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 ملخص:

دأت طريبٌ حتةنف بنعدوبٌ بنظعىدٌ عهً برزكةت بجلزبئى وبطسهدبف يُةسل بملدَُني يُذ جدبَد 

جحزب  بناحةربذ بنىيةحُد    شٍ عًهُةزّ بنعظكزَد عهً بنًٍُ وال َكةد ميز َىو دوٌ طقىط ضحاةَة يحدَُني   

نطححريبٌ حتححةنف بنعححدوبٌ عهححً يُححةس ى جححدوٌ أٌ يححكر َححذمزحب يححٍ زهحح  بجلححزبئى  حح  ب َظححةَُد شححٍ     

بنطريبٌ غةرزني عهً يزنل يحىبطٍ نُطقحد جحني باعُحةي ندَزَحد شحدب  ب دودَحد وزحديريِ عهحً ر وص          

 .و8102َىَُى  01طةمُُّ فجز َىو بنظحر بملىبف  

 

 

 الىالعت:حفاصيل 

أيد ْذبٌ بملزنالٌ َظكٍ فُّ بملىبطٍ أمححد عهحٍ طحهًُةٌ شحىفد وبملحزنل بِ حز       ة يدَُني ًيزنالٌ َقطُه

هًة بطححسهدفبنححذٌ َقهححقّ ال َبيححم جُُححهًة طححىي جححدبر فةهححم َظححكٍ فُححّ بملححىبطٍ جححةجز أمحححد شححىفد   

د ومخظحىٌ  بنثةنثح طريبٌ حتةنف بنعدوبٌ بنظعىدٌ جاةرزني جىَد أفشعر باْةيل يٍ َىيهى عُد بنظحةعد  

ُححسع عححٍ بناححةرزني زححديري بملزننححني عهححً ر وص طححةمُُهة وبزححقف طححُةرزني   فبنظحححر َححىو فجححز دقُقححد يححٍ 

جبىبرْححة واهححةجد رت باطححزخ وسوجسححّ وأطبةنححّ وبزححقف مححم  سهكةزححّ ل جزميححد ز ححةف ا  طهظححهد          

 بجلزبئى ضد ب َظةَُد بنيت َززكحهة طريبٌ بنساةنف يُذ جدبَد بنعدوبٌ عهً بنًٍُ.

 

 

 إفاداث شهىد عيان ومىكىبيه

 ؤحد ؤتٌاء املٌطقح امسه غالة علً هادي ؤفاد تقىله:

بطحسهدفر يزننحني ل بنقزَحدحب     سنيقحم فجز َىو بنظحر فةجأَة طريبٌ حتةنف بنعدوبٌ جةحٍ غحةرزني جحىَ   

بنثحة  نهًحىبطٍ جحةجز     بملزنل باول زظكٍ فُحّ أطحزخ بملحىبطٍ أمححد عهحٍ طحهًُةٌ شحىفّ وجبحىبرِ بملحزنل         

أمحححد شححىفّ بايححز بنححذٌ أدي ا  زححديري بملزننححني عهححً ر وص طححةمُُهةحب وأهححُث هححةيث بملححزنل باول      
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وحمحم احةرٌ نحُح     وسوجسّ وأطبةنّ وبزهبر مم حمسىَحةذ بملزننحني جة ضحةفد ا  بزحقف طحُةرزني شحة        

 جبىبر بملزنل بنذٌ ديز جةنكةيم. بملىبد بناذبئُد

 

عاهدا،ب ؤفداد    44ؤقارب الضحاٌا امسه غٍالى حمودد صداص صداليب ٌثلد  هدي العودر        هىاطي آخر هي

 تقىله:

سني بنظحححر شححٍ طححريبٌ حتححةنف بنعححدوبٌ غححةرزني جححىَ     بنثةنثححد ومخظححىٌ دقُقححد يححٍ َححىو     عُححد بنظححةعد  

جةجز أمحد شىفّ وبملىبطٍ أمححد طحهًُةٌ شحىفّ باول ديحزذ بناحةرخ يزننحّ       يظسهدفةً يزننني نهًىبطُني 

و وبناحةرخ بنثةَُحد عهحً يحزنل أمححد عهحٍ       8112وطحُةرزّ بنةحة  يىدَحم    بنسجةرٌ نهًحىبد بناذبئُحد    وحمهّ

قسُُحةذ  شىفّ وديزذ بملزنل عهً باطزخ وأهُث بملىبطٍ بملذمىر ي  سوجسّ وأطبةنحّ وبزهبحر محم أ حةش وي    

زَحد بنحيت ال   و وا ةرخ بنزعث وبخلىف ندي طحكةٌ بنق 0990بملزنل جة ضةفد ا  بزهف طُةرخ شة  يىدَم 

َبيههة عٍ ب دود ي  بجلةرخ بنظعىدَد طىي َيف مُهى يسز فقط ي ُبةً أٌ بملُطقحد يدَُحد وال َىجحد    

 ية َكر بنقيف عهً يُةسل بملىبطُني.

 

 

 إفاداث رسميت:

 هدٌر هكتة الصحح مبدٌرٌح شداء الدكتىر امساعٍل سىادي ؤفادًا تقىله:

بنظحححر أرجحح  يححةالذ بات وسوجسححّ وأطبةنححّ نيححُعهى ييححةجني      بطححسقحم بملزمححش بنيححاٍ جةملدَزَححد َححىو     

جإهحةجةذ يسبةوزحد جحني بخلطحزخ وبملسىطحطد جحزب  غحةرزني بطحسهدفر يزن حى ومسمحز نُحة أ حة  بن حاةَة              

 يظث بنكةف بملزف .

أٌ بملزمححش بنيححاٍ ل بملدَزَححد َعححة  يححٍ َقححا يححةد ل باليكةَُححةذ وزكححةد زُعححدو فُححّ   جححوأضححةف قححةئقً 

كىبدر وبملظسهشيةذ بنطحُد بنيت زؤْهّ ملىبمحد زقدمي بخلديةذ نهًىبطُني جظححث ب حزت بنحذٌ    بادوَد وبن

 فةقًر يٍ يعةَةهتى.
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 وخائج الىالعت:

  الضحاٌا املدًٍني:

 
   

 اإلمجايل

 4 1 1 1 اجلرحى

 املٌشأخ املدًٍح:

 
   

 1 2 2 تدهري

 

 

 

 الذولي:وصف االوخهان وفمًا للماوىن اإلوساوي 

بملُطقحد بنحيت ا بطحسهدبفهة ووجحدَة     حتقُقحةذ يُدبَُحد ملعزفحد     بملزمش بنقةَى  بطه  عهً بنىبقعد وأجزي

يححزنل يححىبطٍ نُطقححد جححني باعُححةي ندَزَححد شححدب   يدَُححد وأٌ بملكححةٌ بملظححسهدف عحححةرخ عححٍ ٌ بملُطقححد أ

أٌ ية قةير جحّ قحىبذ بنساحةنف     وال زىجد أٌ أْدبف عظكزَد ل زه  بملُطقد بايز بنذٌ َؤمدب دودَد 

َعةقححث عهُهححة بنقححةَىٌ بنححدويلحب و زقححةً    ْححى بطححسهدبف يسعًححد نهًححدَُني وبملُةححوذ بملدَُححد وْححٍ جححزبئى      

بطحسًزبر بنظحعىدَد وحتةنبهحة ل قسحم      وجمحزد نهًحةدئ وبنقُى بنيت أنيعحر عهُهحة بمسًعحةذ بملسا حزخ.     

بنساةنف د جةعد ز ةف ا  بجلزبئى بنيت  ية سبل وبطسهدبف باطبةل وبنُظة  وبملدَُني ية ْى اال جزمي

ويظً  بمسً  بندويل بنذٌ ية سبل هةيسةً اسب  ْحذِ بجلحزبئى بنحيت َُحدي     أي ززكحهة أيةو يزَ بنظعىدٌ

 ة جحني ب َظحةَُد وبنحيت طسةحكم ل بملظحسقحم بنقزَحث عقححد أيحةو زكحةزف بمسًح  بنحدويل ودفةعحّ عحٍ             

 ِ بجلزبئى طىبج  دونُد ل بنعدوبٌ عهً بمسًعةذ وبندول.ب قىي وب زَةذ جم طسكىٌ ْذ

 

 حىصياث المركز:

    بملزمحححش بنقحححةَى  نهاقحححىي وبنسًُُحححد َحححدعى نيُححح  يُملًحححةذ بمسًححح  بملحححد  وبملُملًحححةذ بندونُحححد

و يىهًة يُملًةذ بايحى بملساحدخ ا  حتًحم يظحاىنُةهتة با ققُحد وب َظحةَُد احةِ يحة َززكححّ          

 بنظعىدٌ يٍ جزبئى    بنحةزَد و ب َظةَُد نيعة. بنساةنفطريبٌ 
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   ًمًة َدعى بايى بملسادخ وجمهض بايٍ ا  ب بةظ عهً ية زحقً يٍ  عسهة وطزعد بنعًم عهح

 وقف ب زت ووقف َشَف بندو بنًُين وب د يٍ برزكةت بجلزبئى    أطبةل وَظة  بنًٍُ.

  ُل ْذِ بجلزميحد وغريْحة وزقحدمي يززكحُهحة      وَدعى ا  طزعد ارطةل جلةٌ حتقُ  دونُد نهساق

 نهق ة  بندويل.
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 (1هلحق رقن )

 ؤمساء وتٍاًاخ الضحاٌا اجلرحى هي املدًٍني 

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 املدٌرٌح

هكاى 

 الىاقعح

تارٌخ 

 استهدافهن

 8102َىَُى  01 جني باعُةي شدب  جزَح 82 مسمز أمحد عهٍ طهًُةٌ شىفّ 1

 8102َىَُى  01 جني باعُةي شدب  جزحيد 82 أَثً يةنُد حيىي هةحل بنحىجة  2

 8102َىَُى  01 جني باعُةي شدب  جزَح 08 طبم عحدبنظقو أمحد عهٍ طهًُةٌ 3

 8102َىَُى  01 جني باعُةي شدب  جزَح   جمهىل ب ىَد 4

 
 

 (2امللحق رقن )

 واملتضررجاملٌشأخ املدًٍح املدهرج ؤمساء وتٍاًاخ 

 ًىع املٌشإج اسن صاحة املٌشإج م
ًىع 

 الضرر
 تارٌخ استهدافهن هكاى الىاقعح املدٌرٌح

 8102َىَُى  01 جني باعُةي شدب  زديري يزنل أمحد عهٍ طهًُةٌ 1

 8102َىَُى  01 جني باعُةي شدب  زديري طُةرخ شة  أمحد عهٍ طهًُةٌ 2

 8102َىَُى  01 باعُةيجني  شدب  زديري يزنل جةجز أمحد شىفّ 3

 8102َىَُى  01 جني باعُةي شدب  زديري حمم اةرٌ جةجز أمحد شىفّ 4

 8102َىَُى  01 جني باعُةي شدب  زديري طُةرخ شة  جةجز أمحد شىفّ 5

 

 

 صٌعدددداء –الٍوددددي  - املركز القاًىين للحقىق والتٌوٍح صادر عي/
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