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      ملخص:

السققدي اراجيدققي بار   لققتراققياهمرالققفظب احلري   قققترا فبققف ر  قق  رأطلققمرتزقة ققترالف قق ل ر

تسق  رر6إىلرالسق عترر5بدشزاترالقذائ رعلىرتن زلراجقفيي ريفبنقترالقفظب احلرتق ربق رالسق عتررتف دي 

اق نني  رواققي ررظؤوسرمرت رأا زرعارققفت رأظبدقترتنق زلرعلقى2018أغسطسرر31بيمراجلادتراجيا مر

(رآخققزباربيققن ةرط لقق رواتققزأق ردققزا رأغلقق  ةر10(رتققفيي ر فلققىربيققن ةرأظبدققترأط قق لرناقق ردققز ر)5)

جلايققارائيتقق ترانيسقق ييترالد تلققتر را فبققف رب لغققتأرأطلققمريقق د رتققارأاقق نرال قق  ب ريققفا رااققفغ  تر

السا  ربإاد فراجلزهقىررب ل غطرعلىرالف  ل رالسدي اروتزقة فهرالذبارحي صزونرتفبنترالفظب احل

نروملربققفةرالسققا  ريعقق لقاجلزهققىرتقق ربةالققينرإىلراجسفشقق ي تأرهققررققق ظبةرنف بققتراققذارالفقزبققزرنقق نر

 بإاد   ةروإيق ذرهي هتة.

         الواقعة:       تفاصيل 

مرشقارالف ق ل ر2018أغسقطسرر31تسق  ربقيمراجلادقتراجيا قمرر6:00إىلرالس عترر5:00تنذرالس عتر

اقق همرالققفظب احلري   قققترا فبققف ر  قق  رتققف دي رادققفبارعلققىرأطققزافرتزقة فققهراجفيرالسققدي ارعققر

وصقق ظوخي رعلققىرتنقق زلراجققفيي رب شهيقق  رالشققا ليترالشققز يترتققارتفبنققترالققفظب احلرن يقق راجنقق زلرآالققتر

تلقةرتقيظقزرعلقىرأظبدقترر120ب لد ئالتراجفييتردل ةرأط  لرويس  رو دق رعقف ر قذائ رتف ديقترتقارعيق ظر

(رتفيي ر فلقىرتقارأاقز رواهقف ربيقن ةر5ك تمرعلىرظؤوسرا نني  رأا زرعاراقي ر)تن زلر تزهت رب ل

" فلققىرر(رتققفيي رآخققزباربيققن ةرط لقق رواتزأققق نأربي يقق تروأ قق  رال قق  ب 10أظبدققترأط قق لرودققز ر)

رودزهى"رأوظ ي ا ر رتالهمراذارالفقزبز.

يقق ذراجلزهقىروإاقد   ةربدفرو يعرالق  رواقي رال   ب ره ولرالنق د رتقاراشاقزراجسقف ف ترإ

وط ئزاتراالافطالعرللف  ل رالسقدي ارالقذاررللط ئزاترا زبيترإالرأنرا   ظراخل يمرواجزا  تراجليبت

ربفعةرتزقة فهرو ق ع هتةرحبمرالسك نراجفيي ر رالفظب احلره لر ونرإاد فراجلزهى.

ترواالافا عرن ق  اترشق ي رعنفرقياصمر زبمراجزنةرالق ييينرلل قيقروالفنايترلفي يمروظصفراجلزمي

عي نروي د رأنفوارلن ربأنراجلزهىربزن ينروالربسقفطيدينرالف قزإلرناقد   ةردقزا را  ق ظروالق ق ر

ال قلي راشرقزرالقفونربق لف زإلرإىلررخم ط قتروالفنايقترعقرراجزنقةرالقق ييينرلل ققيقروااجكث روي شقف

فقهرللسقا  ربنققمرال ق  ب روتغق  ظ رالنق د راجن زلراجسف ف تروال غطرعلقىرالف ق ل رالسقدي اروتزقة 

رتن زئةريةوه رإىلرأت نارآتنت.

ر
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             إفادات شهود 

                                              عامًا، ناجي منن الصصنف اهناهد عيناى علنس املالناة الن      55                             حممد عبداهلل هلجه يبلغ من العمر 

                                      حالة من الياس ااإلعياء لعدم مصدرته علس        كاى يف                                     خلفها الصصف حبق عدة ألر مدنية قابلناه 

                                      إلعاف أخته اجلرحية جراء الصصف اقال لنا:

زلنقق روأصقق نرهقنقق ر رالدققييفربأتقق نر رتن زلنقق ر ققف  رب شخطقق ظردققزا رق ققديفرننقق رآتنقق ر رتن 

الف  ل رالسدي اروتزقة فهرعلىرأبن  ر   قترا فبف روبق شخ راقك نرتفبزبقترالقفظب احلرالق رنق نر

زنيةرب ئجيمراجلياروالراروال  زارعلىرنمرشحل ر ي  رتارأعي نرتفييتروممفلك تراجقفيي روأب ق رالف

مرزا تروطققأ رائجاقق تر2018ااققف فافرالسققك نراجققفيي رونقق نراققذارالف ققديفرتنققذربفابققتربيييققيرعقق مر

مروأاقق زرعققارو ققيعردققزائةرتزوعققتر2018الدسققكزبترعلققىراققك نرتفبنققترالققفظب احلر رشقق زرأغسققطسر

ق يقروص   ري ل راجفيي رو ربيمرأتسراجلادترننق ر رتن زلنق راليا دقتر راشهيق  رالشقا ليتر ع ترو ق

راجنق زلإالرب لققذائ رال ق ظوخيترواجف ديقترالثقيلقترقن اقزرعلقىررملريشقدزوالشز يترتارتفبنترالقفظب احلر

عقف رتقارالققذائ ردقفبارعلقىرأطقزافراق همرالقفظب احلرو دق رايفأطلق  رتزقة ترالف ق ل رالسقدي اراج

 ي نق راجقزنلرهس رنن رتفيادفباربفاخلقهرهتقفمررعلىرأظبدترتن زلرتن  رتزنلرأهفرأ زب ئن را هرازيب

(رتققارأبن ئققهر2دزهققىربيققن ةرشقققيق رايف قق ظرع ققفايرالجققهروأصققي رصقق ه راجققزنلرو)رواقققطرعققف 

ال  شقمردقزا رو قيعرلدفبقفرتقارال ق  ب راجقفيي رتقارأاقزربيق رز يق روبيق رجبزو رب لغقترناق راققطرا

 ذائ رتف ديترعلىرتن زئةرهتفت ر ي  ةربين ةرعف رتارالقفلىرتارأاز رز ي أربدفرو يعرال ق  ب ر

زاتراالافطالعر رأدقيا راجفبنقتره ولن رإاد فراجلزهىرولكارنن ريساارحتليمرالط ئزاترا زبيتروط ئ

واخلقزو رتقارتفبنقترالقفظب احلرأارشخ رتاراقك نراجفبنقترالقزنو رر  ولتقق  رأارشحل ربف زإلرأور

أطلقنقق ريققفا رااققفغ  ترلدققف رتققاراجنقاقق ترانيسقق ييتروالفوليققتررتفبنققترا فبققف رع صققاتراج   قققترإىل

ب ل ققغطرعلققىرالف قق ل رالسققدي اروتزقة فققهرللسققا  رلنقق ربإاققد فراجلزهققىروخققزو رالنقق د رإىلرتفبنققتر

ر   لف  رتففايظ روحنار  صزون.ر ا فبف أرب  تر  ولفن رب ل شمرأخشىراآلنرعلىراالتترشقيق

                                                    عامًا، هاهد من لكاى مدينة الدريهمي قابلناه اقال لنا:    53                       حممد عبداهلل الصامسي، عمره 

تنذربدفرع قزربقيمراجلادقترهقررو ق راجغقزلرشقارالف ق ل رالسقدي اروتزقة فقهر  ق  رب جف ديقتر

 فلقىررتقفيي ر(ررراق زرعقاراققي ر)ب احلرممق رأصيلرتن زلراجقفيي ر راشهيق  رالشقا ليترجفبنقترالقفظ

بيققن ةرأط قق لرويسقق  رتققارعققف رأاققزرتققاراققك نراجفبنققترر(رآخققزبا10بيققن ةرأظبدققترأط قق لرودققز رحنققير)

وقفت رتن زئةراليضقارنق ظ حلردقزا رالق ق رالدشقيائحلرإضق  ترإىلرالغق ظاتراجليبقترتقار  قمرالف ق ل ر

السدي ارالذارااف ففرنمرشحل ر راجفبنتروه  ظرخ يمرب زضقهرعلقىراقك نرتفبنقترالقفظب احلر ونرأار

رذي .

ر
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               نتائج الواقعة:

  :الضحايا املدنيني

 
   

 اإلمجايل

 5 1  4 الصتلس

 10 6 2 2 اجلرحس

 املنشآت املدنية:

ر
ر

 4 تدمري

ر

ر

ر

                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

اجنطققترالق رارااقف فا   روودقفي رحتقيقق ترتيفاييقترجدز قترراجزنةرالق ييينراطلارعلىراليا دتروأدزى

تنقق زلرتأايلققترب لدفبققفرتققاراشاققزراجفييققترأغلقق رتفييققتروأنراجكقق نراجسققف ففرع قق ظ رعققارنراجنطقققترأ

والرقيدفرأارأاقفافرعسقكزبتر رقلقملراجنطققتراشتقزرالقذارب نقفرأنرتق ر  تق ربقهررأ زا ا رأط  لرويس  

بد   رعلي  رالق يينرالفونأرشآتراجفييترواحلردزائةر ياترالف  ل رايرااف فافرتفدافرللافيي رواجن

اافازاظرالسدي بتروحت ل  ق ر رروجمز وخز  رللا   ئروالقيةرال رأمجد رعلي  راججفاد تراجف  ز .ر

 فقمروااققف فافراشط ق لروالنسقق  رواجقفيي رتقق راقيرإالردزميققتربشقدترق قق فرإىلراجلقزائةرالقق ررتقق رزالر

وتسقااراججفاقارالقفونرالقذارتق رزالرصق تف رإزا راقذمراجلقزائةرأىر رأت مرتقززقك  برالف  ل رالسدي ا

الق ربنققفىرئقق رد ق رانيسقق ييتروالقق رافشققكمر راجسقفق مرالقزبقق رعق ققترأتق مرقكقق ق راججفاققارالققفونر

رو   عهرعارا قيقروا زب تربمرافكينراذمراجلزائةرايابمر وليتر رالدفوانرعلىراججفاد تروالفول.
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               توصيات المركز:

 اجزنقققةرالقققق ييينرلل ققققيقروالفنايقققتربقققفعيرمجيقققارتنقاققق تراججفاقققاراجقققفينرواجنقاققق ترالفوليقققتر

وخ يص رتنقا تراشتقةراجف قف رإىلرحتاقمرتسقتيلي هت راشخال يقتروانيسق ييتر ق مرتق ربزقك قهر

رالسدي ارتاردزائةرحبمرال شزبترورانيس ييترمجد .رالف  ل ط انر

 ةراجف ف روجملسراشتارإىلرا   ظرعلىرت رق قىرتار دف  روازعترالدامرعلقىرنا ربفعيراشت

رو  را زلروو  ريةب رالفمراليا روا فرتاراظقك لراجلزائةرحبمرأط  لرويس  رالياا.

 وبفعيرإىلرازعترإظا لرجل نرحتقيمر وليترللف قيمر راذمراجلزميقتروغ اق روقققفررتزقك ي ق ر

 للق   رالفون.

ر

ر

ر  
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 (1ملحق رقم )

 أمساء ابيانات الضحايا الصتلس من املدنيني 

 العمر النوع االلم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ التهدافهم مكاى الواقعة املحافظة املديرية

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلر فيمر30رذنزروليفرحيىيرع فايرز ي  1

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلر فيمر4رط مر افروليفرحيىيرز ي  2

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلر فيمر3رط مرحيىيروليفرحيىيرز ي  5

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلر فيلتر12رط لترأ   رحيىيرع فايرز ي  4

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلر فيمر11رط مرتزوانرشيعحلرع فايرز ي  5

 

 

 (2ملحق رقم )

 أمساء ابيانات الضحايا اجلرحس من املدنيني 

 العمر النوع االلم م
نوع 

 االنتهاك
 تاريخ التهدافهم مكاى الواقعة املحافظة املديرية

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزبنر60رذنزرازيبرهسي  1

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزحيتر25رأيثىرص   رازيبرهسي  2

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزبنر20رذنزرهس رازيبرهسي  5

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزبنر27رذنزره ع  لرحيىيرنن 4

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزبنر18رذنزرع فالززاقرع فاير  شم 5

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزبنر30رذنزر افرري ر  شم 6

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزبنر13رط مر  شمرلبش رعلحلرهبلي 7

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزبنر65رذنزر  شمرلعلحلرهبلي 8

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزحيتر38رأيثىرايف  ظرع فايرالجه 9

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلردزبنر26رذنزرأنزمرع فالسالمر  شم 13
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 (5امللحق رقم )

 املنشآت املدنية املدمرة ااملتضررةأمساء ابيانات 

 الم صاحب املنشاة م
نوع 

 املنشاة
 العدد

نوع 

 الضرر
 املديرية

املحافظ

 ة
 تاريخ التهدافهم مكاى الواقعة

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلرقفت ر1رتزنلرحيىيرع فايرز ي  1

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلرقفت ر1رتزنلرشيعحلررع فايرز ي  2

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلرقفت ر1رتزنلرازيبرهس  5

ر2018أغسطسرر31راشهي  رالشا ليترا فبف رالفظب احلرقفت ر1رتزنلرعلحلرهبليلر  شم 4
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