

 

 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

املٌطقاخ الايت ا اسازهدافهب وووادًب     حتقُقابد هُداًُاخ ملعسفاخ     املسكص القبًىين اطلع علً الىاقعخ وؤوسي

وال رىواد ؤٌ ؤُاداف    هًتلاني هادًُني مبٌطقاخ ساكٌُخ    هدًُخ وؤى املكبى املسزهدف عجابزح عاي   ى املٌطقخ ؤ

عسكسَخ يف رلك املٌطقخ اوهس الرٌ َؤكد ؤى هب قبهذ ثَ قىاد الزحابل  ُاى اسازهداف هزعواد للوادًُني      

َعبقت علُهب القبًىى الادويل، و سقاًب للوجابدا والقاُن الايت ؤلعاذ علُهاب        واملٌشأد املدًُخ وٍُ وسائن 

يف قزل واسزهداف اوطفب  والٌسابء واملادًُني   اسزوساز السعىدَخ وحتبلفهب  وجمسداجملزوعبد املزحضسح. 

وهساوع  ؤي سركجهب ؤهبم هاس َ الزحبل  السعىدٌهب ُى إال وسميخ ثشعخ رضبف إىل اجلسائن اليت  هب شا  

اجملزوع الدويل الرٌ هب شا  صبهزبً إشاء ُرٍ اجلسائن اليت ٌَدي نب واجني اإلًسابًُخ والايت سزشاكل يف     

بر  اجملزوااع الاادويل ودفبعااَ عااي احلقااى  واحلسَاابد ثاال ساازكىى ُاارٍ    املساازقجل القسَاات عقجااخ ؤهاابم ركاا  

 اجلسائن سىاث  دولُخ يف العدواى علً اجملزوعبد والدو .

 

 تىصياث الوركس:

    املسكاااص القااابًىين للحقاااى  والزٌوُاااخ َااادعى لُاااع هٌظوااابد اجملزواااع املااادين واملٌظوااابد الدولُاااخ

ب او القُاخ واإلًسابًُخ هابٍ هاب َسركجاَ      و كىصبً هٌظوبد اوهان املزحادح إىل حتوال هسائىلُبهت    

 السعىدٌ هي وسائن حب  الجشسَخ و اإلًسبًُخ لعب. الزحبل ططاى 
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   ًكوب َدعى اوهن املزحدح وجملس اوهي إىل احلفبظ علً هب رجقً هي  عزهب وسسعخ العول علا

 لُوي.وق  احلسة ووق  ًصَ  الدم الُوين واحلد هي ازركبة اجلسائن حب  ؤطفب  وًسبء ا

      وَدعى إىل سسعخ إزسب  جلبى حتقُ  دولُخ للزحقُ  يف ُرٍ اجلسمياخ وغطُاب ورقادر هسركجُهاب

 للقضبء الدويل.
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 (.1هلحك  لن )

 أمس ء وب  ً ت الضح    اارحى هي اجلذً ني 

 الةور الٌىع االسدددددددددن م
ًىع 

 االًقه ن

اجلٌطم / 

 اجلذ ر  
 احمل فظ 

هة ى 

 الىالة 
 ت   خ الىالة 

 8152هبَى  51 شساوي صعدح ثبقن وسحيخ 51 طفلخ فبطوخ علٍ ؤمحد جلوبى 5 

 8152هبَى  51 شساوي صعدح ثبقن وسحيخ 52 طفلخ عبئشخ علٍ ؤمحد جلوبى 8 

 8152هبَى  51 شساوي صعدح ثبقن وسَح 82 زول علٍ حمود هسفس هقُذ 3 

 

 

 

 (.2اجللحك  لن )

 اجلٌشآت اجلذً   اجلذهر  واجلقضر  أمس ء وب  ً ت 

 اسن ص حب اجلٌشؤ  م
ًىع 

 اجلٌشؤ 

ًىع 

 الضر 

اجلٌطم / 

 اجلذ ر  
 احمل فظ 

هة ى 

 الىالة 
 ت   خ الىالة 

 8152هبَى  51 شساوي صعدح ثبقن ردهط  هًت  علٍ ؤمحد ؤمحد جلوبى 5 

 8152هبَى  51 شساوي صعدح ثبقن ردهط  هًت  حمود شسَ  حمود 8 

 

 

  

 2118/ 5/ 21 بق   خ  – صٌةدددد ء –ال وددددي  - اجلركز الم ًىين للحمىق والقٌو   ص د  عي/
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