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األحد 8 متوز 2018

ما ال يقل عن 453 حادثة اعتداء على 
مراكز حيويَّة مدنيَّة يف سوراي يف النِّصف 

األول من عام 2018

بينهم 38 حادثة يف حزيران
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.
اثنياً: ملخص حزيران.
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف حزيران.
1- املراكز احليوية الدينية.
2- املراكز احليوية الرتبوية.
3- املراكز احليوية الطبية.

4- املربعات السكانية.
5- الشارات اإلنسانية اخلاصة.

6- البىن التحتية.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
عرَّفــت املــادة 52 مــن الربتوكــول اإلضــايف األول امللحــق ابتفاقيــات جنيــف األعيــان املدنيَّــة: “كافــة األعيــان الــي ليســت 
أهدافــاً عســكرية، والــي ال تســاهم بشــكل فعــال يف األعمــال العســكرية ســواء بطبيعتهــا أو موقعهــا أو الغايــة منهــا أو 
اســتخدامها، كمــا حيظــر توجيــه اهلجمــات إال علــى األهــداف العســكرية الــي ينتــج عــن تدمريهــا الكلــي أو اجلزئــي أو 

االســتيالء عليهــا ميِّــزة عســكرية أكيــدة”.
وتشــمل هــذه األعيــان املنشــآت الطبيَّــة والتعليميــة، والبــىن التحتيــة، واملنشــآت الدينيــة، وغريهــا مــن املنشــآت الــي تســتخدم 

ألغــراض مدنيَّــة.

منــذ آذار/ 2011 تفوَّقــت قــوات النظــام الســوري ومــن مثَّ قــوات احللــف الســوري الروســي علــى بقيــة األطــراف يف اســتهدافها 
املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، خاصــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وبشــكل أقــل يف املناطــق اخلاضعــة 
ــَد تدمريهــا وختريبهــا، كمــا  لســيطرة تنظيــم داعــش، وقــد ســجَّلنا تعــرَُّض آالف املراكــز احليويَّــة هلجمــات ُمتكــّرِرة؛ مــا يُثبــت تعمُّ

رصــدان مئــات اجملــازر الــي خلَّفتهــا اهلجمــات علــى هــذه األعيــان.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وبــكلِّ أتكيــد فقــد ارتكبــت بقيــة األطــراف انتهــاكات مماثلــة ولكــن بنســب متفاوتــة ومل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم الــي ارتكبتهــا 
قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين.

ــد اســتهدَف األعيــان املدنيَّــة، وعمليــات ســرقة وهنــب، إضافــة إىل  وتشــمُل االعتــداءات الــي رصدانهــا عمليــات قصــف ُمتعمَّ
االعتــداءات الــي تشــمل تعطيــل هــذه األعيــان وإخراجهــا عــن دورهــا يف خدمــة املدنيــن علــى الّرغــم مــن عــدم وجــود ضــرورة 

عســكرية ُملِّحــة أو اســتخدامها لغايــة قتاليــة مــن قبــل أحــد األطــراف مــا يُبيــح اســتهدافها مــن قبــل أطــراف النِّــزاع األخــرى.

ــراع واســتمرار تعــرُّض تلــك املراكــز إىل اعتــداءات، إضافــة إىل التَّغــريات الدميغرافيــة املســتمرة، احلاجــة  ظهــرت نتيجــة طــول زمــن الصِّ
إىل تبديــل وظيفــة بعــض املنشــآت )علــى ســبيل املثــال حتوَّلــت العديــد مــن املــدارس إىل مراكــز إيــواء للنَّازحــن( كمــا الحظنــا 
تنقُّــل بعــض املنشــآت بــن عــدة أبنيــة ومناطــق بشــكل ُمســتمر تفــادايً لتعرُّضهــا للقصــف، كمــا متَّ نقــُل بعضهــا إىل مواقــع مؤمَّنــة 

كاملغــارات والكهــوف. 

خصَّصــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً شــهرايً دورايً لرصــد حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، كمــا أهنــا 
أصــدرت عــدَّة تقاريــر وأحبــاث موسَّــعة عــن املراكــز احليويَّــة الــي دمَّرهتــا أطــراف النِّــزاع.

 
منهجية:

يرصــد التَّقريــر حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا يف حزيــران، ابســتثناء حــوادث االعتــداء 
علــى املراكــز احليويَّــة الطبيَّــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، الــي متَّ ختصيــص تقريــر شــهري مفصَّــل هلــا.

اســتنَد التقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــرب اهلاتــف أو عــرب وســائل  روتيــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليــَن حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــري مــن املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا 
نشــطاء حمليــون عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التَّواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة 
بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويــة مدنيَّــة. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا 
التَّقريــر ضمــَن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى 

املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

ــن بدقــة مــن حتديــد مســؤولية النظــام الســوري أو القــوات  ــن التَّقريــر عــدَّة هجمــات ارتكبهــا ســالح اجلــو، لكــن مل نتمكَّ تضمَّ
الروســية عــن هــذه اهلجمــات، وعلــى هــذا فإنَّنــا أســندان مســؤوليتها إىل قــوات النظــام الســوري/ الروســي.

http://sn4hr.org/arabic/?p=10101
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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ــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً لصعوبــة  يوثّــق الّتقريــر أيضــاً عــدة حــوادث اعتــداء جــراء تفجــريات مل نتمكَّ
حتديــد مرتكــي التفجــريات، كمــا يســتعرض حــوادث قــام هبــا مســلحون مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي ينتمــون إليهــا حــى 

حلظــة إعــداد التقريــر.

كمــا وثَـّـق التقريــر هجمــة بقذيفــة هــاون مل نتمكــن مــن حتديــد مصــدر إطالقهــا بدقــة؛ نظــراً لعــدم متكنُّنــا مــن زايرة املوقــع أو 
احلصــول علــى دالئــل تســاعدان يف متييــز هــذا املصــدر ابلدِّقــة املطلوبــة.

معظــم اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التَّحقيقــات فيهــا أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ال يوجــد فيهــا أيــة 
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه. ومل تــراِع القــوات املعتديــة مبــدأ التَّناســب يف اســتخدام القــوة، 
وشــكَّلت ابلتــايل كثــري مــن اهلجمــات جرائــم حــرب، كمــا أننــا مل نرصــد توجيــَه أي حتذيــر للمدنيــن قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــري مــن احلــوادث يتغــريَّ توصيفهــا 
القانــوين؛ نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــري مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنَّ

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: ملخص حزيران:
شــهَد حزيــران منــذ منتصفــه محلــة عســكرية شرســة شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي علــى اجلنــوب الســوري أســفرت عــن 

أضــرار يف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.
تفوَّقــت قــوات احللــف الســوري الروســي علــى بقيــة األطــراف بـــ31 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة، 16 منهــا يف حمافظــة 

درعــا، و11 يف حمافظــة إدلــب.
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اثلثاً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة يف النِّصف األول من عام 2018:

عــرب عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة وثَّقنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 453 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيويــة مدنيَّــة، يف النِّصــف األول مــن عــام 2018، توزَّعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 250
ابء: القوات الروسية: 121

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
  • تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 2

  • هيئة حترير الشام )حتالف بن جبهة فتح الشام وفصائل يف املعارضة املسلحة(: 2
اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 1

جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(: 5
حاء: قوات التحالف الدويل: 5

خاء: جهات أخرى: 67

- أبرز املنشآت املـُعتدى عليها يف النِّصف األول من عام 2018: 
108 مــن املراكــز احليويــة الطبيَّــة، 103 مــن البــىن التحتيــة، 93 مــن املراكــز احليويَّــة الدينيــة، 78 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 
46 مــن املربعــات الســكانية، 13 مــن خميمــات الالجئــن، 9 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة، 3 مــن املراكــز احليويــة الثقافيــة.

https://drive.google.com/open?id=1Y6VWdNuSlVCEGMuM7S_ZNnJDPzbQC_I7
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اجلهة الفاعلة
هيئة حترير الشامتنظيم داعشاملركز املـُعتدى عليه
املراكز احليويَّة الدينية

60162119املساجد
13الكنائس واألديرة

املراكز احليوية الرتبوية
382314املدارس

31رايض األطفال
1211اجلامعات

2املعاهد التعليمية
1دور األيتام

املراكز احليوية الطبية
5523228املنشآت الطبية

3123سيارات اإلسعاف
املراكز احليوية الثقافية

1املناطق األثرية
11املتاحف

املربعات السكنية
1احلدائق
34415األسواق

1املراكز التجارية
الشارات اإلنسانية اخلاصة

54منظمة اهلالل األمحر
البىن التحتية

1حمطات ومصادر الطاقة
28163مراكز الدفاع املدين

131املنشآت واملصادر املائية
10716املقرات اخلدمية الرمسية

11وسائط النقل
411أفران

1صوامع احلبوب
1املزارع واحليواانت الداجنة
1املقرات واملنظمات الدولية

222املنشآت الصناعية
خميمات الالجئني
2821خميمات الالجئني

2501212215567اجملموع

قوات اإلدارة 
الذاتية الكردية

قوات التحالف 
الدويل

جهات أخرى القوات الروسية
قوات النظام 

السوري

2018توزُّع حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف الن ِّصف األول من عام 
فصائل يف التنظيمات اإلسالمية املتشددة

املعارضة املسلحة
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كما توزَّعت حصيلة االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة اإلمجالية منذ مطلع عام 2018 شهرايً على النحو التايل:

ابء: حصيلة أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة يف حزيران:
عــرب عمليــات التَّوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجَّلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 38 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيَّويــة مدنيَّــة، يف حزيــران 2018. توزَّعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/open?id=14n8aZl8KWgOsvD79s9tuumXUZnPYGYa8
https://drive.google.com/open?id=1knl_hTUcOXN7-24a0knLKgYUJfHg5sLv
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ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 29
ابء: القوات الروسية: 2

اتء: قوات التحالف الدويل: 2
اثء: جهات أخرى: 5

توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة يف حزيــران علــى احملافظــات، حســَب األطــراف الرئيســة الفاعلــة 
علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/open?id=18NsL6IFRM_NWSovDIgCwNRBEjQDghCPt
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- أبرز املراكز احليويَّة الـُمـعتدى عليها يف حزيران 2018:
توزَّعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة يف حزيران على النحو التايل:

10 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 8 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 9 مــن البــىن التحتيــة، 9 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 1 مــن 
املربعــات الســكانية، 1 مــن الشــارات اإلنســانية اخلاصــة.

اجلهة الفاعلة
املركز املـُعتدى عليه
املراكز احليوية الدينية

7111املساجد
املراكز احليوية الرتبوية

61املدارس
1رايض األطفال

املراكز احليوية الطبية
9املنشآت الطبية

املربعات السكانية
1األسواق

الشارات اإلنسانية اخلاصة
1منظمة اهلالل األمحر

البىن التحتية
511مراكز الدفاع املدين

11املقرات اخلدمية الرمسية
29225:اجملموع

قوات النظام 
السوري

القوات الروسية
قوات التحالف 

الدويل
جهات أخرى

2018توزُّع حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف حزيران 
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رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف حزيران: 
نســتعرض تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَـّـة املدنيَّــة، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

الثــالاثء 12/ حزيــران/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –املتمركــزة يف مدينــة البوكمــال- قذائــف هــاون 
عــدة قــرب مســجد الغّنــام يف بلــدة السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املســجد أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعاء 20/ حزيران/ 2018 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري مســجد أبو عبيدة بن اجلراح يف مدينة احلراك 
بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية. كانــت املدينــة خاضعــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

أضرار إثر قصف قوات النظام السوري مسجد أبو عبيدة بن اجلراح يف مدينة احلراك/ درعا 20/ 6/ 2018

https://goo.gl/QJ6QqZ
https://drive.google.com/file/d/1MPfmXiWd0XAWJqHyS1bOOS5XRTjvk4NU/view
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األربعاء 27/ حزيران/ 2018 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري/ الروســي )ال يزال قيد التحقق لتحديد 
اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد أبــو بكــر الصديــق يف بلــدة الغاريــة الشــرقية بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل 
دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة. كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

اإلثنــن 11/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب اثنويــة ممــدوح 
شــعيب وســط مدينة بنش بريف حمافظة إدلب الشــمايل؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرســة، وإصابة أاثثها أبضرار مادية 

متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف قوات النظام السوري/ الروسي مسجد أبو بكر الصديق يف بلدة الغارية الشرقية/ درعا 27/ 6/ 2018

https://goo.gl/9HCL9d
https://drive.google.com/file/d/1t0nZfz6POwK79QKjkcTNZIctQm1M4QYf/view
https://drive.google.com/file/d/1So3CmticWHhav2C2QdFefQFY6KLrSUyi/view
https://goo.gl/p3HKFj
https://drive.google.com/file/d/1ZH4OAbHuET87oG1IONKKXuQtsbQ8hETQ/view
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صبــاح اخلميــس 28/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً أمــام اثنويــة بنــات نــوى األوىل -للتعليــم األساســي والنســوي- يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة 
درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع البلــدة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

- رايض األطفال:
اخلميــس 28/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ روضــة لألطفــال يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

األحــد 10/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مبــىن 
اجمللــس احمللــي يف بلــدة تفتنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة املبــىن وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــري 
إىل أنَّ اجمللــس احمللــي يتَّخــذ مــن مبــىن البلديــة ســابقاً يف تفتنــاز مقــراً لــه. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف قوات النظام السوري اثنوية ممدوح شعيب وسط مدينة بنش/ إدلب 11/ 6/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1Nwr-cRt2ddMyhf_U8lAD3eZ0FFADssJk/view
https://goo.gl/1B3hmX
https://www.youtube.com/watch?v=XjbjF6-PWH8&feature=youtu.be
https://goo.gl/VerVkz
https://drive.google.com/file/d/124gwwsdEcd_njgi21ZGDWMEoarn4qddw/view
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ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
ليــل اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــن متتاليتــن ابلصواريــخ قــرب مســجد ســعد 
بــن معــاذ جنــوب غــرب قريــة زردان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الشــرقي؛ ســقطت الصواريــخ يف حــي ســكي علــى بعــد قرابــة 
50م عــن املســجد؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة 

مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اتء: قوات التَّحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
األحــد 24/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قــرب مســجد حذيفــة بــن 
اليمــان يف حــي رميــالن يف مدينــة الشــعفة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املســجد أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اثء: جهات أخرى:
املربعات السكانية:

- األسواق:
األربعــاء 13/ حزيــران/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة موضوعــة داخــل دراجــة انريــة يف ســاحة ســوق اخلميــس للخضــار يف 
مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد 
اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات. ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://goo.gl/HTnCfB
https://goo.gl/hRkXT5
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

  • خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العشــوائية. 

  • نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أعيــاانً مدنيَّــة، وابلتَّــايل فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين 
انتهكــت املــواد 52، 53، 54، 55، 56 مــن الربتوكــول اإلضــايف األوَّل امللحــق ابتفاقيــات جنيــف. 

  • إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين تُعتــرب مبثابــة انتهــاك لقواعــد القانــون 
اإلنســاين الــدويل العــريف )القواعــد مــن 7 إىل 10(. 

  • بعــض عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم. 
وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

ــقة للهجمــات واالســتهداف املتكــرر، ال ميكــن أن يكــون إال بتوجيهــات عليــا    • إن الطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنسَّ
وهــي سياســة دولــة.

قوات احللف )التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف )التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( إبحلــاق ضــَرر كبــري ابألعيــان 
املدنيَّــة، وترافــق ذلــك يف معظــم األحيــان مــع خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو أحلقــت إصــاابت هبــم وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً 

حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان ُمفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

أضرار إثر انفجار عبوة انسفة جمهولة املصدر يف سوق اخلميس يف مدينة الباب/ حلب 13/ 6/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1Z9FX8s0aGiikEye19dcQcR3AOwK8L8MQ/view
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القوات األخرى: 
ارتكبــت جهــات أخــرى هجمــات اســتهدفت أعيــاانً مدنيَّــة ترافقــت أحيــاانً مــع خســائر يف أرواح املدنيــن، إنَّ هــذه االنتهــاكات 
قــد ترقــى إىل جرائــم حــرب، لكنَّهــا مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه، 

الــي تُنفِّــذ هجمــات غــري مشــروعة علــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق. 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

  • يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 

  • جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

  • توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 
اإلنســانية ضدَّ الشَّــعب الســوري.

  • إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب 
هللا اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.

  • التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــرب مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
  • يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــَلِله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 
مــة علــى  الشَّــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
ــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة  الصَّعيــد اإلغاثــي. والسَّ

جلميــع األشــخاص املتورطــن.
  • دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الدويل لتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(”، إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، وقد متَّ استنفاذ اخلطوات 
السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
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أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

  • جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
  • السَّــعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل النظام الروسي:
  • فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

  • تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

  • التوقف التام عن قصف األعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين. 
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(: 
  • يتوجــب علــى دول التحالــف أن تعــرتف بشــكل صريــح أبن بعــض عمليــات القصــف قــد اســتهدفت اعيــاان مدنيــة وخلــف 
بعضهــا قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض 

الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.
  • جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 

ُتســيطر عليهــا.
ــالح والدَّعم  ــالح وغريه، حيث أن تزويد هذه القوات ابلسِّ   • يتوجب إيقاف مجيع أشــكال دعم قوات ســوراي الدميقراطية ابلسِّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعتــرب مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمان محاية املدنين واألعيان املدنيَّة يف مجيع املناطق وفتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير. 

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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