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 ملخص:

م قصوتث اواةرح برةُوة لاحفوال      8192َىنُوى   93يف احلادَة ػشر قبل ظهر َىم الثالثاء ادلىافق 

خوال  اورورب ةوالقرَق    اموىاا/  اوا ر يواُماو نوىر     جاةؼوة ل  حالسؼىدٌ صاروخاً ػاً بافاوة راواص صو     

( اودنُ  ةُنوها ااورؤج     4جبىلة ال رايٍ يف ادَرَة احلايل ادَنة احلدَدح ؤيترت ػو/ اتحول     الؼام

ؤبالحووهما ال ووارح الىبشووُة ء  ؤضووالء ةؼ وواً انووها جتفمووث يتووراء الوون او الووف يووببحها ال ووارح ةاحلافاووة   

 .ةالقرَق الؼام ؤحلتث ؤضراراًواارؤح باال و( آخرَ/ ةُنها ثالثة ؤاتا  5وجدا  ا ااُاً اما يترح  

 

 الىالعت:تفاصيل 

قبل ظهر َىم الثالثاء  99:55ػند الساػة الو 

م ضنث اواةرح برةُوة   8192َىنُى  93ادلىافق 

لاحفوووال  السوووؼىدٌ ووووارح يتىَوووة ايوووحهدفث   

بافاووة نتوول راوواص صوو  ح جاةؼووة لامووىاا/      

ادَرَووة يةُوود اووا ر يوواُماو نووىر اوو/ ؤ ووايل  

اوووووه  ػموووو   دَنوووووة  اوووواو يف ارَتوووو  ء    

احلدَوووودح دلؼاَدجوووو   نايووووبة ػُوووود التقوووور    

واوواو ةرفتحوو  يويتحوو  وؤاتالوو  وػوودد اوو/ ؤقارةوو  وخووال  اوورور ا ةووالقرَق الؼووام يف يتىلووة         ، ادلبووار  

ال رايٍ اانىا ػاً وضك الىصى  ايحهدفحها ال ارح الىبشُة ؤيترت ػ/ يترمية اروػة ؤدت ء  اتحول  

ؤبالوووث ال وووارح يووواةق احلافاوووة ويويتحووو  ووالووود ا آانوووة بنوووُ  وصوووهر ا ػاوووٍ  ؼوووا    ( اووودنُ  4 

ؤضووالء ةؼ وواً انووها جتفمووث ولاةووث ةتؼوول الوون او اذلاةاووة الووف خاتحووها ال ووارح ةاحلافاووة     ؤيتسوواد ا ء 

 3يتورح  اموا  يونىات   4يونة ونصو  ورميواا اوا ر جباوا او/ الؼمور         ػمر وا  ويترح ؤاتاذلما رَحاج اا ر

ادنُ  ا/ األقارص ةُنها اتاة واارؤح باال ؤيته ث ال وارح يتنُنوها وةحورت يواقها األَسور ا ءيوؼا        

 ( ةُنها األاتا  الثالثة وادلرؤح احلاال ء  اسحشتً الثوىرح  دَنوة احلدَودح اموا داورت     5بً الو اجلر

 .وؤبرقث احلافاة الف اانث جتاها وؤضرت ةالقرَق الؼام ال ارح الىبشُة

 

 الحافلت المستهذفت
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 إفاداث شهىد عيان ومىكىبيه

عدد يٍ ألاربّ عاياً، لضج انغارة انىحشيت عهى  22بزاْيى، يبهغ يٍ انعًز إحمًد حمًد حمًد 

 لابهُاِ ولال نُا: ،انذيٍ كاَىا يف طزيمهى إىل يزنهلى

ؤخف فاامة ػمر ةإهنا يُإجىو ءلُنا دلؼاَدجنا  نايبة الؼُد وانا واجصل لنا صهرنا اا ر ياُماو نىر "

السوواػة الثانُووة ػشوور ظهووراً ؤخأنووا ؤبوود ؤقارةنووا ةشوو/ القوو او احلوور  لاحفووال          وػنوود ةانحظووار ا 

السؼىدٌ وارح يتىَة ػاً الباص نىع داَى اخلاص ةصهرنا اا ر خال  وصىل  ادَنوة احلدَودح وةرفتحو     

ؤصوهارنا ويويتوا ا وػودد او/ ؤقارةنوا وقود ق وً القو او احلور  ة ارجو            او/  ػاةاح  واثون  ؤضوصاص   

( ؤضوصاص ةُنوها اوا ر يواُماو ويويتحو  ويتود  آانوة  وم بنوُ  ؤم والود            4بُواح    الىبشُة ػاً

انوها  لويَ/ اوانىا ػاوً احلافاوة الصو  ح      ( آخرَ/ ا/ ا5وصهرنا اِخر ػاٍ امساػُل يتؼما  ويترح  

ػتو  ػاموٍ ةاجلرميوة    ايحهدفها الق او خال  ارور ا جبىلوة ال رايوٍ ةوالقرَق الؼوام،     ؤخف ارمي 

تً وويتوودت اجلربووً اخلمسووة وضووا دت ؤخووف اوورمي بالحووها بريتووة فتوود ة حوورت يوواقها     ل بووث لامسحشوو

األَسر وؤيته ث يتنُنها ونالحها ػدح ضظاَا يف ؤحناء احترقة ا/ يتسد ا اما ضوا دت يتثوا ال وفاَا    

 ."، اجلرمية اروػة وخاتث اإياح  ز ال م  اإلنسا التحاً قد ازقحها ال ارح ء  ؤضالء

كياٌ عهيى ييحل الافهيت     عايياً، اياْد عيياٌ وحيزي       22انبيانغ ييٍ انعًيز    عبداهلل أمحد حُيي،،  

 املسخهدفت، لابهُاِ خالل حىاحدِ باملشفى حتج املزالبت انطبيت ولال نُا:

جواةغ دلوا ر يواُماو نوىر اوحىله  ء        اًصو    اًا/ انايلنوا  دَرَوة يةُود وايوحتاُنا ةاصو      اًصبابخريتنا 

او/  ( ؤضوصاص ؤوابوها   3مود اةورا ُا واواو ػاوً اوا البواص        ادَنة احلدَودح لزَوارح ػموٍ  ػمور زل    

نساء وخال  دخىلنا ادَنة احلدَدح انا ػاً وضك ارورنا ةالودوار ادلؼورو  جبىلوة ال رايوٍ     الاتا  واأل

الباص ارت يف اذلىاء وارجقمث ةاألرض وفتودت  نا وحن/ ػاً اا ءال ةال ارح اجلىَة ايحهدفحمل نشؼر 

امسحشوتً  لةؼود ءيوؼايف   اإلصواةات البال وة يف يتسودٌ ؤفتوث انوها يف الاُول        وػٍُ جؼرضث ل ُبىةة يتوراء 

( ؤضووصاص 4ؤخووأ  اوو/ ؤجوً لوورفتف ةووإو ال ووارح ق وث ػاووً بُوواح     فُوو ؤخ ووغ لاؼناَوة   ايلووثاالويٌ  

ادنُ  و ا اا ر ياُماو نىر ويويتح  فاامة ػمر وػاٍ امساػُل يتؼما  وآانة  م بنُ  ويتربوث  

 ."( ؤضصاص اارؤح وثالثة ؤاتا  4ؤنا و 
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 وتائج الىالعت:

  انضحايا املدَيني:

 
   

 اإلمجايل

 4 8 8  انمخهى

 5 9 9 3 اجلزحى

 املُشآث املدَيت:

 
  

  1 حديري

 1  حضزر

 

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ادلنقتوة الوف ا ايوحهدافها وويتودنا     حتتُتوات اُدانُوة دلؼرفوة     ادلراز التانى  اااغ ػاً الىاقؼة وؤيتري

بافاوة جتول اودنُ  اوانىا يف اورَتها لزَوارح ػُدَوة        ادنُة وؤو ادلكواو ادلسوحهد  ػبوارح ػو/     و ادلنقتة ؤ

وال جىيتوود ؤٌ ؤ وودا  ػسووكرَة يف جاووك ادلنقتووة األاوور الوويٌ َ اوود ؤو اووا قااووث ةوو  قووىات    ألبوود ؤقووار ا

َؼاقوو  ػاُهووا التووانىو الوودويل، احؼموود لاموودنُ  وادلنشووأت ادلدنُووة و ووٍ يتووراةا  الحفووال   ووى ايووحهدا  

ايحمرار السوؼىدَة وحتالتهوا يف    ورلردوخرقاً لامبادئ والتُا الف ؤ ؼث ػاُها اجملحمؼات ادلحف رح. 

يا   الووف اوواقحوول وايووحهدا  األاتووا  والنسوواء وادلوودنُ  اووا  ووى ءال يترميووة ةشووؼة ج ووا  ء  اجلووراةا   

واسومغ اجملحموغ الودويل الويٌ اوا يا  صوااحًا ءياء  ويب اجلوراةا         ؤي رجكبها ؤاام اور َ فال  السؼىدٌالح

الوف َنوودي ذلووا يتوب  اإلنسووانُة والووف يحشووكل يف ادلسوحتبل الترَوو  ػتبووة ؤاوام جكوواج  اجملحمووغ الوودويل     

 حمؼات والدو .ودفاػ  ػ/ احلتىق واحلرَات ةل يحكىو  يب اجلراةا يىاةق دولُة يف الؼدواو ػاً اجمل
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 تىصياث المركز:

    ادلراوووز التوووانى  لافتوووىق والحنمُوووة َووودػى  ُوووغ انظموووات اجملحموووغ ادلووود  وادلنظموووات الدولُوووة

وخصىصًا انظمات األاوا ادلحفودح ء  حتمول اسواىلُا ا األخالقُوة واإلنسوانُة  واب اوا َرجكبو           

 السؼىدٌ ا/ يتراةا حبق البشرَة و اإلنسانُة  ؼا. الحفال ا او 

   ًاما َدػى األاا ادلحفدح ورلاس األا/ ء  احلتاظ ػاً اا جبتً ا/ مسؼحها ويرػة الؼمل ػاو

 وق  احلرص ووق  نزَ  الدم الُمين واحلد ا/ ارجكاص اجلراةا حبق ؤاتا  ونساء الُم/.

 يف  يب اجلرميوة وو  وا وجتودمي ارجكبُهوا      وَدػى ء  يرػة ءريا  جلاو حتتُق دولُة لاحفتُق

 لات اء الدويل.
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 (1يهحك رلى )

 أمساء وبياَاث انضحايا انمخهى يٍ املدَيني وصىر نبعضهى

 انعًز انُىع االسى و
َىع 

 االَخهان
 يكاٌ انىالعت املديزيت

حاريخ 

 اسخهدافهى

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل قحُل 31 لار اا ر ياُماو نىر 1

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل قحُل 85 لار ػاٍ  امساػُل يتؼما  2

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل قحُاة 51 ؤنثً آانة  م بنُ  3

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل قحُاة 83 ؤنثً فاامة ػمر زلمد اةرا ُا 4

 

 

 صىر بعض انضحايا يٍ انمخهى املدَيني
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 (2يهحك رلى )

 أمساء وبياَاث انضحايا اجلزحى يٍ املدَيني وصىر نبعضهى

 انعًز انُىع االسى و
َىع 

 االَخهان
 يكاٌ انىالعت املديزيت

حاريخ 

 اسخهدافهى

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل يتر ة 91 اتاة خدجية ػمر زلمد يتؼما  1

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل يتر ة 93 ؤنثً ارمي ػمر زلمد يتؼما  2

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل يترَح 81 لار ػبداهلل ؤمحد بنُ  3

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل يتر ة 9.5 اتاة رَحاج اا ر ياُماو نىر 4

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل يتر ة 4 اتاة رمياا اا ر ياُماو نىر 5

 صىر بعض انضحايا يٍ اجلزحى املدَيني
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 (3املهحك رلى )

 املُشآث املدَيت املديزة واملخضزرةأمساء وبياَاث 

 اسى صاحب املُشؤة و
َىع 

 املُشؤة
 انعدد

َىع 

 انضزر
 يكاٌ انىالعت املديزيت

حاريخ 

 اسخهدافهى

 8192 َىنُى 93 يتىلة ال رايٍ احلايل جدا  9 يُارح اا ر ياُماو نىر 1

 8192َىنُى  93 يتىلة ال رايٍ احلايل ج رر 9 ارَق القرَق الؼام 2

 

 صىر نبعض املُشآث املدَيت املديزة واملخضزرة حزاء انمصف 
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