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 هلخص:

اريثنن غريرننسجليري  ينن ريري2102سننحف  ريري2ينن اريلد ننوريلق ل نن ريريريصننحس شننطرياننالتريللف ننسلوريلل ننؼ   ريريري

حمس ظن ريصنؼو أريفسن قيريريريريريلسفهو تريمنرجػ ريجمنسترير جل ن رييسجين رية آلن رييضريمؼنديرييريمويقين ري نس  ريريريريريريريري

سلننتريلقننرجػفنريي(ريفا ننسضريرمننوماريرف ننقلجري  نند  ريري2 د ننه ري ري فلنن ري(ريمننرلجػن4للغننسجليريػننطريسننل  ري ري

 .ر جل  رييسجي سريمطري سكه ريللقمستريرسدسج ريرلم فريك د ريكحا ريمطريحمص هل
 

 الىالعت:تفاصيل 

اري2102سنحف  ريريري2هنسي ريصحس ريي اريلد وريلق ل  ريري00:11لل سػ ريللنرصحس سًريري01:11لل سػ ريللنريمسري ن

ش ترياسئقليريللف سلوريلل ؼ   ريلحلق د ريث غريرسجليري  ي ريلسفهو تريرسجمنريمرجػ ريجمستريفث سءري دساري

م كهننسريلقننرلجػنري صننس ريحمصنن هلسريمننطري سكهنن ريللقمننستريرللغننسج ريللاسلانن ريلسننفهو تري جل نن رييسجينن ريكننستريريريريريريري

ري.للؼسارية آل رييضريمؼديرييريمويقي ري س  ريحمس ظ ريصؼو ريصس حهسريمسجلًري سلآقي 

ري26ري:ريحم نوريػلنأريف نوريلقؼد نأريريريري(ريفا نسضريمن ريري2(ريمويدنري د نه ري ري4 ري فر يريللغسجليريلجل ي ري دس

ػسمنسًأريرل  نحيري نوريمؼنديري نوريريريريريريري55ػسمنسًأريمؼنديري نوريسن يوريريريريريري06ػسمسًأريػلأريحم وري نس قريللنيري ريريري

ريػسمسً.ري05س يوريللحسلغريمطريللؼ قري

ريرسندسج ريلل ن د ريحم نوريػلنأريلقؼد نأريريريريريريللوجل  ريلل سجين ريريموماريرلم فرفس قريػطريلللصوريلجل  ري

رف قلجري  د  ريةرجػ ريللقمستريلق فهو فنريرلمل تريك د ريكحا ريمطريحمص هلسريمطري سكه ريللقمستريللن ريري

ريكستري وري ساريلل  سيسريجب دهس.

ري

 إفاداث شهىد عياى 

عاهًا، شاادد هاي اا اى املٌطقات قابلٌااٍ إلادا  ليٌاا         55عبداهلل ؤمحد املعيضي، يبلغ هي العور 

 قائالً:

شطريللآالتريلحلقيبريللف سلوريلل ؼ   رييريصحس ريي اريلد نوريػنو ريرنسجليري  ين ريم نهسريثن غريرنسجليريريريريريريريري

ػفنريمنطريريمطريسكستريلق آلن ريكنسي لرييل من تري صنس ريلقنرجريريريريريلسفهو تريمرجػ ريجمستريفث سءريم ل وريفص سهبسري

ديساريم ريم سن ري صنس ريللقمنستأرير ؼنتريللغسجمنستريػلنده ريمحسشنق ريرمن ريريريريريريريريريميهريلري سكه ريللقمستريخص صسًريرفت

ػسمنسًأريررلنوهريللآ نلريريريريري55 لخلريمرلجػه ريلق فهو  ريلفل  ريللغسج ريلدرىلريػل ري دس ريمؼنديري نوريسن يوريريريري
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ف نوريلقؼد نأريكنسترييلن اريجب نغريريريريريريريػلنأريريػسمسًأريرللغنسج ريللاسيدن ري  نتريػلن ري دنس ريحم نوريريريريريريري05 وريمؼديري

مطريمرجػفحيريريللهسريػل ريسدسجمحيريرفمل تريلل دسج ريمغريحمص ضريللقمستأريرللغنسج ريري سكه ريللقمستريللي ري  سمسري

للاسلانن ريلسننفهو تريا ننلريمننطريسننكستريلق آلنن ريكننسترييلنن  ري جل فننحيريلل سجينن ريف يريهىلريج دلننحيريرمننوماري جل فننحيأريري

ري مدًسرييل ارياالتريحتسلوريللؼورلتريلل ؼ   ري شنطريرنسجليري   يدن ريرم نفاي ريػلن ريلقنويدنريرمفلكنس  ريريريريريريريري

 ننس  ريرللنن ريفصننح تريلقويقينن ري لننلريب فننلريللل س ننلريرللصنن لجيقريلل فسكنن ريللنن ريي ننلآهسرياننالتريريريريةويقينن ري

ريللف سلوريلل ؼ   ري ورترير حيري  ريرفصححريسكستريلل س نريمشق يط.

ري

 عاهاً، شادد هي ؤدايل املٌطقت قال لٌا: 02حمود عبداهلل ؤمحد، عورٍ 

لن ريفث نسءريم ل نوم ري دهنسري ن نسرييشنسج ريريريريريريريلجل ي ريػل ريمرلجعريلقويدنريمطريسكستريلق آريلي ؼورير  عريللغسج

ري(ريفا نسضريرفحللنتريري2م آل رييضريمؼديري د نه ري ريريكله ريمطريفمسيل(ريمويدنري4 للنيريمقلسد ري  طريلل  سيسري

  نند  ريةننرلجعريلل ن سيسريرمفلكننس  أرياريلسننفهول ه ريول ننسًريرػننورليسًرير رييؼننوريري مننسجلًريرف ننقلجلًريريللغنسجليري

ليمسبريهىلريمرلجػه ريرمسجس ري دس  ري صن ج رياحدؼدن ريريريف وريمطريف  سءريمويقي ري س  ريي فآدغريللف ق ريفرريل

ك هن ريفصح  لريػق  ريلللصنوريرللغنسجليريلهل نفاي ريللف نسلوريلل نؼ   ريسن لءريػن رياسئقلمنحيريلحلق دن ريفرريريريريريريريريريري

   لمحيريلل ي أري أرل ريلل كستري وريير  لريمطريم سزهل ري قلءريلللصو.

 ًتائج الىالعت:

  الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 4 2  2 القتلى

 املٌشأث املدًيت:

ري
ريريري

 1  1 تدهري
  2  تضرر
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 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

لق آلن ريللن رياريلسنفهول هسريرر نويسريريريريريحتلدلنسيريمدوليدن ريقؼق ن ريريريريريلققكرريلللسي ينريلالغريػل ريلل ل ؼ ريرف قى

ربريم  نوريف ريريريمرجػفنستريل سكهن ريللقمنسترير جل ن رييسجين ريريريريريمويد ريرفتريلقكستريلق نفهوفريػحنسج ريػنطريريريريتريلق آل ريف

فمولفريػ كقي رييريمللريلق آل ريلدمقريللي رييؤكنوريفتريمنسري سمنتري نحيري ن ليريللف نسلوريمن ريلسنفهولفريمفؼ نوريريريريريريريريريري

للنن رييؼس نن ريػلدهننسريلللننسي تريللننوريلأريرخق ننسًريلل حننس  ريرلللنند ريريريريريلل ننويدنريرلق شننمليريلقويدنن ريرمننأري ننقلئ ريريري

لسننف قلجريلل ننؼ  ي ريرحتسل هننسرييري فننلريرلسننفهولفريلدا ننسضريريرجمننق فمجؼننتريػلدهننسريلاف ؼننسيريلقف  ننق .ري

قمكحنهسريرييريللف نسلوريلل نؼ   ريريرلل  سءريرلقويدنريمسريم ريهبري قمي ري شؼ ريم سفريهىلريلجلنقلئ ريللن ريريمنسريزلضريريريري

ريي وىريهلسري حنريلنإي سيد ريرم  غريلاف غريللوريلريللي ريمسريزلضريصسمفسًريهزلءريميهريلجلقلئ ريلل فىريفمساريمق

رلل ريسفشكلرييريلق فلحلريلللقي ريػلح ريفمساريمكسموريلاف غريللنوريلرير  سػنحيريػنطريلحللن حلريرلحلقينسيري نلريريريريريريري

ريسفك تريميهريلجلقلئ ريس ل  ري رلد رييريللؼورلتريػل ريلاف ؼسيريرللورض.

 

 تىصياث الوركز:

 وينريرلق ظ نننسيريللورلدننن ريلققكنننرريلللنننسي ينريلل لننن حلريرللف  دننن ريينننوػ ريمجدنننغريم ظ نننسيريلاف نننغريلقنننري

رخص صًسريم ظ سيريلدمن ريلقف نو ريهىلريحت نلريم نن لدس سريلدخ  دن ريرلنإي نسيد ري نسهريمنسرييقمكحنحيريريريريريريريريريري

ريلل ؼ   ريمطري قلئ ري  ريللحشقي ريرريلنإي سيد ريمجؼس.ريللف سلواالتري

 ك سرييوػ ريلدم ريلقف و ريرجملسريلدمطريهىلريلحل سظريػل ريمسريمحل ريمطريمسؼفهسريرسقػ ريللؼ لريػلن ريري

ريلحلقبريرر ورييريوريللواريللد ينريرلحلوريمطريلجمكسبريلجلقلئ ري  ريفا سضريري سءريللد ط.ر وري

 ريوػ ريهىلريسقػ ريهجسسضريجلستريحتلد ري رلد ريللف لد رييريميهريلجلقمين ريررامنسريرملنورريمقمكحدهنسريريريريري

 للل سءريللوريل.

ري

ري

 ري
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 (1هلحق رقن )

 ؤمساء إبياًاث الضحايا القتلى هي املدًيني إصور لبعضهن

 العور الٌوع االان م
ًوع 

 االًتهاك
 احملافظت املديريت

ه اى 

 الواقعت
 تاريخ ااتهدافهن

ري2102سحف  ريري2رييضريمؼديريصؼو ري س  ري فدلري55ريذكقريمؼديري وريس يو 1

ري2102سحف  ريري2رييضريمؼديريصؼو ري س  ري فدلري05ريا لري وريمؼديري وريس يو 0

ري2102سحف  ريري2رييضريمؼديريصؼو ري س  ري فدلري06ريا لريػلأريحم وري س قريذرييب 3

ري2102سحف  ريري2رييضريمؼديريصؼو ري س  ري فدلري26ريذكقريحم وريػلأريف وريلقؼد أ 4

 

 

 (0امللحق رقن )

 املٌشأث املدًيت املدهرة إاملتضررةؤمساء إبياًاث 

 العدد ًوع املٌشإة اان صاحب املٌشإة م
ًوع 

 الضرر
 احملافظت املديريت

ه اى 

 الواقعت

تاريخ 

 ااتهدافهن

ري2102سحف  ريري2رييضريمؼديريصؼو ري س  ريم قجري0ريمرجػ ريجمستريمؼديري وريس يو 1

ري2102سحف  ريري2رييضريمؼديريصؼو ري س  ريم قجري0ريمرجػ ريجمستريحم وريػلأريف وريلقؼد أ 0

ري2102سحف  ريري2رييضريمؼديريصؼو ري س  ريموماري0ري جل  رييسجي ريػلأريحم وري س قريذرييب 3

ري2102سحف  ريري2رييضريمؼديريصؼو ري س  ريموماري0ريسدسج ريحم وريػلأريف وريلقؼد أ 4
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