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 ملخص:

ة شبلر بلعؼىدَد وحتةلفهة معسمسخ يف بززكةت جسبئم بحلرست وببجرةدخ بامةػُرد لرد بدلرد ُ       م

نعررةد دو ررة وجررب مررا محررةد    بلفطفررة  ومررا بأمؼظررم راسبد ررة ػررةدخ مررة َكررى   وبلؼررةئ ذ بدلد ُررد بلرر   

بب عة ُد ورحكرة  بلارة ى  بلردوإل بب عرةل وبلارة ى  بلردوإل حلارىن بب عرة  ومنرهة بحلر، يف بحلُرةخ              

وبحلرر، يف ادررةد ظرركا م ئررم وبحلرر، يف بلؼررُػ جرر ما وظرر   بلرر  حت زؼس ررة بلعررؼىدَد وحتةلفهررة رد   

ىلررد لس عررة  بلررُمش منررر ؼررسوػهة يف بلؼرردوب  ب سمررة  رو مسبػررةخ ذلرررق بحلاررىن بأظةظررُد و   ررة بدلكف

 وبحلفةز ػلُه منر ركطس ما ض ش ظنىبذ اةئسد.  

 21بلعررةػد بلررر ػنررد وبظررسمسبزبهل ذلرررق باررسبئم ؼررنر فطررةئسخ حسجُررد رو ركطررس للس ررةل  بلعررؼىدٌ    

   ررةزز  جرىَس  ػلررً مر   حعرر  غري  ةـررس  لررُط    1222َى ُررى  12ظهرسبهل مررا َرى  بأزجؼررةد بدلىبار،   

زلةاظرد ـرؼدخ  دمرسذ بلةرةزخ بدلر   ومر           –مدَسَرد بلظرة س بحلدودَرد     –كةئا مبنطاد  ةاسخ بل

( رخرسَا جؼمرةهل منرهم    9( مد ُ  بمسرخ وض ضد رفطفة  قسلً وجسحرر ) 4رلةوزب  أخُد ووبلدزه خلفر )

و بدلنرةفط،  جسبحهم خطسخ   ظسبهل حلةلسهم بدلةدَد بلفؼحد وػرد  زرىباس مسبكرص ـر ُد جةدلنطارد بلنةئُرد ر      

بجملةوزخ ووػىزخ بلطسَ، الةاد اىل بلس لُ، بدلكط  لطر ب  بلس رةل  بلعرؼىدٌ وبدلعرسمس يف رجرىبد زلر        

بدلنةفط،  حت َعسطُغ رحد  اب بدلفةج   بىل بدلعسؽفُةذ لسادمي بلؼنةَد بلطحُد ذلم ممة بلطس ؼرصؿ  

ميسلكهة جؼد ر  مت ولرغ بدلفرةج      ما ج بهنم جةلسطىع دلدبوبخ باسحً ج دوبذ بجملةزحد بلحعُطد بل 

حترر بلؽرجسخ   دردو  مر وي رو مكرة       مرة َصبلرى    حتر ظب رحد بأؼجةز جىبز م ذلم بدلهد  وبلررَا  

 آما َسم  الهم الُه ومؼةاسهم. 

 

 

 الىالعت:فاصيل ت

   رظرراط فطرر ب  حتررةل  بلؼرردوب  12/6/1222ظهررسبهل مررا َررى  بأزجؼررةد بدلىبارر،  21:22ػنررد بلعررةػد ب 

 -بلعؼىدٌ قنحلس  اسةكد جةةزز  جىَس   فر ة ػلً مر  / حعر  غري  ةـرس  لرُط مبنطارد  رةاسخ       

بأو  لؽرراُاه ظررلطة    ر بلةررةزز  بدلرر   وم لرر  رلررةوزَا  زلةاظررد ـررؼدخ   رردم  -مدَسَررد بلظررة س 

فطفرة   مرا بأ  لُط وبدل   بأخرس لىبلردامة  سجره ـرةل بدللطرٍ خر   زىبجرد ػرةئلس  ج كملرهة ر لحرهم           

( رؼرصةؾ مرا بلؼرةئلس  و رم     4نعةد  منسظسَا لسنرةو  وجحرد بلةردبد لسعرفس بحلفرُلد ػرا  ماسرب )       بلو

  و ؤ د ما ػةئلد ظلطة  ظنىبذ 1ػمسق ػةمةهل وبجنهة بلسلُغ/ مفطفً ظلطة   53اجمه جةجس  لُط 
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نىبذ مرا ػةئلرد   ظ 4ظُة بلحةلةد ما بلؼمس آظنىبذ وؼاُاسهة  5 لُط وبلطفل  بأخ َا/ زوبيب حع  

حع   لُط مةل  بدل   بلرٌ بظسهداسه بلةةزبذ بلىحؽُد كمرة جسحرر جاُرد رارسبد ب ظرسز  وػردد م       

بأظررسز  وؼصفررة  مررا ج بهنررم حفررب بدلسكررص  ورزجررةت ( رؼررصةؾ جُنررهم ض ضررد رفطفررة  وبمررسرز   9)

 س  بلاة ىل لل اىن وبلسنمُد ػلً رمسةئهم كةملد وبوزد ة ة يف م ح،  رب بلساسَ

ػاررث وقررىع بلةررةزز  ػلررً بدلرر   بدلعررسهدا ومؽررة دخ ر ررةإل بدلنطاررد ذلررة و ررٍ زارررا جسكررة  بدلنررةش         

بدلنرةش  وػنرد جردئهم زارغ بأ ارةق ػرا        حنرى وبمس د مسةد بدلكرة  جةأدخنرد وبأزسجرد   رسع ػردد منرهم       

بلم ةَة ػةود بلط ب  بحلسيب حتلُاه يف بأجىبد ا ذ بدلنارو  بىل بلفسبز وب خسحةد للنجةخ جر زوبحهم  

خلؽُسهم مرا مؼرةودخ بلافر   ب سظرسوب حرىبإل ظرةػد لكرٍ َرر ث وَةرةدز بلطر ب  بحلرسيب مرا مسرةد              

ا كررة ىب بدلنطاررد وا اررةذ بلمرر ةَة جررةأخؿ باسحررً بلرررَ   

َعمؼى   دبد بظسةةضسهم لنجردام وا ارةذ بزوبحهرم  وجؼرد     

مةررررةدزخ بلطرررر ب  بحلررررسيب  ررررسع بدلنارررررو  اىل بدلنررررةش       

بدلعرررسهداد  وجررردئىب جاظرررؼةا باسحرررً وزمرررمُد رمررررةكا      

ر احرررردي اـررررةجةام  جاطررررغ بلامررررةغ و الررررهم اىل حترررر    

شبلرىب حرت زرةزَت كسةجرد  ررب       بأؼجةز َعسظلى  حتسرهة ومرة  

اررى  بجملةزحررد وبلؼرر ظ حتررر ظلررهة لؼررىش وااررس    بلساسَررس َسل

بأظرررسز  بدلنكرررىجس  الرررةاد بىل بلظرررسوا بلاةظرررُد بلررر   

ختُم ػلً ر ةإل بدلنطاد وبدلنةفط، بجملةوزخ وػد  بظسطةػسهم اؼب ؼٍد ما  اب باسحرً مرا بأظرسز     

 بىل بدلعسؽفُةذ بدلسصففد وبلسصفُ  ما وفط خ بِمهم ومؼة ةام.  

د بلرر  خلفسررهة بلةررةزز  ررر، بأظررسز  زفررىن وـررفهة اهررم جةبلررةاد بىل ب    بلرر        بدل ظررةخ بب عررة ُ 

ؼسبد حتر ظب بلؽجسخ ا يف بلَة شلىب جدو  م وي ومؽسدمَؼة ىهنة جسبد ببـةجةذ بل  خلفسهة بلةةزبذ 

ولُررد بدلهدمررد يف ظررب  ُررةت رٌ جهررىد ا عررة ُد دلنظمررةذ بب ةضررد وبدلنظمررةذ بب عررة ُد بلد  جررىبز منررةشذلم

كمنظمةذ بأمم بدلس دخ رو  ر  بحلكىمُرد هرةق مرة َسؼرسق لره بلعركة  بدلرد ُ  يف بلرُما وـرمسهة ػرا            

جسبئم بلس ةل  بلعرؼىدٌ وزاةػعرهة ػرا ةةَرد حارىن ب  عرة  يف بلرُما و ررق بدل ظرةخ بب عرة ُد بلر             

 دلُ هل َؤكد ذل . شذلة جةلةةزبذ باىَد  سنةوذلة يف  رب بلساسَسة ةلر بأظسز  بدلعسهداد من
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 وواجيه مه الغاراثإفاداث شهىد عيان 

عاهاً ، شاُد عياى هي سكااى املٌطقكت قابلٌكاٍ ودنا ًكا      44حمود علي حسني امللطي يبلغ هي العور 

 قائالً: 

لس ةل  بلؼردوب  بلعرؼىدٌ يف   بلسةجؼد لطةئسبذ بحلسجُد ل"كنر يف فطسَ، ػىديت اىل م لنة مسؼر حتلُ، 

يف رجررىبد بدلنطاررد وزةررةدز اىل جهررد بلةررست  حتااررر مررا  وحتررى  زرر يت مررا جهررد بلؽررمة   ربأجررىبد كة رر

بلطررةئسبذ بلرر  كة ررر حتلرر، اسرَررر فطررةئسز  حسجُرره يف بدلررسخ بلطة ُررد مررا بلس لُرر، اجرر خ مسؼررر ـررىذ     

حلظرةذ دوذ  وجؼرد   هنة مسجهرد بىل مكرة  مرة قسَرث      جـف  بلانحلد باىَد منطلاد بىل بدلنطاد ؼؼسذ 

زارا هبة يف كب مكة   وقؼرر مبنرةش  جُرر  لرُط        بهلورحجةز ةهلؽة دذ زكةم ظسذ اىل بلُم  ا بلةةزخ

رػاحهة خبمط دقةئ،  رةزخ ضة ُرد وقؼرر مبر   حعر  غري  لرُط زرَرر بلةرةزخ ػنردمة رـرةجر م لره             

محةؼررسخ قلاررر ػلررً حُررةخ بأظررس بلرر  زاطنررهة  ذ حررر مبفررسدٌ بىل بدلكررة    رزررً ض ضررد رؼررصةؾ مررا   

أ ةإل  وجد ة ػدد ما باسحً محؼطسَا مب ُط بدل   جُنهم حع   لُط ورخُره ظرلطة  وػردد مرا     ب

رظسمهة وج بهنمة ممسج  جدمةئهم  زجطنة رمرةكا اـرةجةام واجر خ ػرةود بلطر ب  بحلرسيب حتلُاره        

لطر ب   يف بأجىبد  زفسقنة ولر ة جةلفسبز خؽُد ما مؼةودخ بلاف   ب سظس ة حنى ظةػد حت مةرةدزخ ب 

بدلنرةش  بدلهدمرد لسارغ بأ ارةق ػرا بلمر ةَة  ا خسجنرة بمرسرخ          ػرد ة حنرى  بحلسيب يف رجىبد بدلنطاد   

وض ضررد رفطفررة  كررة ىب جطررص  ةمرردخ  كة ررر مررا  بدلؽررة د بلرر   ررصذ وجرردبل مؽررة ديت للمررسرخ و ررٍ          

 ". طفلهة بلسلُغ ػندمة رخسجنة م ما ج  بأ اةقلزلسمند 

 

عاهككاً ، هالككل املككزنل املسككخأدد ودال دحككد  ا سككرحني  66هككي العوككر  يبلككغ –حسككني  ككي غلككيس 

املٌاوبخني بالغاراث اجلويكت علكم هزنلكَ، مكا هكي الغكاراث رغكن د كا اصقكج بكَ إصكابت   ي كت             

 قابلٌاٍ وحتدد لٌا عي ح اصيل الواقعت واملأساة اليت خل خأا قائالً: 

لرُط جرىبز م لنرة وجة سظرةز  ردبد شوجر  جؼرد        خ   مة كنر بزحةد  بحلدَص مغ جةزٌ/ زلمرد جرةجس    "

ههُص ة ما بػدبد بلطؼة  لسنةو  بلةدبد كةلؼةدخ  حلار بلطةئسبذ بحلسجُد لس ةل  بلؼردوب  بلعرؼىدٌ   

يف بأجىبد وقةمر محةؼسخ جؽا  ةزز  جىَس  بظسهدار م إل  ػندمة وقؼر بلةرةزبذ قررانة لرةطهة    

بزحررةد  بحلرردَص مؼرره ومؼنررة رخررٍ ظررلطة    جىػُنررة حةولنررة   بلاررىٌ ػرردخ رمسررةز  كنررر ر ررة وجررةزٌ بلرررٌ   

  وزلىق جرسبد بلةرةزبذ  ب سظس رة حرت رزرً ػردد مرا بأ رةإل و الى رة بىل حترر           آ بلنهىق اؽؼس ة ج

ظب ؼجسخ   قةمىب جساغ ر اةق منةشلنرة بدلعرسهداد ػرا بلمر ةَة ورخسجرىب شوجرد رخرٍ ظرلطة  وبجنرهة          

ظُة( كا جطص  ةمردخ قرد ب سةلرر بلةرةزبذ حُرةاا وجرسبدخ فطفىلسرها        آ) زوبيب و( ما جنةيت 1)بلسلُغ 

ورَمررةهل رخررٍ ظررلطة   خضسَررة ورظرر ( مررا جنررةيت 1و)كمررة جسحررر ر ررة وجاُررد ػررةئل  شوجرر  منؼرره ظررلمة  

ػةمررةهل حةلسرهة حسجررد    32وولردق زمرصٌ وجسحررر رَمرةهل مؼنررة وبلردزنة  سجرره ـرةل بدللطرٍ َنررة ص ػمس رة        
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بذ جنة زفىن وـفهة ان ا اىل وقر حدَطٍ مؼكم مؽرسدَا   مر وي و  معركا    بدل ظةخ بل  خلفسهة بلةةز

 ."جنلط اُه وغمُنة ما زالحةذ باى

 

 عاهاً، شاُد عياى هي دُايل املٌطقت قابلٌاٍ وقال لٌا:_ 55 –حمود علي جابر 

"ػندمة وقؼر بلةرةزبذ باىَرد ػلرً بدلر   بدلعرسهدا وبلررٌ َؼرىد حلعر   لرُط ومؽرة دزنة للم ظرةخ             

ذ حر ومؼٍ حاُح  اُهة جؼك قطغ بلامرةغ وبلمرمةدبذ وردوبذ بجملةزحرد وب ظرؼةاةذ بأولُرد  حُرص       

زاسَحرةهل كرى     رل رػمب مسطىػةهل يف زادمي ببظؼةاةذ بأولُد للمسلً وبدلفةج  وػندمة وـلر جؼد ظةػد

بلط ب  بحلسيب جؼد بززكةجه للجسميد ظب زللارةهل يف بأجرىبد وقردمر رلةزحرد وبظرؼةا روإل للمفرةج        

حسجرد  حت رظرسطغ ر  راؼرب     م( حرة ا 3)جُنرهم  ( رؼصةؾ ر لحهم رفطفة  و عةد 9بلرَا جلغ ػدد م )

  ِ سؽرفً مبدَنرد ـرؼدخ رو      و ررق بحلرة ذ َعرسلص   الرهم بىل بدلع     ذلم ؼٍد ظىي بػطرةئهم معركنةذ 

مؽررةيف بلؼةـررمد ـررنؼةد  وحت جنررد مررا َسطررىع جنالررهم اةأ ررةإل وبأظررس بدلنكىجررد  ررةذلم بلحررؤض وبلفاررس  

ة شبلىب بدلفةج  حترر ؼرجسخ يف   مة شب  معسمسبهل اُه بلس ةل  بلعؼىدٌ ومجسبد بلؼدوب  وبحلفةز بلرٌ 

ؼة ررةخ  وولررغ ب ظررسز  ـررؼث للةةَررد   ُصفرر  ػلررُهم بدللسم بَررىبئهم اُرره لُرربلؼررسبد جرر  مرر وي رو معرركا  

 بدلنطاد  ةئُد وزفساس بىل رجعط بخلدمةذ وماىمةذ بحلُةخ بلمسوزَد".

 

 

 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 4  2 5 القخلم

 9 3 1 5 اجلرحم

 املٌشآث املدًيت:

 
 

 5 حدهري
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بدلنطارد بلر  مت بظرسهدباهة ووجرد ة     حتاُارةذ مُدب ُرد دلؼسارد     بدلسكص بلاة ىل بفطلغ ػلً بلىبقؼد ورجسي

مد ُد ور  بدلكة  بدلعسهدا ػحةزخ ػا م   مد ُةهل م  ى هل ج ظسز  ر لحرهم رفطفرة  و عرةد و       بدلنطاد ر

ه قىبذ بلس ةل   رى بظرسهدبا   زىجد رٌ ر دبا ػعكسَد يف زل  بدلنطاد بأمس بلرٌ َؤكد ر  مة قةمر ج

َؼةقث ػلُهة بلاة ى  بلدوإل  وخسقةهل للمحةد  وبلارُم بلر    مسؼمد للمد ُ  وبدلنؽآذ بدلد ُد و ٍ جسبئم 

بظررسمسبز بلعررؼىدَد وحتةلفهررة يف قسررب وبظررسهدبا بأفطفررة   ورلررسدرمجؼررر ػلُهررة بجملسمؼررةذ بدلس مررسخ. 

ٌ  مرة شب   ىل بارسبئم بلر    ميد جؽرؼد زمرةا ا  وبلنعةد وبدلد ُ  مة  ى ا  جس سزكحرهة  َ بلس رةل  بلعرؼىد

ومعمغ بجملسمغ بلدوإل بلرٌ مة شب  ـةمسةهل اشبد  رق باسبئم بل  َندي ذلة جح  بب عة ُد ري رمة  مس

وبل  ظسؽكب يف بدلعساحب بلاسَث ػاحد رمة  زكةز  بجملسمغ بلردوإل وداةػره ػرا بحلارىن وبحلسَرةذ جرب       

 ، دولُد يف بلؼدوب  ػلً بجملسمؼةذ وبلدو .ظسكى   رق باسبئم ظىبج

 

 تىصياث المركز:

    بدلسكرررص بلارررة ىل لل ارررىن وبلسنمُرررد َررردػى مجُرررغ منظمرررةذ بجملسمرررغ بدلررردل وبدلنظمرررةذ بلدولُرررد

وخفىـةهل منظمةذ بأمرم بدلس ردخ اىل حتمرب معراىلُةاة بأخ قُرد وبب عرة ُد هرةق مرة َسزكحره          

 بلعؼىدٌ ما جسبئم ر، بلحؽسَد و بب عة ُد مجؼة. بلس ةل فط ب  

   ًكمة َدػى بأمم بدلس دخ ورللط بأما اىل بحلفةظ ػلً مة زحاً ما مسؼسهة وظسػد بلؼمب ػلر

 وق  بحلست ووق   صَ  بلد  بلُمش وبحلد ما بززكةت باسبئم ر، رفطفة  و عةد بلُما.

 ،ُيف  رق باسميرد و   رة وزاردمي مسزكحُهرة      وَدػى اىل ظسػد ازظة  اة  حتاُ، دولُد للس ا

 للامةد بلدوإل.
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 (.1)هلحك رلن 

 أمساء وبياًات  وضحايا  ومتلى هي  جلذًيني 

 العور الٌوع ا سكككككككككن م
ًوع 

 ا ًخأاك

املٌطقت/ 

 املديريت

هااى 

 الواقعت

حاريخ 

 الواقعت

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س قسُلد 53 ب طً  اجمه جةجس غي  لُط  1

 1222َى ُى  12  ةاسخ  بلظة س قسُب 1 فطفب  مفطفً ظلطة  غي  ةـس  لُط    6

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س قسُلد 5 فطفلد زوبيب حع   ةـس  لُط   5

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س قسُلد 4 فطفلد آظُة حع  غي  ةـس  لُط   4

 

 (.2)هلحك رلن 

 أمساء وبياًات  وضحايا   احى هي  جلذًيني 

 العور الٌوع ا سكككككككككن م
ًوع 

 ا ًخأاك

املٌطقت/ 

 املديريت

هااى 

 الواقعت

حاريخ 

 الواقعت

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س جسَح 52 ذكس ظلطة  غي  ةـس  لُط  1

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س جسَح 16 ذكس حع  غي  ةـس  لُط   6

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س جسغد 32 ر طً   سجه ـةل حع  بدللطٍ    5

 1222َى ُى  12  ةاسخ  بلظة س جسغد  52 ر طً  منؼه ظلُمة  غي  لُط   4

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س جسَح 25 فطفب زمصٌ غي  ةـس  لُط   5

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س جسغد 21 فطفلد رظ ق حع   ةـس  لُط   6

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س جسغد  3 فطفلد ضسَة حع   ةـس  لُط   7

 1222َى ُى  12  ةاسخ  بلظة س جسَح 53 ذكس غي جةجس زؼث  لُط    8

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س جسَح    42 ذكس زلمد جةجس ػلً  ةـس  لُط   9

 صور بعض الضحايا هي املدًيني
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 (.3)هلحك رلن 

  جلٌشآت  جلذًي   جلذهاص و جلتضارصأمساء وبياًات 

 اسن صاحب املٌشأة م
ًوع 

 املٌشأة
 العد 

ًوع 

 الضرر

املٌطقت/ 

 املديريت

هااى 

 الواقعت

حاريخ 

 الواقعت

 1222َى ُى  12  ةاسخ   بلظة س زدم  كلٍ 2 م   حع  غي  ةـس  لُط   1

 1222َى ُى  12  ةاسخ   بلظة س زدم  كلٍ 2 م   ظلطة  غي  ةـس  لُط   6

 1222َى ُى  12  ةاسخ بلظة س زدم  كلٍ 2 م    سجه ـةل حع  بدللطٍ  5

 
 لىر وبةض  جلٌشآت  جلذًي   جلذهاص و جلتضارص جا ء  ومصف 
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