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اإلثنني 22 شباط 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: امللخص التنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

القانونية  االستنتاجات  رابعاً: 
والتوصيات.

خامساً: امللحقات واملرفقات.
شكر وعزاء.

الذكرى السنوية الثانية لقرار جملس األمن 2139
ما اليقل عن 19947 برمياًل متفجراً قتلت 8136 مدنيًا

أواًل: المقدمة: 
فيه  أدان  الذي   2014 شباط/   /22 يف  الصادر   2139 رقم  األمن  جملس  بقرار  سعدان 
استخدام الرباميل املتفجرة، وذكرها ابالسم، »جيب التوقف الفوري عن كافة اهلجمات على 
املدنيني، ووضع حد لالستخدام العشوائي عدمي التمييز لألسلحة يف املناطق املأهولة، مبا يف 
ابختاذ  توعد  القرار  ألن  الربميلية«،  القنابل  استخدام  مثل  واجلوي،  املدفعي  القصف  ذلك 
إجراءات إضافية يف حال عدم االلتزام، لكننا وعرب عمليات املراقبة والتوثيق اليومية اليت يقوم 
النشطاء  مئات  من  واسعة  مع شبكة عالقات  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  أعضاء  هبا 
األمن  جملس  لقرار  الثانية  السنوية  الذكرى  ظل  يف  نؤكد  العيان،  وشهود  واألهايل  احملليني 
املذكور أنه الفرق يكاد يُذكر بني ما قبل صدور القرار وما بعده، واستمرار املروحيات إلقاء 
الرباميل املتفجرة بعد القرار هو أشد إهانة جلميع أعضاء جملس األمن الدويل، وُيثل انتصاراً 

للدكتاتورايت على العدالة.
وقد أولينا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اهتماماً خاصاً مبتابعة ظاهرة استخدام الرباميل 
املتفجرة ورصدها، وقمنا بعد قرار جملس األمن املذكور إبصدار تقرير شهري مفصل ابحلوادث 
واملناطق اليت استهدفتها ومرفقاً ابلشهادات وغري ذلك من األدلة، وكافة تلك التقارير الشهرية 

متوفرة. 
النظام  أن  نؤكد  فنحن  اليومية،  التوثيق  عمليات  عرب  بنيت  اليت  الشهرية  التقارير  على  بناء 
متفجراً،  برمياًل  عن 19947  اليقل  ما  ألقى  قد  األمن  جملس  قرار  صدور  ومنذ  السوري 
تسببت يف مقتل 8136 مدنياً، وابلتايل فإن احلصيلة ال تشمل الضحااي من العسكريني، 
القتل، وقد  تفاصيل خمتلفة عنهم، من األمساء والصور، وكيفية  لدينا  الضحااي  ومجيع هؤالء 
أرسلنا عدداً كبرياً من هذه احلاالت إىل املقرر اخلاص املعين حباالت القتل خارج نطاق القانون، 
كما حتدثنا مع انجني ومع أقرابء الضحااي ومع شهود عيان، وقد شرحنا للشهود اهلدف من 
املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، كما 
قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها، وحنتفظ بنسخ من مجيع 

مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.
 

من خالل أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اخلاص بتوثيق االنتهاكات فقد تبني لنا أن 
أول استخدام ابرز من قبل القوات احلكومية )قوات اجليش واألمن وامليليشيات احمللية وامليليشيات 
الشيعية األجنبية( للرباميل املتفجرة، كان يوم اإلثنني 1/ تشرين األول/ 2012 ضد أهايل 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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مدينة سلقني يف حمافظة إدلب، وتعترب الرباميل املتفجرة براميل حملية الصنع جلأت إليها القوات احلكومية ألن كلفتها أقل بكثري من كلفة 
الصواريخ وهي ذات أثر تدمريي كبري وتعتمد على مبدأ السقوط احلر بوزن يتجاوز أحياانً الربع طن، فهو سالح عشوائي ابمتياز، وإن 
قتلت مسلحاً فإمنا يكون ذلك على سبيل املصادفة، واملؤشر على ذلك أن %99 من الضحااي هم من املدنيني، كما ترتاوح نسبة النساء 

واألطفال ما بني %12 وقد تصل إىل %35 يف بعض األحيان.
 

كما وثقنا يف بعض احلاالت استخدام القوات احلكومية براميل متفجرة حتوي غازات سامة، ويعترب ذلك خرقاً لقراري جملس األمن، القرار 
رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015.

نرصد يف هذا التقرير حصيلة الرباميل املتفجرة اليت سقطت على احملافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحااي، ودمار ألبرز املنشآت 
احليوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى احلد األدىن نظراً للصعوابت املتنوعة اليت تواجه فريقنا.

اجلهة الوحيدة اليت متتلك الطريان احلريب واملروحي هي النظام احلاكم والقوات الروسية املوالية له، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه 
الرباميل املتفجرة، على غرار إنكار خمتلف أنواع االنتهاكات األخرى كعمليات االعتقال والقتل واإلخفاء القسري والتعذيب وغري ذلك، 
يف املقابل يستمر مبنع دخول جلنة التحقيق الدولية، وحظر املنظمات احلقوقية الوطنية والدولية، ووسائل اإلعالم املستقلة، وابلتايل فهذا 
التقرير ال حيتوي على بقية األطراف الثالثة )قوات ما يسمى ابإلدارة الذاتية الكردية، التنظيمات اإلسالمية املتشددة، فصائل املعارضة 

املسلحة(، وذلك لعدم امتالكها لسالح الطريان.
وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير اليت قامت هبا الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن أغلب اهلجمات كانت متعمدة على املناطق 
املأهولة ابلسكان وعلى املراكز احليوية، هبدف تدمري أي إمكانية إلنشاء دولة وسلطة بديلة يف املناطق اليت خرجت عن سيطرة القوات 

احلكومية.

ثانيًا - الملخص التنفيذي:

منذ صدور قرار جملس األمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014 حىت 20/ شباط/ 2016 وعرب عمليات املراقبة والتوثيق 
اليومية، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيل ما اليقل عن 19947 برمياًل متفجراً ألقاها طريان النظام على خمتلف 

احملافظات السورية.
تسببت تلك الرباميل املتفجرة مبقتل 8136 مدنياً، بينهم 2274 طفاًل و2036 سيدة حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان، توزعوا على احملافظات على النحو التايل:
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ثالثًا: تفاصيل التقرير:
أغلب احلوادث مت سردها بشكل تفصيلي يف التقارير الشهرية، يف هذا التقرير سوف نستعرض أبرز احلوادث اليت خلفت جرائم 

جراء اسقاط الرباميل املتفجرة من قبل قوات النظام السوري على خمتلف احملافظات السورية:

حمافظة ريف دمشق:
اجلمعة 22/ أاير/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 6 براميل متفجرة قرب مسجد املراح مبدينة الزبداين يف ريف دمشق، ما 

تسبب ببعض األضرار ابملسجد، مل نسجل حدوث إصاابت بشرية.

احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2015 آب/   /15 السبت 
تسبب  ما  دمشق،  بريف  بسيمة  بلدة  على  متفجرة  براميل   3
مبقتل 8 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال 

وسيداتن.

النظام  مروحيات  ألقت   2015 األول/  كانون   /12 السبت 
اخلاضعة  دمشق،  بريف  داراي  مدينة  على  متفجراً  برمياًل   24
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، سقط اثنان منها على األحياء 
الغربية، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص دفعة واحدة، بينهم سيدة 

وجنينها.

ضحااي القصف على داراي
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السبت 30/ كانون الثاين/ 2016 ألقت طائرات النظام املروحية برمياًل متفجراً أمام مركز الدفاع املدين يف مدينة داراي مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب إبصابة بناء املركز أبضرار مادية كبرية.

حمافظة حلب:
اجلمعة 6/ آذار/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل 
متفجراً على مسجد عمر بن اخلطاب يف مدينة حريتان حبلب، 

ما سبب دماراً  كبرياً مبنشأة املسجد.

السبت 11/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
برمياًل متفجراً على سوق اخلضار يف حي املعادي حبلب، ما أدى 

إىل مقتل 26 مدنياً، بينهم 6 أطفال وسيدة.

 
يوم الثالاثء 12/ أاير/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي 
احلج  جسر  منطقة  يف  للسفرايت  مرآب  على  متفجراً  برمياًل 
وسيدة،  طفالن  بينهم  مدنياً،   30 مقتل  إىل  أدى  ما  حبلب، 

وإصابة أكثر من 50 شخصاً جبراح.

يوم السبت 30/ أاير/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
ما  الباب حبلب،  مدينة  اهلال يف  على سوق  متفجرين  برميلني 

تسبب مبقتل 53 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة.

أيلول/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على حي املشهد يف حلب اخلاضع لسيطرة املعارضة  األربعاء 16/ 
املسلحة، ما أدى إىل مقتل 20 شخصاً معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 11 طفاًل وسيداتن.

مسجد عمر بن اخلطاب

مرآب للسفرايت - جسر احلج

سوق اهلال - مدينة الباب

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=tnVoXlpVyS4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuMG1EM3JWTkFwVDg/view
https://youtu.be/C42_JqZuO-I
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuTHdhVTVJaDQzVlk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuTHdhVTVJaDQzVlk/view
https://youtu.be/xElSgtzcdn4
https://youtu.be/xElSgtzcdn4
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHlOYmpubDJwRDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eEE2M2xCUUNiSEE/view
http://youtu.be/IHjdMXL4Ld4
https://youtu.be/j6xaGO9MCPc
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZVFEcVp4WG1pOG8/view
https://youtu.be/fYbkom09xL0
https://youtu.be/fYbkom09xL0
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZU5QbkJWb0h4clU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3dVMENGN2tEXzQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3dVMENGN2tEXzQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UkdJRWZYNXlHMzQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=DZoDaV2ybX8
https://www.youtube.com/watch?v=DZoDaV2ybX8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7Am2CbC5HtqQmNoTXp3MGtPV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OUdsSWNteXVtV1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SE16N09ydWJtLXM/view
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اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برميلني متفجرين قرب مشفى بغداد امليداين يف مدينة حريتان بريف 
حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل شخص من الكادر الطيب، إضافة إىل تضرر أجهزة 
التصوير الشعاعي وقسم اإلسعاف وأحد غرف العمليات بشكل كبري؛ ما أدى إىل خروجه عن اخلدمة، إضافة إىل خروج 3 سيارات 

إسعاف اتبعة له عن اخلدمة.

صباح األحد 10/ كانون الثاين/ 2016 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على املنازل احمليطة مبدرسة ايقد الغربية االبتدائية يف 
بلدة ايقد العدس التابعة ملدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل طالب 

وإصابة اثنني آخرين جبراح، إضافة إىل إصابة مواد إكساء املدرسة أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي بسورها.

حمافظة درعا:
السبت 21/ آذار/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على مسجد عمر بن اخلطاب يف قرية مجرين بدرعا، ما أدى 

إىل دماره بشكل شبه كامل.

يوم اخلميس 23/ متوز/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة على بلدة الغارية الغربية بريف درعا، ما أدى إىل 
مقتل 15 شخصاً، بينهم 7 أطفال و5 سيدات.

اخلميس 11/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برميلني متفجرين على السوق الشعيب يف مدينة بصرى الشام بدرعا، ما 
أدى إىل مقتل 22 شخصاً، بينهم طفل و6 سيدات.

اخلميس 19/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على مشفى الشهيد وليد خطاب امليداين يف مدينة نوى 
بريف حمافظة درعا، ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 
برميلني متفجرين على القلعة األثرية يف مدينة بصرى الشام بريف 
ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  درعا،  حمافظة 
تسبب بتدمري الربج الغريب للقلعة بشكل شبه كامل، وعدد من 
األعمدة احمليطة ابلباحة السماوية يف اجلهة اجلنوبية للقلعة، كما 
للقلعة،  اجملاور  الروماين  املسرح  يف  املمرات  من  عدد  تدمري  مت 
وإحداث عدة حفر يف حرم املسرح والسور احمليط فيه، إضافة إىل 

تصدع يف سقف الباحة السماوية للقلعة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdFlldTNncDdzc1E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdFlldTNncDdzc1E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPVzFLejZnZ3doenc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdFlldTNncDdzc1E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7Am2CbC5HtqX0RTbmN0bV9UTms/view
https://www.youtube.com/watch?v=dNLH7IWHlk0
https://www.youtube.com/watch?v=ogjbpjxITVQ
https://www.youtube.com/watch?v=ogjbpjxITVQ
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q191NkJjM0FvWkk/view
https://www.youtube.com/watch?v=J5tIi-i5zQ0
https://www.youtube.com/watch?v=J5tIi-i5zQ0
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aElNbTdIdEVCMnc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aElNbTdIdEVCMnc/view
https://youtu.be/lJRNg1Y48Fw
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=327&token=RW9ySKzyI497swI7gv7dFcenZVBLUEcB
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcXpMcGl1SmdrYTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPRGs2V3RtWkJ4WW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPREJHb3BzUzlWa28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPcG1pd1owb0tYdzA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPYjJmQ3MxWWNZWkU/view
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حمافظة إدلب:
احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2015 آذار/   /17 الثالاثء 
برمياًل متفجراً حيوي غاز كلور على مدينة سرمني إبدلب، ما أدى 

إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

احلكومي  املروحي  الطريان  2015 ألقى  نيسان/   /13 اإلثنني 
حاوية متفجرة قرب منظومة إسعاف أورينت يف إدلب، ما أدى 
إىل إصابة عدد من الكوادر الطبية جبراح، وأضرار جزئية يف مبىن 
املنظومة، إضافة إىل أضرار متفاوتة أبربع سيارات اسعاف اتبعة 

للمنظومة. 

الثالاثء 21/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على املسجد الصغري يف قرية قميناس إبدلب، ما أدى إىل 
دماره بشكل شبه كامل.

اإلثنني 15/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برميلني متفجرين على متحف مدينة معرة النعمان إبدلب، ما تسبب 
بدمار جزئي ببناء املتحف.

يوم اخلميس 16/ متوز/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على بلدة معرة مصرين بريف إدلب، ما أدى إىل مقتل 
16 شخصاً، بينهم طفالن وسيدة.

حمافظة محص:
احلكومي  املروحي  الطريان  ألقى   2015 نيسان/   /4 السبت 
برمياًل متفجراً على مدرسة ابتدائية يف مدينة الرسنت حبمص، ما 
أدى إلصابة بعض الطالب جبراح، إضافة إىل دمار شبه كامل 

يف بعض الغرف الصفية.

يوم األحد 7/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
ثالث براميل متفجرة على قرية الزعفرانة حبمص؛ ما تسبب مبقتل 

19 شخصاً، بينهم طفل.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/c38CrDjPQkI
https://youtu.be/m6WnYzMho_o
https://youtu.be/c38CrDjPQkI
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuM2g1TDd5NTV3SlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuM2g1TDd5NTV3SlE/view?usp=sharing
https://youtu.be/HUUtPJRlEcA
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUFleF9OQkNGcUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0OHFJTW1FdGFONTQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dDctbVQ0NWQtLWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UzlOczRzNkc2S1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q2lfLV9jWUV4c3c/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bmIyaHlKZGRmOTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UkpvMjE3LTd0NmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bmIyaHlKZGRmOTg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bmIyaHlKZGRmOTg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=122&token=RxhGzI71nFlkbg7jqihje0iBdMrYPJyw
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=103&token=wLnO7kQTJfadQ81sXa8ksCap9PdNsDWO
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cHpfdWZqTXhOUVU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=122&token=RxhGzI71nFlkbg7jqihje0iBdMrYPJyw
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=122&token=RxhGzI71nFlkbg7jqihje0iBdMrYPJyw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuTUpnMUhkUTlEc00/view
https://www.youtube.com/watch?v=Xpr7Ulr4QWE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TGhRTDBuSVNJdjg/view
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الثالاثء 22/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 40 برمياًل متفجراً على مدينة تدمر يف ريف محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش، سقطت إحدى القنابل على جتمع للسكان يف املدينة، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، إضافة إىل إصابة 42 آخرين جبراح.

الثالاثء 27/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي عدة براميل متفجرة قرب أحد املساجد يف قرية احللموز مبحافظة محص 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل تضرر بناء املسجد بشكل متوسط.

حمافظة محاة:
اجلمعة 6/ آذار/2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على املشفى امليداين اخلامس )التخصصي( يف مدينة كفر زيتا 

حبماة، ما أحلق دماراً كبرياً ابملشفى وتسبب خبروجه عن اخلدمة، مل نسجل وقوع ضحااي.

يوم الثالاثء 5/ أاير/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على قرية الشركة حبماة، ما تسبب مبقتل 9 أشخاص، 
بينهم طفلة و3 سيدات.

يوم الثالاثء 28/ متوز/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة على مدينة قلعة املضيق بريف محاة، ما تسبب مبقتل 
10 أشخاص، بينهم طفلة و4 سيدات.

اجلمعة 11/ أيلول/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على إحدى املدارس مبدينة اللطامنة بريف محاة الشمايل، 
ما تسبب بدمار كبري ابملدرسة.

الثالاثء 16/ شباط/ 2016 ألقى الطريان املروحي براميل متفجرة قرب مسجد أيب بكر الصديق يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة 
الشمايل، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار جزئي يف املسجد، الذي تعرض للقصف عدة مرات يف وقت 

سابق.

حمافظة دمشق:
اخلميس 9/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على مشفى فلسطني التابع للهالل األمحر الفلسطيين يف 
خميم الريموك بدمشق، ما أدى إىل دمار شبه كامل يف الطابق األخري من املشفى، إضافة إىل أضرار كبرية يف بقية املنشأة، وأضرار مادية 

كبرية بسياريت إسعاف اتبعتني للمشفى، مل نسجل وقوع إصاابت بشرية.

الثالاثء 7/ نيسان/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً قرب مؤسسة الكهرابء يف خميم الريموك بدمشق؛ ما تسبب إبصابة 
املبىن أبضرار متوسطة.

اإلثنني 5/ تشرين األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة على مدرسة القدس التابعة لوكالة األونروا والواقعة يف خميم 
الريموك مبدينة دمشق، ما أدى إىل وقوع أضرار مادية يف املدرسة. 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aHNwN3NvYU9FTkE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXJWWVpDNkpSWm8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7Am2CbC5HtqSkk2RzRDUHBSeEE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7Am2CbC5HtqWWxBVnBtNFlYUVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B2pa2B5VWhEONHhHZWdUMVNHUWc/view
https://www.youtube.com/watch?v=E7_1NdRvgGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E7_1NdRvgGs&feature=youtu.be
http://youtu.be/fim9nMH2UbM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VjdSLTBLNXM4T1U/view?usp=sharing
http://youtu.be/1oACi1KyHIg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QzZWX29wdUNXTVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFI4b09na29Ld2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFI4b09na29Ld2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VjdSLTBLNXM4T1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VjdSLTBLNXM4T1U/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=RA_wSBD2rJQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VksyRTdaSm5valk/view
https://www.youtube.com/watch?v=A_GfHQKee1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A_GfHQKee1s&feature=youtu.be
https://youtu.be/nYM_V95gApI
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXZpRjZ5U2VfU0U/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0c3FtMTVaV2w2ak0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SDBDWTlrOTJQSlE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aWIwaEJwMkt3YWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUZLRmhQLTVXaUU/view
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حمافظة دير الزور:
يوم األحد 3/ أاير/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي ثالث براميل متفجرة على قرية حطلة يف دير الزور، ما أدى إىل مقتل 8 

مدنيني، بينهم 4 أطفال، وإصابة قرابة 12 آخرين جبراح.

املروحي  النظام  الطريان  ألقى   2015 أاير/   /23 السبت  يوم 
برمياًل متفجراً على أحد األبنية السكنية يف حي احلميدية مبدينة 
أطفال   10 بينهم  مدنياً،   18 مقتل  إىل  أدى  ما  الزور،  دير 

وسيدة، وإصابة قرابة 25 آخرين جبراح.

األحد 17/ أاير/ 2015 ألقت طائرة مروحية حكومية برمياًل 
دير  مبدينة  العرضي  حي  يف  مرزوق  أمني  مدرسة  على  متفجراً 

الزور، ما أدى إىل دمار واسع يف بنائها.

حمافظة احلسكة:
األربعاء 15/ نيسان/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلتني برميليتني على مشفى الشدادي العام يف بلدة الشدادي مبحافظة احلسكة، 
ما أدى إىل دمار أربع غرف يف املبىن الشمايل وحتطم كافة املعدات واألجهزة اليت كانت فيها، إضافة إىل دمار جزء من جدار السور 

اخلارجي للمشفى.

يوم السبت 20/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على أحد املنازل يف قرية عب الشوك ابحلسكة، ما 
أدى إىل مقتل 6 أشخاص بينهم طفالن وسيدة، إضافة إىل إصابة أكثر من 5 أشخاص جبروح خطرية.

حمافظة الالذقية:
األربعاء 4/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي 
حمافظة  بريف  الربيعة  قرية  يف  مسجد  على  متفجرين  برميلني 
الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

دمار جزئي ببناء املسجد ومئذنته وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 23/ تشرين الثاين/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي برمياًل متفجراً على مدرسة تؤوي انزحني يف قرية كبينة بريف حمافظة 
الالذقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية كبرية، وخروجها عن اخلدمة.

مدرسة امني مرزوق

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/v_GPBX8b85k
https://youtu.be/4YmfCgSvne4
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6bHo4WlkyWFlpdFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6bHo4WlkyWFlpdFU/view?usp=sharing
https://youtu.be/v_GPBX8b85k
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6OEtHNEZBWlRXQk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6OEtHNEZBWlRXQk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6eGtndEdVaFo0am8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6NG9nUEs5MkxaZzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6eGtndEdVaFo0am8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Q01ORFFFZFBLNWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M1hqODdsVWVZSUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2VuMkJpalA0RWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPWFhOWnVZbEtoS00/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bGhzUWM4WEhmcWc/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOU1PUUtWVVQwdU0/view
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رابعًا: االستنتاجات القانونية والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
خرقت احلكومة السورية بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139، واستخدمت الرباميل املتفجرة على حنو منهجي . 1

وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عرب جرية القتل العمد املادة السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو منهجي وواسع النطاق 
أيضاً؛ ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية، إضافة إىل انتهاك العديد من بنود القانون الدويل اإلنساين، مرتكبة العشرات من اجلرائم اليت 

ترقى إىل جرائم حرب، عرب عمليات القصف العشوائي عدمي التمييز وغري املتناسب يف حجم القوة املفرطة.
تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن القصف ابلرباميل املتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل . 2

فإن القوات احلكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت 
يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.

إن اهلجمات العشوائية اليت قامت هبا القوات احلكومية تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القوات احلكومية . 3
أطلقت قذائف على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجهها إىل هدف عسكري حمدد.

إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق . 4
إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.
إن حجم القصف املنهجي الواسع املتكرر، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة املنسقة . 5

للهجمات ال يكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
إن القوات احلكومية أبشكاهلا وقادهتا كافة متورطة ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق الشعب السوري، وكل من . 6

يقدم هلا العون املادي والسياسي والعسكري، - كاحلكومة الروسية واإليرانية وحزب هللا اللبناين وغريهم، وأيضاً شركات توريد 
األسلحة- يُعترب شريكاً يف تلك اجلرائم، ويكون عرضة للمالحقة اجلنائية.

التوصيات:

جملس األمن الدويل:
يتوجب على جملس األمن أن يضمن التنفيذ اجلدي للقرارات الصادرة عنه، لقد حتولت قراراته إىل جمرد حرب على ورق، وابلتايل فقَد 

كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.
فرض حظر أسلحة على احلكومة السورية، ومالحقة مجيع من يقوم بعمليات تزويدها ابملال والسالح، نظراً خلطر استخدام هذه األسلحة 

يف جرائم وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.
جملس األمن يف احلالة السورية هو املخول إبحالة املسألة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وهو منذ أربع سنوات يُعرقل ذلك بداًل من أن 
يقدم كل التسهيالت ويقوم بفرض السلم واألمان، جيب ومنذ اآلن البدء مبقاضاة كل من ثبت تورطه ابرتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية.

http://www.sn4hr.org
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خامسًا: الملحقات والمرفقات:
ألف: روابط مقاطع فيديو وصور ُتظهر استخدام النظام السوري 

للرباميل املتفجرة:
الطريان  ألقاها  برميلية  قنبلة  سقوط  مكان  يصور  فيديو  مقطع 
املروحي احلكومي على مدينة إخنل مبحافظة درعا يف 13/ آذار/ 

2015

ألقاها  ساماً  غازاً  حتمل  برميلية  قنبلة  بقااي  ُيصور  فيديو  مقطع 
الطريان املروحي احلكومي على بلدة التمانعة مبحافظة إدلب يف 

10/ نيسان/ 2015

قنبلتني  احلكومي  املروحي  الطريان  إلقاء  يصور  فيديو  مقطع 
برميليتني على مدينة تلبيسة مبحافظة محص يف 3/ أاير/ 2015

الطريان  ألقاها  برميلية  قنبلة  سقوط  مكان  يصور  فيديو  مقطع 
املروحي احلكومي على بلدة عني ذكر مبحافظة درعا يف 20/ 

أاير/ 2015

مقطع فيديو يصور قنبلة برميلية مل تنفجر ألقاها الطريان املروحي 
احلكومي على مدينة اللطامنة مبحافظة محاة يف 8/ آذار/ 2015 

الطريان  من  إلقائها  حلظة  منذ  برميلية  قنبلة  يصور  فيديو  مقطع 
املروحي احلكومي حىت سقوطها على مدينة سراقب مبحافظة إدلب 

يف 27/ آذار/ 2015

مقطع فيديو يصور قنبلة برميلية غري منفجرة ألقاها الطريان املروحي 
احلكومي على حي امليسر مبدينة حلب يف 4/ نيسان/ 2015

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=215&token=Ulfu6aLReCv4HxNYNYrdQU1YZuTZ22dN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=171&token=rMCaNiTgCGnwiVZMw5NFF9uZei0D8gDp
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=214&token=311PpFL0b8jbQmPkGp3ABeuO4eqqyw1s
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=222&token=BG3G3WfFGTZ6TX0PtHXiUy65PrO7Tfql
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=157&token=pY2kuJroPQQvB7uVUbse1SptedIm5tMl
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=145&token=Tc5Hfqf96cMf7CtaaW6PI3yi5OMIAKPk
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=164&token=Ts6MiEFPz45GQMnjO0SJSXWSH72j1ZgK
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مقطع فيديو ُيصور الدمار الناتج عن إلقاء الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على بلدة البوعمرو مبحافظة دير الزور، يف 2/ حزيران/ 
 2015

صور توضح قنبلة برميلية مل تنفجر ألقاها الطريان املروحي احلكومي على بلدة كفر عويد يوم األربعاء 15/ متوز/ 2015

 

فيديو مصور يزعم إلقاء طريان النظام املروحي 4 براميل متفجرة 
على مدينة داراي مبحافظة ريف دمشق يوم اخلميس 8/ تشرين 

األول/ 2015

متفجرين  برميلني  املروحي  النظام  إلقاء طريان  يزعم  فيديو مصور 
على مدينة معضمية الشام مبحافظة ريف دمشق يوم الثالاثء 3/ 

تشرين الثاين/ 2015

http://www.sn4hr.org
http://
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3RuMTF0ZFlDU2M/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VnNBZy1oeXNFNzg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0M0tTZXlGMzRRVlE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjZIclhqNjJydHM/view
https://www.youtube.com/watch?v=da6DUD8eajM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0K0WskADcEo&feature=youtu.be
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مقطع فيديو يصور مكان سقوط برميل متفجر ألقاه طريان النظام 
املروحي على قرية طلف بريف حمافظة محاة يوم األحد 27/ كانون 

األول/ 2015

قرية  على  متفجراً  برمياًل  املروحي  النظام  إلقاء طريان  ترصد  صورة 
األول/  كانون   /29 الثالاثء  يوم  محص  حمافظة  بريف  الغنطو 

2015

داراي  مدينة  على  متفجرة  براميل  إلقائه  أثناء  املروحي  النظام  لطريان  صورة 
مبحافظة ريف دمشق يوم السبت 21/ تشرين الثاين/ 2015

صورة لربميل متفجر مل ينفجر ألقاه طريان النظام املروحي على منطقة 
درعا البلد مبدينة درعا يوم اإلثنني 14/ كانون األول/ 2015

ابء: روابط التقارير الشهرية الصادرة عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اليت توثق حصيلة الرباميل املتفجرة:
حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف كانون الثاين 2015

 949 برمياًل متفجراً خلفت مقتل 122 شخصاً، بينهم 21 طفاًل و18 سيدة

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف شباط 2015
 1113 برمياًل متفجراً خلفت مقتل 126 شخصاً، بينهم 21 طفاًل، و12 سيدة

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف آذار 2015
 1478 برمياًل متفجراً خلفت مقتل 104 أشخاص، بينهم 33 طفاًل، و19 سيدة

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف نيسان 2015
 1258 برمياًل متفجراً خلفت مقتل 241 شخصاً، بينهم 79 طفاًل، و57 سيدة

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/AzolQ12g_DI
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPYXFJR3pIMW9VNVk/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOGlqUkxQZFY2MWs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPMzBNQ2U3dkFZR1k/view
http://sn4hr.org/arabic/2015/02/07/5368/
http://sn4hr.org/arabic/2015/02/07/5368/
http://sn4hr.org/arabic/2015/03/07/5371/
http://sn4hr.org/arabic/2015/03/07/5371/
http://sn4hr.org/arabic/2015/04/07/5378/
http://sn4hr.org/arabic/2015/04/07/5378/
http://sn4hr.org/arabic/2015/05/07/5354/
http://sn4hr.org/arabic/2015/05/07/5354/
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حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف أاير 2015
 1648 برمياًل متفجراً خلفت مقتل 330 شخصاً، بينهم 79 طفاًل، و45 سيدة

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف حزيران 2015
 1848 برمياًل متفجراً خلفت مقتل 324 شخصاً، بينهم 86 طفاًل، و57 سيدة

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف متوز 2015
 2041 برمياًل متفجراً خلفت مقتل 368 شخصاً، بينهم 83 طفاًل، و63 امرأة

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي خالل شهر آب 2015
1591  برمياًل متفجراً خلفت مقتل 115 شخصاً، بينهم 37 طفاًل، و31 سيدة

حصيلة القنابل الربميلية يف سوراي يف أيلول 2015
 1715 برمياًل متفجراً تسببت مبقتل 103 أشخاص، بينهم 23 طفاًل، و13 سيدة

خالفاً للسفري الروسي الرباميل املتفجرة مل تتوقف أبداً يف تشرين األول 2015
 1438 برمياًل متفجراً تسببت مبقتل 69 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و8 سيدات

ما اليقل عن 3173 برمياًل متفجراً منذ بدء التدخل الروسي
1083 برمياًل متفجراً تسببت مبقتل 51 شخصاً، بينهم 16 طفاًل و7 سيدات يف تشرين الثاين 2015

ما اليقل عن 17318 برمياًل متفجراً تسببت مبقتل 2032 شخصاً، بينهم 499 طفاًل، و338 سيدة يف عام 2015
بينها 1156 برمياًل متفجراً تسببت مبقتل 76 شخصاً، بينهم 12 طفاًل، و8 سيدات يف كانون األول

ما اليقل عن 5238 برمياًل متفجراً منذ بدء التدخل الروسي
1428 برمياًل متفجراً تسببت مبقتل 22 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و4 سيدات يف كانون الثاين 2016

شكر وعزاء:
خالص العزاء ألهايل الضحااي وأصدقائهم، وكل الشكر والتقدير للنشطاء احملليني واألهايل الذين أثرت مسامهتهم الدراسة والتحقيقات 

بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/arabic/2015/06/07/5374/
http://sn4hr.org/arabic/2015/06/07/5374/
http://sn4hr.org/arabic/2015/07/08/5350/
http://sn4hr.org/arabic/2015/07/08/5350/
http://sn4hr.org/arabic/2015/08/08/4555/
http://sn4hr.org/arabic/2015/08/08/4555/
http://sn4hr.org/arabic/2015/09/08/4871/
http://sn4hr.org/arabic/2015/09/08/4871/
http://sn4hr.org/arabic/2015/10/07/5001/
http://sn4hr.org/arabic/2015/10/07/5001/
http://sn4hr.org/arabic/2015/11/08/5174/
http://sn4hr.org/arabic/2015/11/08/5174/
http://sn4hr.org/arabic/2015/12/08/5292/
http://sn4hr.org/arabic/2015/12/08/5292/
http://sn4hr.org/arabic/2016/01/07/5420/
http://sn4hr.org/arabic/2016/01/07/5420/
http://sn4hr.org/arabic/2016/02/08/5587/
http://sn4hr.org/arabic/2016/02/08/5587/

