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 الىالعة:فاصيل ت

شننٕجاؼننت خلثالٌخغننتٌعاالٌاننمية الثخغاننتارنن دا ننتحلثااااااا

َا8800يئاياا6ٌاًاييَالألحغمتءالمليلفكاا03:8صييتايفالٌاتقا

لسننخفتفجاِننأيداؤبننتالدننتلٌمتةحالدننتلناشننخ الٌننتيٓااااا

لجلنننخل الٌانننىبالٌخنننتغكاملتيخينننتاشنننمي اااااالٌىنننت ٓايفاعننن ا

غتٌمتصّتاصٕمتء،اةِخثالٌغتحلثالجلييتالملأياوٍاتًاوِنأياا

ِٕنتدياِتٔانتاااا0آخخاجبنيلحٖاوّنتاؤثمنجاؤظنخلحلًاصاناّتاغنناااااا

ؤؼفتياولِخؤةاوّتاا:ِتٔانياصخعىاغإفُاا0جمتوحةاوخٍفجا

حاننددجايفاولننيقااصننتغتثاغتٌخلننيفاولسٍننكايفاؤوسننتغاسننىتْااا

 ثالٌخضتحيننننتاولملننننتحيٓاغتٌؽخلننننتثاالثنننن اوؤصننننغت ال ننننا

لٌمتِننت،اولملننأيايمننكالٍننىاِمخغننتاِننٓاِاخطننفىالملتيننتاوِؽننتغكالٌىخننت الملتحسنن اشننت٘تافخيننكالملخوننذاااااااااا

لٌمتٔييناثفتاولنيقالٌغنتحلثالجليينتالٌنز دالٍنىالثن الٌيللنكافانٗالملنأيالملنتينالملانخفت اوّنتا نكاااااااااااااا

ّتاوالعؿاغإْالٌغتحلثالجلييتالٌن أفنج تاؼنت خحنياااالٌؽت خلثالميفالٌغتحةالألوىلاحتيَايفا تءالٌمتص

لٍنىالملنأيالتغنجافافنتاؤ الٌخنذلَاغتملدنتةسالألستسناتاٌٍمنتٔيْالٌنتو اااااااااااؤواؤوزخاٌخغتٌعالٌمتولْالٌامية 

لإلٔاننتيناوّدننتؤالٌخّااننذاولٌخٕتسننيفاولاننتثالٌيلتيننتالٌ دِننتاثّتيننتالملننتٔانيالٍننىالٌننخ ُاِننٓالٌؽدامننتااااا

ْاٌٍّىتْالٌج احمخضاٌٍفضيَالجلي ،اوحؤيٕتالٌمطخلثاِنٓالملنتٔانياونتٔيلا٘نتحغنيااااالملتٔاتالٌيلظغتاٌٍمات

ولتأتسُالٌخلنيفاولٌنجلخاصنخلءالٌغنتحلثايدغزنيْالنٓاِىنتْاآِنٓاينإِٕيْافانٗالٍنىاسن ِخفُالجلانتيتاااااااااااااا

اولٌٕفاات.

ٍنفضيَاايفاـفريةالٌايَالٌخت آِاوليقالسضيَالتيٓافخيكالملخوذالٌمتٔيينالثن اولملنأيالٌنج احمنخضاٌاااا

ففيصئٕتاهبييالٌتِتحاولخلخل الٌج اخٍفخٗالٌغتحلثاغتملأياولطخلثالملٕتدياولملدتينالٌانىٕاتالانتوحة،ااا

ولسخّمٕتاٌخوليتثاشفيةالاتْاؤتصنيآِالٌغتحلثاعىيلإٌتاحفتصاًالٌيللمتاوحإوتٔتآِالٌؽدامنتالملتٔانتااا

٘تالاننتْالخيننيفاملتٌننهالملننأيااشننتايتاؤواِاننخيةلتثاؤسننٍغت،اراننيفاحوليننتافنن اييصننتاؤ ارىٕننتثالاننىخا

لملاخفت اؤفتةاؤٔٗاملايىٓإ٘تناعن اِمنتح ًايخحنت ادينتًالانىخيتًاِنٓاؤسنخةالّنٗالٌنج احمنخضاِأٌنٗاااااااااااا

ٌٍغننتحلثاوهتننت ُاًامننتًاِننٓاجمننذحةااغننتةةاؤحلةالححىتهبننتالٌؽننريلْالثننخلاٌخغننتٌعالٌمننتولْالٌاننمية اا

ٓااٗغغتحلحٗالٌز دالٍىاِأسُاعاذاوتٔيلا رياِخيلصتيٓافا ،اولنتيإٌنتاااٌافخالٌمت ٍتاغإوٍّفتاختحسالٌناّ

ؤْاؤعتاؤغٕنتءالّنٗاؤسنتِتاؤبنتالدنتلٌمتةحاِمنخو اغإٔنٗاؤعنتاؤغنخداؤؼدنتءاصخلعنتالٌمٍنيفايفالٌنآّاوالاااااااااااااا

اميخٍهاسيىا تلخٗالٌؽداتالٌ ايخفمتاهبتاآال اِخظىالٌمٍيفاويؽّئٓالٍىاصغخفُ.

 جاوة مه الدمار الذي لحك تالمىزل المستهدف
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جلنخل الٌطنخل اٌٍغنتحلثالجليينتافمنتاشنٕجاااااااو٘جٖاٌااجا٘ الملخةالألوىلالٌن ايخمنخضاسنتاسنىتْاعن الااااا

َارنن دا ننتحلثا8808ؤوخننيغخاا82لمليلفننكاِاننتءايننيَالٌز رننتءاا03:8لٌاننتلتاؼننت خلثالٌخغننتٌعالٌاننمية ا

ا:الٌمتظن داؤبنتالدنتلٌمتةحاشنخ الٌنتيٓاِدتشنخةاوةِنخٖاحنتِريًلاوٍانًتاوؤصنايفااااااااااصييتالسخفتفجاِأيا

ا08ت دا٘تشنُاؤبنتالدنتلٌمتةحالٌدنتٌ اِنٓالٌمّنخاااااااِتحيٓايفالٌطتحقاوّتاؤصايفاؤعنتاؤغٕت نٗالٌطناااِتٔانيا

ِٕنتديااا08سناتحلثاوحعنخحاااا:وؤسفخالٌمصعالٓاحتِرياِأيالٌمتظ اؤبتاوِأٌننياجمنتوحيٓاواااالتِتً

جمتوحة
(0)

اِخخلً.ا88،اعاذاحفصًالٌيللمتالألخريةالٓالٌيللمتالألوىلامباتفتالتح٘تا

اا

ا

 وواجيه مه المصفإفادات شهىد عيان 

عاياً، أصٍة يف ساقّ األميٍ وشاْد عٍااٌ قاتهُااِ    33عثدانقادر عثداهلل، ٌثهغ يٍ انعًز احلسٍ 

 فؤفادَا قائالً:

فنخةلًاؤ ٍدنفُاؤؼفنتيااااا08اوحدٍن النتة٘تاا"غمتاحٕتوٌٕتاٌيصدتالٌمطتءامبإٌٔتاوتٔنجالٌمت ٍنتاوٍنفُاِخيلصنتوْااااا

سننٕيلثاا2ؤاننتء،اصٍاننجاؤٔننتاؤِننتَاشتشننتالٌخٍفننتداغإعننتا ننخ اِإٌٔننتاووننتْاجبننيلح اؤؼفننت ا٘ننتصخاااااااا

سننٕيلثاوحفتصننإثالٕننتالٌاننتلتالٌزتِٕننتاولٌٕصننعاغتٌغننتحةاحننتو احؤيننجاسننيفااا0واغننخل٘اُايدٍنن اِننٓالٌمّننخا

ّجالٌٕيلفننجاوؤصنندجايفاطننؤبننخاميٍننيالثنن اولِخننتثااىلاِإٌٔننتاوظننغػالنني الححننشاِإٌٔننتاغإوٍّننٗاو اا

ستل الألميٓ،اؤوالة ا٘تصخاواغخل٘اُاؤصاديلاغتهناتحأفا اولصيباشتيتاولّجالعخعنٕخفُاٌٍخففانعااا

ِٓالٌصتِتالٌ أتٌخفُاوغتؤالٌعضاشاولسخغترتاغماتاؤفخلةالألسخةاولألسخالملخيلصتةايفإِتدست،افىخٔتا

ا8:خمتةٔنتالنٓاِإٌٔنتاانيالٌطنتحقامبانتفتاااااااح ُالإلصتغتثاغتخلخوسافنيحلًاِنٓاِإٌٔنتاولٕنتاخخوصٕنتاولغااااا

ِخخا مٕتاصيثاصفريالٌغتحةالٌزتٔاتامبأيداؤبنتالدنتلٌمتةحالدنتلناؤعنتاؤلنتحلالٌنجيٓاونتٔيلا نريااااااااا

ِخيلصننتيٓافاننٗالٕننتِتاولمننجالٌغننتحةالٌزتٔاننتالعخّإننتاخٍننعاؤعننتالٌانناتحلثايفالٌؽخيننكالٌمننتَاولٔدؽغٕننتاااا

عالٌمتولْالٌانمية اغغتح نتالٌزتٌزنتالٍنىاثلثالملنأياوانٓاااااااغتألحضامثالتوةثالٌؽت خلثالثخغاتاٌخغتٌ

ولصٍٕتاحعٍتأذوعٕتاوجلي ٕتااىلاِأياؤعتاؤلتحلامثالتثاؤٔتايفالٌانيَالٌخنت اوشنت٘تثالٌنتِتحالٌنج اااااا

خٍفخٗالٌغتحلثالجلييتاعاذاخٍفجاةِتحلًاوخخلغتًايفيقاوصفٗ،الٌمتيتآِالملٕتديااِتاحتِخثاؤواحعخحثا

ت،الث اسىباوِىخؿاغتملتٔانياوالأتح املتثلا٘جٖالٌيعطناتالٍنىاؤعانتءالٌمتصنّتاااااوؤصدغجا رياِإ٘يٌ

اصٕمتءاوِٕفتاعإتالملاخفت ؟".

ا

                                      
(0)

دجلز ردمهد و ف ل لدحىلدهذيد وى لة د اجىدز   صد جلىلعد نوة اويندولماكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  د 
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ا

ا

عاياً، قزٌة ملانل املزنل املساهددف ودادَاِ لاالل     33اهلادي، ٌثهغ يٍ انعًز  إمساعٍم عهً عهً

 يعاٌُهُا نهحً ٌطهع عهى حجى انديار انذي لهفهّ انغاراخ مبزنل عًّ وقاتهُاِ فؤفادَا تقونّ:

ٗااااااا وِٕنفُاااغتٌانفخااىلالخلنتحسااا"وتْالّ اؤبتالدتلٌمتةحالدتلنالنتا نتةحاِأٌنٗاِنكاوتفنتاؤفنخلةاؤسنخح

توخيحاؤسننتِتاؤعننتاؤشننفخاؤؼدننتءالٌمٍننيفايفالٌننآّاوحفتصننإثالٕننتِتاؤخنن يناؤعننتاصريلهنننُاغطننٓااوٌننتٖالٌنن

ز دا تحلثاصيينتالسنخفت اهبنتاِنأيالّن اؤبنتالٌىنت ٓااااااااغٌخغتٌعالٌمتولْالٌامية االٌؽريلْالثخل

وشنمخثاغصنتِتالٕنتِتاحؤينجاِنأياِىنيْاِنٓااااااااشت٘تاِتاعصنًااأللآلْافإحاجايفاع الجلخل الٌطخل ،ا

تفتاؤرترٗاولفطٗاؤصدظاؤؼ اًلآِالٌخونتَ،اونًاشن ءافانٗاؤحٍنعاولعخنخق،املايىنٓالملنأيارىٕنتااااااااااةوحيٓاغى

الاىخيتاؤواِاخيةلتًاٌٍا ط".

ا

ا

عاياً، شاْد عٍاٌ يٍ أْايل احلً قاتهُااِ   58أمحد عثد انقادر أمحد شزف اندٌٍ ٌثهغ يٍ انعًز 

 وقال نُا:

عنتدالٔفضنتحاااالملصتحيعاوفضإةاةوثالٌغنتحةالجليينتااا"خخصجآِالملأيااىلالٌدمتٌتالاتوحةاٌطخلءاغمط

ؤصندٕتاغتٌنجلخاولنتثااىلالملنأياااااا،حؤيجالث اؤصندظاوخٍنتاِنٓأنتحابنخلءااااالٕاعالححشاٌٗالث اغإوٍّٗاو

ٌغتحةالجليينت،اؤلمنيفاثٌنهاةو ا نتحةارتٔانتااااااللحفمتاؤعفتة اوؤسخيتاووصت ُاوُ٘ارتٌتاصتِتأخاضتا

لطنخاةلنت كاااِخوحاوغمتاا،صخلءالٌغتححنيفمتا طّجأيلفجاِإٌٔتاأذٌٕتالٌتوحالألحظ اٌٍّأياٌ عخّتء

حمخيدًتالتوةثالٌؽت خلثالثخغاتا تح تالٌزتٌزت،اوتٔجاحنتو اوسنػالثن اوغمنتا٘نتوءالألصنيلءاوِغنتةحةاااااااا

إخ يناؤعنتاصنريليناغنإْاااافنالٌؽريلْالثخلا تءالٌمتصّتاعتوٌجاؤْاؤث٘يفاألحفمنتالملنأيالملانخفت اااا

لٌنج ااشنت٘تالٌنتِتحاولخلنخل ااااألخفتفجاِأيداؤبتالدتلٌمتةحالدتلناوصئجالٌانيَاالٌغتحلثالجلييتالس

ا.ؤثمخٗا تحلثالٌمتولْاِتاؤةىااىلاحطخيتاغمطالٌمت  ثالملخيلصتةايفإِتدست"

ا

ا

ا

ا
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ا

 وتائج الىالعة:

 انضحاٌا املدٍَني:

 
   

 اإلمجايل

ا0ا8 0 8 اجلزحى

 املُشآخ املدٍَح:

ا
ا

 2 تديري

 8 تضزر

ا

ا

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الدولي:

لملٕؽمنننتالٌننن ادالسنننخفتلففتااحتمامنننتثاِاتلٔانننتاملمخفنننتااالملخونننذالٌمنننتٔيينالؼٍنننكالٍنننىالٌيللمنننتاوؤصنننخىاا

ِنننننأياِنننننتينايفاعننننن الجلنننننخل ااِتٔانننننتاوؤْالملىنننننتْالملانننننخفت الدنننننتحةالنننننٓااْالملٕؽمنننننتاؤووصنننننتٔتا

والاحيصنننننتاؤ اؤ٘نننننتل الانننننىخيتايفاحٍنننننهااا،الٌانننننىبالٌخنننننتغكاملتيخينننننتاشنننننمي اغتٌمتصنننننّتاصنننننٕمتءاااا

لملٕؽمننننتالألِننننخالٌننننج ايتوننننتاؤْاِننننتالتِننننجاغننننٗالننننيلثالٌخغننننتٌعا٘ننننيالسننننخفتل اِخمّننننتاٌٍّننننتٔانياااااااااا

يمتلننننيفالٍافننننتالٌمننننتٔيْالٌننننتو ،اوخخلننننتًاٌٍّدننننتةساولٌمنننناُالٌنننن ااااااولملٕطننننأثالملتٔاننننتاو٘نننن اصننننخل ُااا

الخننننًاولسننننخفتل السننننخّخلحالٌاننننميةيتاوحتتٌففننننتايفااوجمننننخةؤًمننننجالٍافننننتالاخّمننننتثالملخغعننننخة.اا

لٌخغنننتٌعالألؼفنننتياولٌٕانننتءاولملنننتٔانياِنننتا٘نننيااالاصخمينننتاغطنننمتاحعنننت ااىلالجلنننخل ُالٌننن ااِنننتادلياااااا

وِانننّكالاخّنننكالٌنننتو الٌنننج اِنننتادلياصنننتِختًاادلءا٘نننجٖالجلنننخل ُاااااااؤىاخحىدنننفتاؤِنننتَاِنننخاايالٌانننمية 

حعالاخّنننكالٌننن ايٕنننتىاسنننتاصننندنيالإلٔانننتٔاتاولٌننن اسخطنننىًايفالملانننخمدًالٌمخينننيفالمدنننتاؤِنننتَاحىنننتااااااا

لٌنننتو اوةفتلنننٗالنننٓالثمنننيقاولثخينننتثاغنننًاسنننخىيْا٘نننجٖالجلنننخل ُاسنننيلغكاةوٌانننتايفالٌمنننتولْالٍنننىااااااا

الاخّمتثاولٌتوي.

 

 تىصيات المزكز:
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 لملخونننذالٌمنننتٔييناٌٍغمنننيقاولٌخّٕانننتاينننتلياًانننكإِفّنننتثالاخّنننكالملنننتيناولملٕفّنننتثالٌتوٌانننتااا

لألخ لانتاولإلٔانتٔاتاهنتٖاِنتايخحىدنٗاااااااوخصيصتًإِفّتثالألِنُالملخغنتةااىلاحتّنًاِانئيٌات تاااا

الٌامية آِاصخل ُاركالٌدطخيتاوالإلٔاتٔاتاًمت.الٌخغتٌعؼريلْا

 وّتايتليالألُِالملخغتةاوجمٍسالألِٓااىلالثفتؾالٍىاِتاحدمىآِا مخفتاوسخلتالٌمًّالٍنىاا

الٌآّ.ولعالثخ اوولعأذيعالٌتَالٌاّباولثتآِالححىت الجلخل ُاركاؤؼفتياؤاتءا

 ويتليااىلاسخلتااحستياجلتْاحتماكاةوٌاتاٌٍخغماكايفا٘جٖالجلخمينتاو ري٘نتاوحمنتراِخحىدافنتااااا

 ٌٍمعتءالٌتو .

ا

ا

ا  
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د(.0)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلرو نيد

 االساااااااااى و
انُو

 ع

انعً

 ر

َوع 

االَهدا

 ك

املُطقح

 /

املدٌزٌ

 ج

يكاٌ 

 انواقعح

تارٌخ 

 انواقعح

1  
٘تصخالثآالدتلٌمتةحاؤبتاشخ ا

 لٌتيٓ
 شمي  صخحيت 2 ؼفٍت

لجلخل ا

 لٌطخل 

يئاياا6

8800 

2   
اغخل٘اُالثآالدتلٌمتةحاؤبتاشخ ا

 لٌتيٓ
 شمي  صخيظ 0 ؼفً

لجلخل ا

 لٌطخل 

يئاياا6

8800 

 شمي  صخيظ 00 ؼفً لدتلٌمذيذالدتلنالٌمتس    3
لجلخل ا

 لٌطخل 

ايئايا6

8800 

 شمي  صخيظ 01 ثوخ واتْالدتلٌا َالثىّ    4
لجلخل ا

 لٌطخل 

يئاياا6

8800 

 شمي  صخيظ 88 ثوخ ِصؽفىابيةاليض   5
لجلخل ا

 لٌطخل 

يئاياا6

8800 

 شمي  صخحيت 88 لٔزى لٌدخييالدتلٌمتةحاؤبتاشخ الٌتيٓ   6
لجلخل ا

 لٌطخل 

يئاياا6

8800 

 شمي  صخيظ 8: ثوخ لٍ اؤبتابيةاشخ الٌتيٓ   7
لجلخل ا

 لٌطخل 

يئاياا6

8800 

 شمي  صخيظ :: ثوخ لثآالدتلٌمتةحاؤبتاشخ الٌتيٓ   8
لجلخل ا

 لٌطخل 

يئاياا6

8800 
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د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلرو  د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 اسى صاحة املُشؤج و
َوع 

 املُشؤج

َوع 

 انضزر

املُطقح/ 

 املدٌزٌح
 يكاٌ انواقعح

تارٌخ 

 انواقعح

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حتِري ِأي ؤبتالدتلٌمتةحالدتلناشخفتالٌتيٓ   1

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حتِري ِأي ا تلاًاحمّتاشخ الدتلٌمتةح   2

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حعخح ِأي لدتلٌمتةحاؤبتالدتلناشخ الٌتيٓ   3

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حعخح ِأي ؤبتاحيىيالدتلٌمتةحاشخ الٌتيٓ   4

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حعخح ِأي حمّتاحمّتاشخ الدتلٌمتةح   5

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حعخح ِأي حمّتالدتلناشخ الٌتيٓ   6

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حعخح ِأي لدتلٌمتةحاحمّتاحيىياشخ الٌتيٓ   7

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حعخح ِأي حمّتاحيىيالٌخةلل    8

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حعخح ِأي ًتياحيىيالٌخةلل    9

 8800يئاياا6 لجلخل الٌطخل  شمي  حعخح ِأي ؤبتاويودتْ   13
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 لى دوبةضد جلىشآتد جلرو  د جلرماصدو جل ضا صدجا ءد ومصفد

  

  

  

  

  

  

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