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      ملخص:

 زال الرحتت لا النتت مست منتترار  ا ا حبق  تت   تت  متتضتتا اسانتت اليت التت  لجتترا   لاستترارا   

ملت  بطريقتيت  120الطفمليت ا اللان شنت قماحبه الربييت قصفًا بريًا بقذا ا املاف ليت عل      املاالني و

م على من زل املاالني  ت  2018امفارب  16من من ء يمم اجلا يت املماف   5:00الن عيت الت عناعشما ليت 

م جتا  /حم فظيت احلاياة، وق ت قذيفيت منهت  علتى متال املتما ن -مايرييت احل يل -النلخ ايت الشرقليت

سمتر القصتا ، كات  ( فرلت ت أرريت ت3من أسترحبه وجتر) ) ( فرل ت4غ لب الماحات لرنفر عن  حلل )

 قع من زهل  على مقربيت من املال املنقمب.عاة ع  الت مااليت من سق ن احل  حب عماهل ، و و

 

         الواقعة:      فاصيل  ت

م شتن الرحت لا النت مست ومرحبهقرته 2018امفارب  16يمم اجلا يت املماف  من من ء  5:00عنا الن عيت الت

مايريتيت  -ملت  علتى منت زل املتاالني  ت  النتلخ ايت الشترقليت 120قصفًا عشما لًا بقذا ا املاف ليت عل   

بص ليت املال  وق تحلث ماينيت احلاياة، أص بت قذيفيت ماف ليت مال/ م جا غ لب الماحات  -احل يل

 يت فتت افجرتلاملا ستت هنم تتًا س وستت يقتترأنع متتًا كتتن  16لتتترتتالل حبماجتتا ك فتتيت بن حبتته نتتل هن سون ستتن ا

 13( فرلت ت ونتن: حقلاتتيت م جتا الماحتتات 4بلتنهن لرنتتفر عتن جررتيت مروعتتيت اغر لتت بتتراءة ) القذيفتيت

م، وشتقلقرهن القترب  أعتما 9ع مًا، أميت المن ب م جا الماحات  14ع مًا، أميت النالم م جا الماحات 

ع متًا، والت  ف  قتت احللت ة ا اللتمم الرت يل متن القصتا  16 غلاه م جا الماحتات الا لةتيت متن ال اتر 

( 2( فرل ت آرريت ت )3مرأثرة بإص ب هت  الا لةيت وحب ذ  إاق ذ حل هت  من إص بره  اخلطرة كا  جرحن )

  املجتت و  متتاهل  عتتلتت  عاتتاه الهعهمتتنهن بقلتتيت أستترة م جتتا الماحتتات واجلر تتيت الل للتتيت متتن ع  لتتيت ع

 12ع متًا، اهيهتيت م جتا الماحتات  15للاال املنرهاف والفرل ت اجلر  ت نن: ملقيت م جتا الماحتات 

شتفى النتلخ ايت القريتب ع متًا،   إست  فهن إم م 17  حبالت  متن ال اتر عع مًا، سمال  عل  عااه الهعه

اهلاجتت  ب رستترة املنقمبتتيت ينتتا  هلتت  جاتتني  متتن احلتت ، بشتت عيت اجلررتتيت املروعتتيت التت  رلفهتت  القصتتا

 ،الفرلت ت اررريت ت الربت كات  أصتلات القصا ناغر هل ار بع اللمايت اسان اليت، يش   إم أن الفرل ت

يرلا ت ي شن بقنا والانن الذت جنى ل ام حبماجاه م هتن بت ملال حلتث أن أم الفرلت ت  ونؤالء الفرل ت

 قا ف  قت احلل ة منذ عاة سنمات.
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                             أب األسرة المنكوبة وشاهد عيان

                                                  عامًا، أب األسرة املنكوبة، قابلناه أثناا  وواجاده ااوا      93                       الواحدي، يبلغ من العمر            ماجد غالب

                                                          ايت مزق القصف الربي أجساد برا هتن وجرح بقية أسروه، حتدث إليناا  و                   جثث بناوه األ بع الل

       قائالً:

كنت قا ررجت من مايل ب ا عصر يمم اجلا يت وذنات إم مال أحا جرياين لرا سل احلتايث م هت  

 يقتترأنحقلاتتيت وأمتتيت النتتالم وأمتتيت المنتت ب وملقتتيت واهيهتتيت بصتت ليت املتتال كتتن  غلتتاة و 6وحبركتتت بنتت يت التتت

كهربت ء ل تام وجتمس وكات  اعرتان يمملتًا منتذ بتاء الا استيت س وسهن وب ضهن يقرنب واجات هتن املا ستليت 

، ب تتا أن أمضتتلت ضتتمء النهتت   خيتترجن إم صتت ليت املتتال ملراج تتيت واجاتت هتن وس وستتهن املا ستتليت علتتى

جأة م  ش رت إال ب افج   عنلا ا حبج على إثتره حمايل س عرني مبال ج  ا  وأا  أحبا سل احلايث م ه  ف

فلته مالنت    ن التذت يقتعن  و أين  أسرنيت وغا   حبرحبفتع متن املقتجل الذت كنت فله أصان  ب لذعر رراملا

إم املق ن وعنا وصميل ك ن عاس من جرياين قا ساقمين إم مايل وجات مايل قا استرهافه  نرعت

اافجتترت قذيفتتيت املاف لتتيت القصتتا ال شتتما   بقتتذا ا املاف لتتيت متتن قاتتل الرحتت لا النتت مست ومرحبهقرتته، 

أرترهن القترب  وأمتيت المنت ب و النتالمحقلاتيت وأمتيت  ن فله بن يت وقرلتبص ليت املال املق ن الذت يرماجا

ف  قت احلل ة ا اللمم الر يل ب ملشفى مر ثرة جبروحه  الا لةيت وجرحت بنت يت ملقتيت واهيهتيت  ال   غلاة

س وسته  متع بنت يت،  حبقترأوح لرهن حرجيت كا  جرحت إم ج ااهن  فليت أرر  من أبنت ء جرياانت  ك اتت 

  ِوأصاح غري ص حل للنتقن وأحلت  بنت  مأست ة حبفتمه وصتفه    يات ب ملال القصا أضرا  جنلايت أحل 

الن جلتت ت ا حتت ل هتت ثلهن للشتتف ء،  تتن  نالقصتتا متتن أستتريت ستتم  زنتتريت حلتت يت ملقتتيت واهيهتتيت نتت

 ماالني وحلن  مقرظ ب شرات املن زل املااليت.

                                                         عامًا، شاهد عيان أحد جريان األسرة املنكوبة قابلناه وقال لنا:    55                 مجيل ثابت العبسي، 

ومتن ب تا بني مايل ومال ج  ت م جا الماحات كنت ا مالن     النلخ ايت الشرقليت يفصل مالني 

لرحتت لا النتت مست لتتيت وال امسيتتيت و تت  رات بتتاون  لتت   لحتللتت  الطتت  رات احلرب انتتاعالظهتترية و تتن 

إض فيت إم مس عن  رصتمات اافجت  ات قتذا ا ماف لتيت يطلقهت  مرحبهقرته بطريقتيت عشتما ليت ننت  وننت   

قذيفتيت ماف لتيت مبتال  سوت اافجت   يتمم اجلا تيت مس تت متن منت ء 5:00وعنا النت عيت التت اينيتبأحل ء امل

 (6وق تت علتى أسترحبه ونتن )ج  ا  م جا الماحات نرعت إم ماهل  املنرهاف وجتات جررتيت بشت يت 

فرلتت ت ب لتترت أجنتت سنن بصتت ليت متتاهل  وإم جتت ااهن  فلتتيت أرتتر  متتن جتتريا   قاتتت ب ملنتت عاة ا 

 املنرشتفى ساقت ذ حلت هتن متن رطتر الشتظ ي  الت  إس  ف الفرل ت اجلر  ت واقلن نن على الفم  إم

علتتى بتتراءهتن،  القصتتا ا ثرنتت  القصتتا بأجنتت سنن الربيتتيت ذ عتتات ررتتذ جلتتث الفرلتت ت التت  قضتتى

المقت علتى  حلتل أغلتب أسترة  ذاتاجلرريت مروعيت والف ج يت أللايت كل سق ن احل  مرأملمن وحهينمن ا 
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ه المحشتتليت فتت حل  مقتترظ ب ملتتاالني ولتتل  ننتت  أت ج  اتت  م جتتا الماحتتات ال شتت ء ننتت  يتترب  كتتل نتتذ

 م نقرات وال يمجا مق حبلني أو من يلا  زت عنقرت.

 

               نتائج الواقعة:

 الضحايا املدنيني:

 
   

 اإلمجايل

 4   4 القتلى

 3   3 اجلرحى

 املنشآت املدنية:

 
 

 1 ودمري

 

        الدولي:                                  وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني 

املنطقتيت الت    استرهاافه  ووجتاا  حتقلقت ت ملااالتيت مل رفتيت  املركه الق امين ا لع على الماق يت وأجر 

مايريتتيت  -منتت زل املتتاالني  تت  النتتلخ ايت الشتترقليتماالتتيت وأن املقتت ن املنتترهاف عاتت  ة عتتن ن املنطقتتيت أ

يؤكتتا أن متت  وال حبمجتتا أت أنتتااف عنتتقرييت ا حبلتت  املنطقتتيت ارمتتر التتذت  ،حم فظتتيت احلايتتاة -احلتت يل

ي  قتتب عللهتت  ق متتت بتته قتتمات الرحتت لا نتتم استترهااف مر اتتا للاتتاالني واملنشتتمت املاالتتيت ونتت  جتترا   

استترارا   وجمتترسالقتت امن التتاويل، وررقتتًا للااتت س  والقتتل  التت  أن تتت عللهتت  املجرا تت ت املرحضتترة. 

جررتتيت بشتت يت حبضتت ف إم النتت مسييت وحت لفهتت  ا قرتتل واستترهااف ار فتت ل والننتت ء واملتتاالني متت  نتتم إال 

ومنتتاع املجراتتع التتاويل التتذت متت  زال أ  رحبقاهتت  أمتت م متتري الرحتت لا النتت مستاجلتترا   التت   متت  زال 

ص مرًا إزاء نذه اجلرا   ال  ينا  هل  جاني اسان اليت وال  سرشتقل ا املنترقال القريتب عقاتيت أمت م 

سرقمن نتذه اجلترا   ستماب  سوللتيت ا ال تاوان حبق حبا املجراع الاويل وسف عه عن احلقمه واحلري ت بل 

 على املجرا  ت والاول.
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               توصيات المركز:

  املركتتته القتتت امين للحقتتتمه والرنالتتتيت يتتتاعم نلتتتع منظاتتت ت املجراتتتع املتتتاين واملنظاتتت ت الاوللتتتيت

ورصمصًا منظا ت ارمت  املرحتاة إم حتاتل منتاملل هت  اررالقلتيت واسانت اليت  ت ه مت  يرحبقاته 

 الن مست من جرا      الاشرييت و اسان اليت ن  . الرح لا ريان 

  ارمن إم احلف ظ على م  حباقى من مس ره  وسرعيت ال ال علتى  كا  ياعم ارم  املرحاة وجمل

 وقا احلرب ووقا اهيا الام اللاين واحلا من ا حبق ب اجلرا      أ ف ل وان ء اللان.

   وياعم إم سرعيت إ س ل جل ن حتقل  سولليت للرحقل  ا نذه اجلررتيت وغرينت  وحبقتار مرحبقالهت

 للقض ء الاويل.
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د(.1)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د و  لىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

وا يخ 

 استهدافهم

 2018امفارب  16 النلخ ايت احلاياة احل يل قرلليت 13  فليت حقلايت م جا غ لب الماحات 1

 2018امفارب  16 النلخ ايت احلاياة احل يل قرلليت 14  فليت م جا غ لب الماحات أميت النالم 2

 2018امفارب  16 النلخ ايت احلاياة احل يل قرلليت 9  فليت م جا غ لب الماحات أميت المن ب 9

 2018امفارب  16 النلخ ايت احلاياة احل يل قرلليت 16  فليت م جا غ لب الماحات  غلاة 4

 

د(.2)ملح د قمد

دأمس ءدوب    تد وضح   د ااحىدمند جلر  نيد

 العمر النوع االسم م
نوع 

 االنتهاك
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

وا يخ 

 استهدافهم

 2018امفارب  16 النلخ ايت احلاياة احل يل جر يت 15  فليت م جا غ لب الماحات ملقيت 1

 2018امفارب  16 النلخ ايت احلاياة احل يل جر يت 12  فليت م جا غ لب الماحات اهيهيت 2

 2018امفارب  16 النلخ ايت احلاياة احل يل جر يت 17  فليت سمال  عل  عااه الهعهت 9

 

د(.3)ملح د قمد

د جلنشآتد جلر   د جلرماصدو جل ضا صأمس ءدوب    تد

 اسم صاحب املنشأة م
نوع 

 املنشأة
 العدد

نوع 

 الضر 
 املحافظة املديرية

مكان 

 الواقعة

وا يخ 

 استهدافهم

 2018امفارب  16 النلخ ايت احلاياة احل يل حبامري 1 مال م جا غ لب عاااهلل الماحات 1
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