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 ملخص:

أوقعت غارة جوية شنهاا يران  نتحاات  نتععوي  ي  نتباا  نتاارا ن  يو  نررععا  نتووني  
  على نهزل نتووني  / ناخوت نازوق ناع  عقاية نتوعناعةة / عرا نتوانزي   2020يوترو   15
( نرنراً قحلى عرهام خوعننة أيةال ونناأنر   11عواايظة نتجوف )   –شنناق نرياية نتاز    –

( أيةال ونناأة ونرنرا نتوهزل ونهزل أخا عجونره  وسرارة جورعاا 6رر  أخاي  )( نرن7وجا  )
 نعوي نلكرحاا تواخوت ناع . 

 فاصيل الواقعة:ت

ن  صاا  يو  نررععا    6:30أسقطت يائاة حاعرة تحاات  نتعرون  نتععوي  عهر نتعاعة نتننن  
  قهالنة جوينة على نهزل نتووني  / ناخوت نازوق ناع  نتكنائ   2020يوترو    15نتووني   

ناايظة نتجوف ، هرنت نتوهزل ونهزل آخا   –نرياية نتاز    –عقاية نتوعاعةة / عرا نتوانزي   
شننناينة نتح  وس سنننارهرانا وأسنننةات ع  ونحنره ن  أيظا نجنازر نتحانات  نتاعجنانانع على ر 
( نرنراً قحلى عرهام  11ي  هذه نتوجزرة ) حرث رن نرسنناة نتورنرة ي  نترو   يانكااا عا  

نناأنر  وخوعننة أيةال أحرهم تم يوا على وتينع سننوب أسنناوق  يارق نتاراة نحبإانً ع صنناعحع 
تعاصنوة صنهعا  ونااوتة نرياا  ننقاح حرانع إتى نحر نشناي  ني  نترو  نتحات  أإها  نسنعايع 

نتضاايا ن  أساة    ، يرعى نتطةل / ناور صاتح ناور ناخوت ناع ، را  جورااعة  ن  نإلص
،  طةل نتووتوي قال يونر  تل  وهاسنناة خحا  نوت  نتوهز ل نتوعننحارف عي ناع  قر نونجرون

اً نريةال نتقحلى إتى أشال  نهاإات عاوش أحاتت شظايا نتقهالة أغلب أجعاي نتضاايا خبوص
 نتوهزل وعر  نتارا  .

ن  نتوآسننن  نتح  خلةحاا نتةارة نتجوية عب  قحلت أسننناة عار نتوجرر ناور نعنننرس صننناا 
( عاناً، 22صننناحب نتوهزل نتوعنننحارف ونتوكونة أسنننانع ن  زوجحع أسنننوا  ناخوت ناع  )
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( سهونت، تم يعثا نرب نتهاج   8نتوجرر )  ( سهونت، ويارى عار6وأيةاتاوا عرور عار نتوجرر )
 نالععام نتح  رانون يانروناا.ن   على عقرةسوب 

شناوي نتعرا  نإها  نقاعلحها نعام عوكا  نتةارة نتجوية عوعاوية   عاعنب إياية أحر نتهاجر  و
لرقنع ي  أجون  نتقاينة عقنب نرنكناعنع تلجايونة ، وأعناق ناناوتت عنرينرة يران  نتحانات  نا

تايا أنقنا  أحنر نتوهزتر  نتحناععنة تواخوت ناع  ناحنع إالإنة أشنننخناه ن  أعهنائنع تألهنات   
وأقاعائع ورا  عاإلنكا  إنقاح أرونحام وإخانجام ن  عر  نتارا  تك  نسننحوانر نتحالر  ححى 

وينانام نخحهناقناً عر  نتارنا  وعنر  نسنننحطناعنة نرهنات  يعنل شننن     إتىسننناعنة نتظاراة أيب  
تذي  ييهحام نتةارة نتجوية عر  ة نااشننناة، ونرشنننخاه نتثالإة نتهجرنام عقب نتةارة نتجوي

( عاناً، 20( عاناً، وصنناتح ناخوت ناع  )21)ر نتوهزتر  هم / سننعرر ناع  قضننر ررا  أح
 ( عاناً.20وصاتح أحور نازوق أيضاً عواه )

ر ( عاناً، ونناأة أ  أح13( نرنرر  أيةال يو  سننن  نتنننننن )7روا أصنننرب جان  نتةارة نتجوية )
( ن  نتجاحى إتى نعننحشننةى نتثورة عاتعاصننوة صننهعا  ونتجايار   5نريةال، نم نسننعاف )

نريهة نبرب روا أياينا أحر نتهاجر  نتذي  قاعلهاهم   قر  نم نسنعاياوا إتى أحر نشناي نتوحا
 ن  عرت ناع .

ي  صنننانا  نترو  نتحنات  ن  وقوق نتةنارة نتجوينة وننا خلةحنع ن  نجزرة عشننناينة ناوعنة أنحقنل 
نتننتن عنناحنثنهننا  ونتنحنهنونرننة نن  خنالل  تنلنانقنوق  نتنقنناننونن   إتنىونارنز  نناع     ونرننرننن   ننهنزل ننانخنوت 

  نتةنارة نتجوينة عناتوهزل ونهزل نخا عجنانانع   ننا عنب  أعرههنا يننارنً هنائالً خلةحنعنتوعنننحانرف شننناهنر
نوزقع را  نتضنناايا   اً تع قر نححاقت وننلةت ونالعستلووني  ناخوت ناع   وسننرارة أيضنن

ونبسنناة ت نكاي نوصنن ، رأيها نتقاية نتوعننواة عاتوعنناعةة نتح  يقا يراا  نتوهزل  يلاعننوناا  
نتوعنحارف نكحظة عاتوهازل نتوبهوتة ععشنانت نرسنا نتورنرة نتايةرة، تم نجر أ  نععنكانت  

هنذه نتوجزرة نتواوعنة  نننر نرعاينا    ناار نتةنارة نتوحشنننرنة نتح  خلةنت  –تقاينة  أو إكهنات عنا
ترس وأرععة رجال ن  آل ناع  ونصننااره هم ن  نريةال ونتهعننا    ياتضنناايا نرغلب يراا
 .نحر نهزترع ررا ل نتععكاية، ييهحام نتةارة عر  تام أ  عالقة عارعوا
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قناعلهنا أإهنا  نونجنرننا عناتوكنا  نتوعنننحانرف نناجر  ن  نتةنارة نتجوينة أحنرهم ن  أعهنا  ناخوت 
عار نتوجرر نعننرس، روا قاعلها شنناهر  /ناع  ونرخا أب نرسنناة نتح  أعايناا نتةارة نتجوية 

ا نشالئام اف نتوباعر  وننحشال نتضاايا وجوة شارك ي  نسعةعقاية نتوعا  عرا  ن  أهات 
 نتن ن  عر  نتارا ، ورا  نخحبا حريثام تها ي  

 الجوية الغارةناجون من عيان والإفادات شهود 

مرعي   مبخوت  ا   25  –ناجي  التي  مرعي  أسرة  من  ناجي  التحالف  عامًا،  طيران  ستهدفهم 
 بغارته الجوية قال لنا:

تجاة نتةاعرة ن  ) نجوت عبعجوعة ن  نتةارة نتجوية نتح   ننناعت نهزتها رهت نائواً عةاية عا
قذف عجعنر  إتى جرنر أخا عاتةاية نتح  ننةجار غاره جويع  على  نة  نتوهزل يحات عره  

نكنا  ت إتى نتاوش ونشنننرنت  ناو  خاجنرنايت نريخهنة ونتةانار نخهقه     انا  رهنت ننائوناً ير
نتةارة نتجوية حرث وقعت عر  نتوهزتر  نتوولورر  تها ورا  عوسن  نتاوش خروة نضنم عري 
ن  نتضناايا نتذي  هم ن  أقاعائ  ، رأيت نجزرة عشنعة خلةحاا نتةارة قوت على نتةور عبخذ 

نتاوش وههاك   يةلر  ن  نتوبناعر  وأخاجحام ن  نتوهزل، نتشنال  ونتجعناي نتووزقة نل ت
أشننخاه نريونر  عر  نتارا  ونالر  نتطران  نتااع  على أشننره ي  نرجون  نسننحوا ححى 
وقت نتظاراة را  نرهات  رلوا حاوتون أ  يشناررو  نع  ي  ننقاح نتوبناعر  ونتوصنول إتى 

نالر  نتطائانت نتااعرة تلحاات  نتعننعوي  ويةاو  رهت أنا وصنناا   نزيز   عننوعون  ينهزتها  
توجرر نعرس نتهاجر  نتوحرري  ن  نتةارة نتجوية، وأغلب ن  را  نحونجرنً هها عوهزتها عار ن

( شننخبنناً ن  أسننان   11تةارة نتجوية، حرث أسننةات حبننرلحاا ع  رحرل )قحلحع أو جاححع ن
 ( أخاي  جلام ن  نريةال ونتهعا (.7جا  )ووأقاعائ  

قضان   سعيد  شهودعامًا،    20  –ربيع  شارك    أحد  المساعفة  قرية  أهالي  من  في  العيان 
 بقوله:   مصابين من الغارة الجوية أفادنا اسعاف 

) عهنرننا سنننوعنت نتةنارة نتجوينة خاجنت أننا ي  حناتنة ن  نتنذعا، يقا نهزتهنا عقاينة نتوعننناعةنة 
خاجنت ن  عناب نتوهزل يشننناهنرت نتنرخنا  ونتةانار يانةا ن  نهزل ناخوت ناع  وسنننوعنت 
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  ي  نرجون  إ ننناية إتى سنننواع  أنر  وصنننانا جاحى وناجر  ن  يران  حاع  ت زل يال
نجزرة ناوعنة    ونهزت نخا عجنانانع و  نتةنارة وجنرننع قنر هنرنحنع    عرنت ناع  هاعنت إتى نتوهزل

أشنال  وأجعناي نوزقة ععضناا رانت قر نخحلطت عوا ناقى ن  نالععنام نتح  رانون يلاعنونا  
عررنً ن  نهزتام عبخذ نبنناعاً وأجا  عع عووجرنا عري ن  نتجاحى أغلاام أيةال رهت أقو   

على نتاغم ن  نرنكاعع   -ن  نعاوية نتةارنت ياتطران  نسنحوا ي  نالرقع  ، خويا نتوعنحارف
وأخاجهنا جثنث نتوهزل نتبنننةرا    ررنا ، ععنر نتظاا قوهنا عن زنتنة  ححى وقنت نتظاراة    -تلوجزرة  

اقهنا نتةنارة تك  نتحالر  أعن  رنا  عناإلنكنا  ننقناحهم ععنر وقوق   ييهحام نتةناره  إالإنة أشنننخناه
 عهام يحويون نخحهاقاً(. ع  ننقاح حرانام وريا نتنقا 

ونجى هو بمفرده ليبقى وحيدا    الجوية  الغارةاب اسرة قتلتها  مسدس    عبدالمجيد محمد
 :قابلناه وقال لنا 

نتى نهزل عو  ناخوت ناع  نتذ  يعانا تاضنور حةلة خحا  نوتوي    عبسنان ) رهت قر ننرت   
ورهنا قنر    نتاةلنةنحانا نسننناة عو  يو  نتإهر  )قانل يونر ( وعقرهنا ي  نتوهزل ععنر إنونا   ونقنا

يوقعت نتةارة نتجوية ي  صناا  نررععا  على نهزل  نتى نهزتها ي  يو  نررععا     عاتعوية يكانا 
عو  رانت نسنان  عاتكانل ن   نااياها رعقى وحررن نصنارق نف  يانقام حعنا  نع ونعم 

 نتوررل(
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 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 11 7 2 5 القتلى 

 7  1 6 الجرحى 

 المنشآت المدنية:

 
  

  

   1 2 تدمير

 

 

 وصف االنتهاك وفقًا للقانون اإلنساني الدولي:

نتوهطقنة نتح  نم  ناقرقنات نرنرننرنة توعاينة    نتوارز نتقنانون  نيلا على نتونقعنة وأجاب
نرنرا نقطهع وأ  نتوكا  نتوعننحارف عاارة ع  نهزت   نرنرة  نتوهطقة أنسننحارنياا ووجرنا  

عظم نياني عنائلحنع  نم نسنننحانرنينع عناتةنارة نتجوينة نإهنا  نونجنر ننسننناة نتووني  ناخوت ناع   
  أهرنف ععنننكاية ي  نلن  وت نوجر أ  أيةنات ونعنننا  وعائالت أصننناناره نغلنب نتوحونجري 

نتوهطقنة نرنا نتنذ  يدرنر أ  ننا قناننت عنع قونت نتحانات  هو نسنننحانرنف نحعونر تلونرنرر   
يعناقنب علرانا نتقنانو  نتنروت ، وخاقناً تلوانايم ونتقرم نتح  ونتوهشنننآت نتونرنرنة وه  جانئم  

نسنننحوانر نتعنننعويينة وناناتةانا ي  قحنل    ونجايأجوعنت علرانا نتوجحوعنات نتوحاضننناة.  
زنل   نتح  ناارنف نريةال ونتهعا  ونتورنرر  نا هو إت جايوة عشعة نضاف إتى نتجانئم  ونسح

ونعننوا نتوجحوا نتروت  نتذ  نا زنل صننانحاً إزن  هذه أب  انكااا أنا  ناي  نتحاات  نتعننعوي 
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نتجانئم نتح  يهرب تاا جار  نإلنعنننانرة ونتح  سنننحشنننكل ي  نتوعنننحقال نتقايب عقاة أنا  
نتروت  ويياعع ع  نتاقوق ونتاايات عل سنحكو  هذه نتجانئم سنونع  يوترة نكان  نتوجحوا  

 ي  نتعرون  على نتوجحوعات ونترول.

 

 توصيات المركز:

  نتوارز نتقانون  تلاقوق ونتحهورة يرعو جورا نهظوات نتوجحوا نتورن  ونتوهظوات
نتروترة وخبوصاً نهظوات نرنم نتوحارة إتى ناول نع وتراناا نرخالقرة ونإلنعانرة  

 .ونإلنعانرة جوعانجاه نا يانكاع يران  نتحاات  نتععوي  ن  جانئم عا  نتاشاية 
   نرن  إتى نتاةاظ على نا ناقى ن  سوعحاا وساعة  روا يرعو نرنم نتوحارة ونجلس

عا    نتجانئم  نرنكاب  ن   ونتار  نتروه   نتر   نزي   ووق   نتااب  على وق   نتعول 
 أيةال ونعا  نترو . 

  ويرعو إتى ساعة إرسال تجا  ناقر  يوترة تلحاقر  ي  هذه نتجايوة وغراها ونقريم
 نانكاراا تلقضا  نتروت .
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 (.1ملحق رقم )

   أسماء وبيانات الضحايا القتلى من المدنيين 

نوق   نتعوا نتهوق نتسنننننننننم   
 نتنحااك 

نتوهطقة/ 
نكا    نتواايظة  نتورياية

 ناريخ نتونقعة  نتونقعة 

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرل  نيا  8 يةل  ناور صاتح ناور ناخوت ناع   1 

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرلة 8 يةلة  صاتح ناور ناخوت ناع  ره   2

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرلة 6 يةلة  عرور عار نتوجرر ناور أحور نعرس 3

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرل  8 يةل يارى عار نتوجرر ناور أحور نعرس 4

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرل  14 يةل حور ساتم ناور نتبرر   5

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرل  30 حرا صاتح ناور ناخوت حع  ناع   6

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرل  20 حرا صاتح ناخوت نازوق حع  ناع   7

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرل  20 حرا صاتح أحور نازوق حع  ناع   8

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرل  21 حرا سعرر ناع  حور قضر   9

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرلة 45 أنثى   صاتاة ناخوت حع  ناع   10

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  قحرلة 22 أنثى   أسوا  ناخوت نازوق حع  ناع   11

 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين  

نوق   نتعوا نتهوق نتسنننننننننم   
 نتنحااك 

نتوهطقة/ 
نكا    نتواايظة  نتورياية

 ناريخ نتونقعة  نتونقعة 

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  جاياة 28 أنثى  ساعاة ناخوت نازوق حع  ناع    1

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  جاياة  12 يةلة  قاول ناخوت نازوق حع  ناع   2

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  جايح  7 يةل نانا عار نتلطر  عل  نازوق حع  ناع   3

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  جايح  9 يةل حور ناور ناخوت نازوق حع  ناع   4

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  جاياة 6 يةلة  ههر صاتح ناور ناخوت نازوق حع  ناع   5

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  جاياة 4 يةلة  ياجع صاتح  ناور ناخوت نزوق حع  ناع   6

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  جاياة  2 يةلة  نتراف ناج  ناخوت نازوق حع  ناع   7
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 (.3ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نوق   نسم صاحب نتوهشبة   
نوق   نتعري نتوهشبة 

 نتضار 
نتوهطقة/ 
 ناريخ نتونقعة  نكا  نتونقعة نتواايظة  نتورياية

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  نرنرا  2 نهزل  ناخوت نازوق حع  ناع   1

 2020يوترو  15 نتوعاعةة  نتجوف  نتاز  نرنرا  1 سرارة  ناخوت نازوق حع  ناع   2
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