
 

 

.. 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

  المدنيين ونساء مسعفات قصف
 هؤربحمافظت  – صرواحهديريت  – التطلسهٌطقت  

 م2018 سبتمبر 8بتاريخ 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 تمرير حمىلي يىثك

  المدنيين ونساء مسعفاتقصف 
 هؤربحمافظت  – صرواحهديريت  – التطلسهٌطقت  

 م2018سبتمبر  8بتاريخ 
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 ملخص:

ل علر   8/9/8108أوقعذ غبسرني جىيزني شًهب طرياو الزحبلف السعىدي احلرش    برجبي يرىل السرجذ     

( نررذي ني 5_  نذيشيررخ بررشواي  _  ةبمأررخ نرر سة     دساجررخ يبسيررخ ويسرربا نسررعةبد تًلسررخ الررزلل 

 قزل  ث ًهم ثالس يسبا ورذنري الذساجخ الًبسيخ.

 

 الىالعة:فاصيل ت

برجبي يرىل السرجذ     01:01والسربعخ   01:11نرب ثرني السربعخ     غربسرني جرىيزني   شًذ طبئشح حشث خ أو أكثرش  

يل بهب شخصررني نررذي ني نررى أَرر سليسررزل اسررزهذمذ الررربسح ادوا دساجررخ يبسيررخ  8108سررجزه   8املىامرر  

نذيشيرخ برشواي _ ةبمأرخ نر سة  أدد الرربسح اا ررذنري الذساجرخ وسح لرههب قزلر            –نًلسخ الزلل  

عبنربً     08عبنبً  وسع ذ ةهذ أمحذ جرييالو يجلرم نرى العهرش      81ومهب / يببش أمحذ الزبل العسىيل  

وَررى يسررىد دساجزررٍ الًبسيررخ رَجررذ نرر      عًررذ نهرربَذح أل سررع ذ جررييالو الررربسح ادوا رسررزهذ  أثًررهب     

انشأرني  لزةسذمهب وقجل وبىهلى ثعذح أنزبس عبودد طبئشح حشث خ عى عهرذ شرى غربسح جىيرخ اسرزهذمذ      

الًسررىح الررثالس املسررزف جبد مجعثررشةى الررربسح وأحبلررذ اجسرربدَى اا أشررالا وحهرر خ ا ش ررخ  رربَشح     

 01بنرربً   مبطهررخ حسررني ةهررذ اليايررذي  ع 51َررى / يببررشح أمحررذ علرر  سث رر    والًسرربا الررثالسللع رربو 

( نرذي ني قزلر    5عبنبً  لزكى حص لخ الربسرني ا رىيزني سرسى)     81عبنبً  سشيخ ةهذ أمحذ جييالو 

 ثالس يسبا وسجلني نى اثًبئهى وارال  الذساجخ الًبسيخ املهلىكخ للضح خ سع ذ جييالو.

 

 

 الشهىدإفادات 

 ػاهاً، شاهد قابلٌاٍ وقال لٌا: 55يبلغ هي الؼور  –صاحل هقرٌ ربيغ 

  نًز الصجبي وحنى يسه  حتل   اللرياو احلش  لزحبلف العذواو السعىدي   أجىاا نذيشيخ برشواي  

رشكي الزحل   ا ىي   أجىاا نًلسخ الزلل  واملًربط  ااربوسح و  السربعخ العبشرشح برجبحبً نرى يرىل        

هب شخصررني نررى أثًرربا نًلسررخ  جىيررخ علرر  دساجررخ يبسيررخ كرربو يسررزسل  غرربسحاحلررش  السررجذ شررى اللرررياو 

الزلل  أسةشد عى نسزلههب وعًذ نهبَذح أل أحذمهب وقرى  الرربسح عل ههرب َشعرذ ونعهرب انرشأرني اا       
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املكبو وعبودد اللبئشاد احلشث رخ غربسح جىيرخ اسرزهذمذ الًسربا املسرزف جبد لزسرةش ا ش رخ امليدوجرخ          

قزلرر  ث ًررهم ثررالس يسرربا  أسررزهش اللرررياو احلررش  ثعررذ اسركبثررٍ للفررش زني      ( نررذي ني 5عررى وقررى   

 الزحل     ادجىاا.

ػاهاً _ شاهد وشقيق أحدي الٌسىة القتييتث، قابلٌياٍ وثيد      45 –حمود حسي حمود الزايدٌ 

 اليٌا قائتً:

يسرزسلهب شخصرني نرى      ثعذ نهبَذح أخيت مبطهخ حسى وقى  الربسح ا ىيخ عل  الذساجخ الًبسيخ الريت  

  وقجرل وبرىهلى ث نزربس عرى نكربو      لزةسذ الضرحبيب أثًبا الزلل   رَجذ ن  أل سع ذ جييالو وشس سزٍ 

الررربسح ادوا جررباد طرربئشح حشث ررخ وشررًذ غرربسح جىيررخ ثلشيسررخ  نجبشررشح ونزعهررذٌ علرر  أخرريت مبطهررخ        

 هم أحذ.ثهعخ ومل يًفىا نًوسم سبةب أحبلذ أجسبدَى ال يئخ اا أشالا وا ش خ 

 

 

 وتائج الىالعة:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 5 2 3  القتلً

 املٌشآث املدًيت:

 
 

 1 تدهري

 

 

 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

الزناعربد  وجيرت اللزريال  رب أثًربا     ًَبك نجبدئ إيسبي خ أسبس خ يشركي عل هب السبيىو الذويل اإليسبين 

املسلحخ وَزٌ املجبدئ َ  نجذأ الزه  ي ويسض  الزه  ي ثني املذي ني واملسبرلني وادع ربو املذي رخ   واحلشوة 

ي يهكل ايزرهبك َرزٌ املجربدئ    ًبست ونجذأ الىقبيخ ومحبيخ املذي ني والزواملىاق  العسكشيخ وأيضبً نجذأ الز

 . حشةجش خ 
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ثرججشاا حتس ر  نجرذأي لىاقعرخ شرى طرررياو      ونرى خرالا اطرال  املشكري السربيىين للحسرىن والزًه ررخ وق بنرٍ        

الزحرربلف السررعىدي واحلررش  غرربسرني جررىيزني علرر  نررذي ني وأوا املسررزف جني وَررى يسرربا ونررب خلةزررٍ نررى    

ن سرربح وررريسح نشوعررخ رررجني أو الزحرربلف السررعىدي نسررزهشاً   ايزهبكبرررٍ ا سرر هخ ل حكرربل ونجرربدئ      

عررى  حررشة جيررت نسرربالخ ونعبقجررخ املسرر ولني     السرربيىو الررذويل اإليسرربين ورهرركل َررزٌ الىاقعررخ جش ررخ      

 اسركب ب.  

 

 تىصيات المركز:

    املشكررري السررربيىين للحسرررىن والزًه رررخ يرررذعى ع ررر  نًأهررربد اازهررر  املرررذين واملًأهررربد الذول رررخ

وخصىبًب نًأهبد ادنرم املزحرذح إا حتهرل نسرئىل بةب ادخالق رخ واإليسربي خ  ربٌ نرب يشركجرٍ          

 جشائم حب  الجهشيخ و اإليسبي خ ععب.السعىدي نى  الزحبلفطرياو 

    كهب يذعى ادنم املزحذح ورل  ادنى إا احلةبظ عل  نب رجس  نى مسعزهب وسشعخ العهل علر

 وقف احلشة ووقف يييف الذل ال هين واحلذ نى اسركبة ا شائم حب  أطةبا ويسبا ال هى.

 رخ وغريَرب ورسرذر نشركج هرب     ويذعى إا سشعخ إسسبا  بو حتس   دول خ للزحس     َزٌ ا ش 

 للسضبا الذويل.
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوبي و تد  ضح   د  متلىدمهد جلذوينيد

 الؼور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 احملافظت املديريت

هكاى 

 الىاقؼت

تاريخ 

 استهدافهن

 ل8/9/8108 الزلل   حفخ  بشواي  قز ل  81 ركش يببش أمحذ الزبل العسىيل   1

 ل8/9/8108 الزلل   حفخ  بشواي  قز ل 08 طةل سع ذ ةهذ أمحذ جييالو  2

 ل8/9/8108 الزلل   حفخ  بشواي  قز لٍ 51 أيث  يببشٌ أمحذ عل  سث     3

 ل8/9/8108 الزلل   حفخ  بشواي  قز لٍ  01 أيث   مبطهخ حسى ةهذ اليايذي  4

 ل8/9/8108 الزلل   حفخ  بشواي  قز لٍ 81 أيث   سشيخ ةهذ أمحذ جييالو  5
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