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      ملخص:

 حتقصنًا حتفيعنن حت2018أغينن  حتحت22شن حتانف احتع ونن اعسحتع ينوند حتهرينن حتم نألرحتعنن حتعوافوننف حتع نع ن حت

فصفااخحتأهقب فحتفوشيحتدقفئ حتغفارحتجنعةحت  فئيعتهحتعحليفينةحتعتند  هبحت نفحت نحملحتاتناحت دننفااعسحتتففونفسحت

تف ظةحتحنةحتأثريف حتتنعج حتأتنيتهحتانفحتحت-ع ألحتحت لمنعط /حتحيىيحتحفجحتفكي حتمبري قةحتع و  حت  عيعةحتفكيا

(حتأطًاننفلحتاع ننيأرحتاجيحننهحت اجدننهحت2(حتأشننصفمحت نن حتهفئلدننهحتقدلنن حت نن حت 3أتننًايحتع قصنناحتهنن حتتننقن حت 

فإصفففتحتفف غةحتاإتوف  فحتإىلحت يدشًا حتهب حتع يعًاي،حتد يحتع قصاحتع حملحتع بينحت  حتع قشحتاع حناحتع ن  حت

 .رحتع ريكنفةحيدن حتهل حت نعدحتغ عئيةحتعشكاحت ص احتأتفتيحت  خاحتعوتي
 

         الواقعة:       تفاصيل 

 حتقننف حتع دحننف احتع يننوند حت2018أغينن  حتحت22هرينن حتع يننفهةحتع ةفعيننةحتهشننيحتم ننيحتعننن حتعوافوننف حتع نع نن حت

فش حتقصاحتفي حتفصفااخحتمثحتأهقبهحتفوشيحتدقنفئ حتغنفارحتجنعنةحتعًان افحتطنفئيرحتحيفينةحتتففونةحتدنفحتعتند   هحت

تف ظننةحتحنننةحتأتننًايحتحت-  عيعننةحتفكينناحتع ننألحت ننحملحتاتنناحتع نننعط حتحيننىيحتحننفجحتفكنني حتمبري قننةحتع و نن حت حت

(حت  عينيحت  حتأ يعدحتأتنيتهحتطًالننيحتاع نيأرحتا ن ميحت نيححتحينىيحتحنفجحتفكني حتتبلن حت ن حت3ع قصاحته حت قداحت 

حت7هف نن حتاطًال ننفحتتمنن حتعبفهينناحتفكنني حتعبلنن حت نن حتع ومننيحتحت30هف نن ،حت يلنن حتحيننىيحتحننفجحتفكنني حتحت15ع ومننيحت

حت45من حتهبن عبحتفكني حتتبلن حت ن حتع ومنيحتترينعت،حتاجيحنهحتع نيأرحت اجنةحتصنفحزنحتع نحملحتعب نفحت فطمنةحتت

هف  حتأصيبهحت حت ري قةحتخ يرحت  حتاأت فحتأ ق افحتاهي فحتال ع هحتختضعحت لوريفعنةحتع  بينةحتمبيدشنًا حتهنب حت

حتع يعًاي.

ع بينحت  حتع قشحتك  كحتتل  حتاع ن  حتحيدنن حتهلن حت ننعدحتغ عئينةحتد يحتع قصاحت حملحتعوتيرحتع ريكنفةحت

حتخًايًاةحتأتلًاهحتفف كف ا.

حت

                  إفادات شهود عيان 

                                       عامد،  ادا د عيدان مدل  دكان ا قابدة قابغقداه     03                                     د عبده تيفان أبو عبددل  ببغدم مدل ارع در   أمح

          وقال رقا:

خاللحتهنديتحتإىلحت حميلحتفف ري قةحتاقهحتع ظ ألرحتبوهحتصنتحتالين حتع  نفئيعتحتعحليفينةحت حتعوجننع حت

 حتاهري حتاصنيلحتع نحملحتبونهحتصننتحتععًاننفاحتخيجنهحت يأعنهحتعودخرينةحتتيتًانعحت ن حت نحملحتحينىيحتحنفجحتفكني
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اأهقب ننفحتفوشننيحتدقننفئ حتبوننهحتصنننتحتصننًاألحتعع ننال حتغننفارحتجنعننةحتونننحتع كننفسحتع ينند  هبحتداتحت يننهحتكفعننهحت

سحتاجن عفحت نحملحتييبحتعوجنع حتمثحت يهرينفحتإىلحتع كنفهرييًاةحتعتدميحتع دحلي حتونحتافعحتتفهةحتاغفداحتع  ألعسحتعحل

 نري  حتقندل  حتحيىيحتحفجحتفكي حتق حتأصبححتعطالالًحت  حتع يكف حتاهةيعفحتهل حتأافوةحتأشصفمحت  حتأتيتهحتثالثنةحت

 ًاصنلحتاأت فحته حتجين  فحتاطًال نفحتقن حت هقدنهحتشنظفعفحتع غنفارحتعشيةنةحتفشنوةحتحتع يأرع قصاحتاج عفحتجةةحت

كفعنهحت فقن رحت نهي نفحتع ن  ف حتأرحتال ع نهحتأاادانفحتترينباحتففحلينفرحت حتجيح حت ري  حتاج عفحتع ي لغفعةحتحبةريفحته

كنفسحتحلظنةحتع قصناحتتري ميحتحت  حتاأت فحتأتنوًاريف فحتإىلحت يدشنًا حتهنب حتع يعًانيحتأسحتعوتنيرحتعنفحتف هننفنةحت

حتذ زنحت دًاق حتق وفسحتأغريف   .

حت

                               عام،  اا د عيان  أفادنا قائالً:    05                      أمحد حيىي أبو  اام  ع ره 

هري  فحتاقعحتع قصاحتع رب حتمثحتأهقبدهحتغفارحتجنعةحتهل حت حملحتحيىيحتحفجحتفكي حتكريهحت نفا حتهلن حت قيفنةحت

كرينهحتأالحتع يندنيبنيحت  حتع كفسحتع يد  هب،حتكفسحتع قصاحتهرييًان حتفون حت غنفدارحتع  نألعسحتعحلنييبحت  جننع حت

ًايًانةحتكنفسحتع كفسحتاج تحتعودخريةحتال ع هحتتيتًاعحت  حتفنيحتاكنف حتع نحملحتاأعضن حتتناحتصنغألحتوغ عنةحتخاصلهحت

عبيو ننفحتصننفحزنحتع ننحملحتاعشننكاحتإىلحتجفعننزنحتق وننفسحتأغريننف   حت صنن احتأتفتننيحتحليننفا حتاتننن ألحت د لبننفتحت

 ويشد  حتقض حتع قصناحتع نحشنيحتهلن حتأغلنزنحتأتنيتهحتاجن عفحتاأبحتأحن حتفريفتنهحت ًاصننالًحتهن حتجين  فحتكنفسحت

 حت ريفكحتطًانالًحتقن حت هقنهحتع غنفارحتجين يحتع نرب  حتعشيةنةحت ظيونة،حتتًاقن عفحتعنفجيحت ن حتعوتنيرحتاهةيعنفحتهلن

ع يأرحتجيحيةحتكفعهحت فق رحت لننهيحتأعقن عف فحتاأتنوًاريف فحتإىلحتع شنًا ،حتعوتنيرحتع يند   ةحت نيحتأحن حتعوتنيحت

عوكةيحت قني حتاهنن  حت ن حتتنكفسحتع ري قنةحتعويشننسحتهلن حتع يهنيحتاتل ن حتع صنغألحت بينعحتعوغ عنةحتع ًايًانةحتاالحت

حتعنج حتأ حت ويكيعتحتأاحتخمف سحتأتلحة.

حت

               نتائج الواقعة:

  ارضحابا ا دنيني:

 
   

 اإلمجايل

 1  1 2 اربتغى

 1  1  اجلرحى

 ا قشآت ا دنية:

حت
حتحت

 1 1 تدمري
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                                          وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

ع ري قنةحتع نمتحتاحتعتند  ع  فحتااجن عفحتاقيقنفتحت ي ععينةحت وي نةحتحتع يكهحتع قفعنينحتعطلعحتهل حتع نعقوةحتاأجيى

 ننحملحت نن ينحتفيننيمحت بننينحت نن حتع قننشحتتيننكريهحتأتننيرحت  عيننةحتاأسحتع كننفسحتع ينند  هبحتهبننفارحتهنن حتسحتع ري قننةحتأ

االحتتنج حتأ حتأ  عهبحتهيكيعةحت حتتلكحتع ري قةحتعو يحتع   حتعؤك حتأسحت فحتقف هحتفهحتقننعتحتع دحنف احت ننحتحت  عية

دئحتعوفقنزنحتهلي نفحتع قنفعنسحتع ن ايل،حتاخيقن حت لمبنفعتد  عهبحت دوم حت لم عينيحتاع ريشآتحتع  عيةحتا يحتجنيعئ حت

عتدميعاحتع يوندعةحتااف ًا فحت حتقدناحتاعتند  عهبحتحتاجميداع قي حتع متحتأمجوهحتهلي فحتع ندموفتحتع دحضير.حت

حتع دحنف احتع ينوند عوطًافلحتاع رييف حتاع  عينيحت فحت نحتإالحتجيةةحتفشوةحتتضفهبحتإىلحتعشنيعئ حتع نمتحتحت نفحت علحت

شيعئ حتع متحتعرين ىحتدنفحتجبننيحتا يمعحتع ندمعحتع  ايلحتع   حت فحت علحتصف د حتإ ع حت  يحتعأىحتيتكب فحتأ ف حت يع

عإلعيننفعيةحتاع ننمتحتتدشننكاحت حتع ينندقباحتع قيعننزنحتهقبننةحتأ ننف حتتكننفتاحتع ندمننعحتع نن ايلحتاد فهننهحتهنن حتعحلقننن حت

حتاعحليعفتحتفاحتتدكنسحت  يحتعشيعئ حتتنعف حتدا يةحت حتع و اعسحتهل حتع ندموفتحتاع  ال.

 

               توصيات المركز:

 ندمنننعحتع ننن ينحتاع ريظمنننفتحتع  ا ينننةحتع يكنننهحتع قنننفعنينحت لحقنننن حتاع دريمينننةحتعننن هنحتمجينننعحت ريظمنننفتحتع 

اخصنص حت ريظمفتحتعو ن حتع دحن رحتإىلحتامناحت ينان يفافحتعوخالقينةحتاعإلعينفعيةحت نفيحت نفحتعيتكبنهحت

حتع يوند حت  حتجيعئ حتحب حتع بشيعةحتاحتعإلعيفعيةحتمجوف.حتع دحف اطألعسحت

 ع وماحتهلن حتكمفحتع هنحتعو  حتع دح رحتاجمل حتعو  حتإىلحتعحلًافظحتهل حت فحتتبق حت  حتبود فحتاتيهةحت

حتاقاحتعحليسحتااقاحتعهعاحتع   حتع يمينحتاعحل حت  حتعاتكفسحتعشيعئ حتحب حتأطًافلحتاعيف حتع يم .

 اع هنحتإىلحتتيهةحتإاتفلحتشفسحتاقي حتدا يةحت لدحقي حت حت  يحتعشيةنةحتاغأل نفحتاتقن ححت يتكبي نفحت

  لقضف حتع  ايل.

حت

حت

حت  
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 (1مغحق رقم )

 أمساء وبيانات ارضحابا اربتغى مل ا دنيني 

 ارع ر ارقوع اال م م
نوع 

 االنتهاك
 ا حافظة ا دبربة

مكان 

 ارواقعة
 تاربخ ا تهدافهم

حت2018أغي  حتحت22حتع ق  حتحنةحتفكياحتع ألحتقديلةحت15حتطًالةحت يححتحيىيحتحفجحتفكي  1

حت2018أغي  حتحت22حتع ق  حتحنةحتفكياحتع ألحتقديلةحت30حتأعة حت يل حتحيىيحتحفجحتفكي  2

حت2018أغي  حتحت22حتع ق  حتحنةحتفكياحتع ألحتقدياحت7حتطًااحتتم حتعبفهياحتفكي  0

 

 

 (2مغحق رقم )

 أمساء وبيانات ارضحابا اجلرحى مل ا دنيني 

 ارع ر ارقوع اال م م
نوع 

 االنتهاك
 ا حافظة ا دبربة

مكان 

 ارواقعة
 تاربخ ا تهدافهم

حت2018أغي  حتحت22حتع ق  حتحنةحتفكياحتع ألحتجيحيةحت45حتأعة حت فطمةحتتم حتهب عبحتفكي  1

 

 (0ا غحق رقم )

 ا قشآت ا دنية ا دمرة وا تضررةأمساء وبيانات 

 ا م صاحب ا قشأة م
نوع 

 ا قشأة
 ارعدد

نوع 

 ارضرر
 ا حافظة ا دبربة

مكان 

 ارواقعة
 تاربخ ا تهدافهم

حت2018أغي  حتحت22حتع ق  حتحنةحتفكياحتع ألحتت  ألحت1حت حملحتحيىيحتحفجحتفكي  1

حت2018أغي  حتحت22حتع ق  حتحنةحتفكياحتع ألحتت  ألحت1حتفقف ةحتحيىيحتحفجحتفكي  2
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