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األربعاء 19 تشرين األول 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة 

اثنياً: امللخص التنفيذي واملنهجية
اثلثاً: تفاصيل احلوادث

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

مقتل 649 شخصاً على يد قوات التحالف الدويل، بينهم 244 طفاًل و132 سيدة
البدَّ من التحالف مع اجملتمع السوري كله هلزمية تنظيم داعش

أواًل: المقدمة:
هذا هو التقرير احلادي عشر الذي تصدره الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حتديث 
تستهدف  أو  مدنيني،  ضحااي  ختلِّف  اليت  الدويل  التحالف  قوات  هلجمات  مستمر 

مراكز حيوية مدنية.
سوراي  يف  األمريكية  املتحدة  الوالايت  تقودها  اليت  الدويل  التحالف  قوات  تدخلت 
بتاريخ 23/ أيلول/ 2014 حلرب تنظيم داعش، واستمرت دون اصطفاف علين إىل 
جانب  إىل  واصطفت  دعمت  2015، حيث  عام  هناية  النزاع حىت  أطراف  جانب 
قوات اإلدارة الذاتية ذات األغلبية الكردية، واليت تتكون بشكل رئيس من قوات حزب 
االحتاد الدميقراطي الكردي، فرع حزب العمال الكردستاين، حتت مربر حماربتها تنظيم 
داعش، لكن هذه القوات حاربت وسيطرت على مناطق كانت خاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة السورية، كما حصل يف مدينة تل رفعت وماحوهلا.

إنَّ دعم مكون فئوي داخل جمتمٍع ما؛ سوف يؤسس ويؤدي إىل عملية احرتاب جمتمعية 
طويلة األمد، وجيعل بقية مكوانت اجملتمع تنظر إليه بعني اخليانة والعداوة، وأيضاً إىل من 
يقوم بدعمه، ويزيد مجيع ماسبق ذكره سوءاً عندما تقوم قوات حزب االحتاد الدميقراطي 
الكردي ابرتكاب جرائم تشريد قسري على خلفية عرقية، وهو يشبه إىل حد كبري دعم 
إيران حلزب هللا اللبناين، بل هو أسوأ بكثري، ألن حزب هللا اللبناين مل ُيصرِّح مرة واحدة 

بنزاعات انفصالية.
وقد ارتكبت قوات التحالف الدويل العديد من اجملازر وحوادث قتل للمدنيني يف مناطق 
مغلوطة، كما ورد يف  ميدانية  معلومات  أهنا حصلت على  يبدو  فيما  داعش  سيطرة 

تقارير سابقة، وسريد يف هذا التقرير.

كما كان هناك رغبة لدى قطاع كبري من الثوار بتدخل أجنيب للتخلص من نظام األسد 
احلاكم، كان لديهم رغبة مساوية للتخلص من تنظيم داعش، الذي قتل وشرد وانتهك 
الدويل،  التحالف  قوات  فيها  اليت وقعت  الكارثية  األخطاء  لكن  من حقوقهم،  كثرياً 
وعلى رأسها قصف املدنيني، ويف بعض األحيان مقاتلني يف املعارضة املسلحة، واثنياً 
وقوفها مع مكوِّن أقلوي، وأخرياً أهنا مل تستهدف قوات النظام السوري املتسبب الرئيس 

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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يف %95 من جممل اجلرائم اليت حصلت منذ آذار/ 2011 حىت اآلن، مجيع تلك األخطاء جعلتها مل حتمي املدنيني من القتل 
والتشريد اليومي املستمر، وابت معلوماً أنه حىت التدخل ضد داعش، مل أيِت حلماية املدنيني السوريني من توحشها، بل حلماية 

الدول اليت تدخلت من احتمال وصول ومتدُّد خطر داعش وشبيهاهتا إليها.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لن يتمكن التحالف الدويل من القضاء على تنظيم داعش حىت لو فقد السيطرة على كامل األراضي اليت ُيسيطر عليها، 
إلذالل  الدولة  مقدرات  ر  ُتسخِّ اليت  االستبدادية  األنظمة  رأسها  وعلى  املنطقة،  يف  مستمرة  وجوده  ُمسببات  مادامت 
مواطنيها، وترفع شعارات طائفية دموية، وحىت النجاح على الصعيد العسكري لن يتحقق بدون إشراك فصائل جمتمعية 

)وليس طائفية أو عرقية( يف حرب تنظيم داعش”.

ثانيًا: الملخص التنفيذي والمنهجية:
يستعرض هذا التقرير 46 حادثة استهدفت قوات التحالف فيها أهدافاً ومراكز حيوية، من بني هذه اهلجمات 28 حادثة  
تسببت يف وقوع ضحااي مدنيني، وذلك بني اخلميس 4/ شباط/ 2016 حىت األربعاء 12/ تشرين األول/ 2016، ونشري 
إىل أن احلادثة األبرز كانت يف قرية التوخار التابعة ملدينة منبج واليت راح ضحيتها 98 مدنياً، بينهم 59 طفاًل، و27 سيدة. 
بناء على مارود من حوادث يف مجيع التقارير السابقة وماُيضاف إليها يف هذا التقرير، وأيضاً ما سجلناه من حوادث متفرقة 
راح ضحيتها شخص أو شخصان، يكون العدد الكلي للضحااي الذين قضوا نتيجة قصف قوات التحالف الدويل منذ تدخلها 

يف 23/ أيلول/ 2014 حىت 12/ تشرين األول/ 2016، 649 شخصاً يتوزعون إىل:
• 639 مدنياً، بينهم 244 طفاًل، و132 سيدة 

• 10 من مسلحي املعارضة 

هذا التقرير هو نتاج عمليات مراقبة مرتاكمة يومية مستمرة يقوم هبا فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، حيث ُقمنا مبتابعتها 
والتحدث مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على احلوادث، وقد شرحنا للشهود اهلدف من 

املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يُقدموهنا يف هذا التقرير الذي سنعرض فيه 5 رواايت.
كما قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها حيث أظهرت هذه الصور حجم الدمار الكبري الذي 
خلفه قصف قوات التحالف على بعض املناطق املدنية كما أظهرت صور أخرى جثث الضحااي من األطفال والنساء، حنتفظ 

بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.
ماورد يف هذا التقرير مُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات اليت حصلت، كما ال يشمل 

احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.
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خريطة ُتظهر توزع أبرز هجمات قوات التحالف الدولي
من 4/ شباط/ 2016 حتى 12/ تشرين األول/ 2016

ثالثًا: تفاصيل الحوادث:
حمافظة حلب:

قرية تالل احلصن، األحد 10/ نيسان/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت املنازل 
السكنية يف قرية تالل احلصن )املعروفة بتل حسني( التابعة ملنطقة اعزاز بريف حمافظة حلب 
القرية عقب اشتباكه مع فصائل  تنظيم داعش على  القصف بعد سيطرة  الشمايل، حصل 

املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، بينهم طفل.
القرية كانت تتبع لتنظيم داعش يوم احلادثة وهي حالياً ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

أمساء الضحااي.
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قرية محام صغري، اإلثنني 11/ نيسان/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت قرية محام صغري التابعة لريف مدينة منبج 

يف ريف حلب الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل أب وابنه مها عبدو احلمد العلي وابنه نور الدين احلمد العلي.
قرية محام صغري كانت تتبع لتنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

قرية أرشاف، اجلمعة 20/ أاير/ 2016
استهدف منازل سكنية يف األجزاء الشمالية الشرقية  قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً 
لقرية أرشاف )قرب مفرق أخرتين( بريف حمافظة حلب الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيداتن، 

وإصابة حنو 7 آخرين جبراح.
قرية أرشاف كانت تتبع لتنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أحد سكان القرية –رفض الكشف عن هويته– وأفادان بروايته:
تعود  سكنيني  منزلني  استهدف  بصاروخ  القصف  حصل  لياًل  العاشرة  الساعة  وقرابة  ظهراً  االستطالع  طائرات  “حلقت 

ملكيتهما لعائلة الرجب، يف البناء جمموعة من احملاّل التجارية تضررت أيضاً جراء القصف.
لقد استهدفوا مكاانً حيوايً يقع على ثالثة مفارق: مفرق يؤدي إىل قرية دابق ومفرق إىل انحية 
أخرتين وبلدة الراعي، ومفرق إىل حلب وعادة يكون مزدمحاً ابملدنيني أو بعناصر من التنظيم 

الذين يبتاعون احتياجاهتم من هذه احملال.
الضحااي مجيعهم من عائلة الرجب وكان بينهم أطفال ونساء، مجيعهم من املدنيني انتهت 

حياهتم يف حلظات”. 
مقطع فيديو بثته وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش يظهر فيه الدمار الناتج عن القصف يف 

قرية أرشاف 

قرية كلجربين، اجلمعة 27/ أاير/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف املنازل السكنية يف األجزاء الشرقية من قرية كلجربين 

بريف حمافظة حلب الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل 28 مدنياً، بينهم 18 طفاًل، و4 سيدات، وإصابة 12 آخرين جبراح.
قرية كلجربين كانت تتبع لتنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب تطبيق الواتس آب مع أحد  الناجني من اجملزرة - رفض الكشف عن هويته - 
وأفادان بروايته:

عندما  داعش،  تنظيم  برصاص  تويف  الذي  مرندي  ابن علي  الشاب  لدفن  املقربة  “كنا يف 
أغارت علينا قوات التحالف بثالثة صواريخ أحدها كان على بعد أمتار عين، شعرت بقوة 
االنفجار بشكل كبري مث توجهت إىل منزيل الذي يبعد عن املقربة قرابة 50 مرتاً ألجده ركاماً 
فوق جثث أفراد عائليت، انتشلت 3 من أبناء أخيت واستطعت إسعافهم كما استطعت إنقاذ 
اثنَتني من أخوايت، لكنين فقدت أيب و11 شخصاً آخرين من عائليت بينهم أطفال كما تويف 

مدير جملس القرية ويُدعى فرج شيخو.
ال وجود ألي مقرات تتبع للتنظيم، فعند حصول اجملزرة مل يكن قد مضى على دخوله القرية أكثر 
من 10 ساعات كما مل يتواجد أي عنصر مسلح يتبع للتنظيم يف املنطقة اليت شهدت القصف”.

أمساء الضحااي.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=517&token=EP46x4kmRzYP1q8fyrwnaTKGHHygrneV
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WXl0OHc3WFVCYWs/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0bTJoSnh5X1NaM0U/view?usp=sharing
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صور تظهر آاثر الدمار الناتج عن قصف قوات التحالف الدويل لقرية كلجربين 

جسر عرب حسن، األربعاء 1/ حزيران/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف جسر عرب حسن يف قرية عرب حسن التابعة 
ملدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي، يصل اجلسر بني طريف قرية عرب حسن )الكبرية والصغرية(،كما يصل بني قرى الريف 
الشمايل الغريب ملدينة منبج، تسبب القصف بدمار اجلسر بشكل كامل وخروجه عن اخلدمة، قرية عرب حسن كانت تتبع 

لتنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.

قرية التوخار، األربعاء 1/ حزيران/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف جسر التوخار يف قرية التوخار التابعة ملدينة منبج 

بريف حمافظة حلب الشرقي؛ ما أدى إىل دمار جزء كبري من اجلسر وخروجه عن اخلدمة.
قرية التوخار كانت تتبع لتنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.

قرية عون الدادات، األربعاء 1/ حزيران/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف جسر عون الدادات يف قرية عون الدادات التابعة 
ملدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي؛ ما أدى إىل دمار اجلسر بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة. قرية عون الدادات 

كانت تتبع تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPa0YzMUI1LUR1V0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ2ZBWEhoSE9tNXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbDBMUEU5MERVY2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRThJcDRFWDZJVEE
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVh3Q3pyMVRTajA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VHNxcm1pMkI5UnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0c1l5OEQ3UTJkX2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QjktcEpxVEhmaGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWpLc0xsTnIyV1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bXpjb282N2Mwd0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZG5WN3F3SC1XSTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SkJxNXVmUkVpaFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZXFiMm4xaFZiclU/view
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قرية أوج قناه، اجلمعة 3/ حزيران/ 2016 
منازل  استهدف عدة  الدويل صاروخاً  التحالف  لقوات  اجلناح اتبعة  قصفت طائرات اثبتة 
سكنية تعود ملكيتها لعائلة اهلالل يف قرية أوج قناه الواقعة جنوب شرق مدينة منبج بريف 
حمافظة حلب الشرقي، ابلتزامن مع اشتباكات بني قوات سوراي الدميقراطية وتنظيم داعش؛ ما 

أدى إىل مقتل 24 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 13 طفاًل، و6 سيدات.
القرية كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي 

الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.
صور تظهر آاثر الدمار جراء قصف طريان التحالف الدويل قرية أوج قناه بريف حلب يف 3 

حزيران 2016

قرية السكاوية، األربعاء 1/ حزيران/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف منازل سكنية يف قرية السكاوية التابعة ملدينة منبج 

بريف حلب الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل الشاب سيف الدين حممد الشيخ.
القرية كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.

حي احلوامتة - مدينة منبج، األربعاء 1/ حزيران/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف منازل سكنية يف حي احلوامتة؛ ما أدى إىل مقتل 

3 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة 3 آخرين جبراح.
مدينة منبج كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية 

الكردية.
أمساء الضحااي: 

1. حسني احلوران 
2. عبد احلي احلوران  

3. طفلة مل يصل امسها ابنة عبد احلي احلوران

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S3RBX2NndENjc0U/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VWFaQ1VlWk1jcEk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NFBnREZNUG1DV1U/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3huZDRZZmhQdnc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eHBWVGJVbzByVTA/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 7

بلدة صوران، اجلمعة 3/ حزيران/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل ابلرشاشات الثقيلة سيارة مدنية على الطريق بني بلدة صوران وبلدة 

احتيمالت؛ ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص بينهم سيدة وطفلة.
أمساء الضحااي: 

1. صاحل عبيد العروق     
2. السيدة أمينة نوري عبد الرمحن محشو

3. الطفلة تسنيم صاحل عبيد العروق

مدينة منبج، اإلثنني 20/ حزيران/ 2016 
استهدفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل ابلرشاشات الثقيلة دراجة انرية غرب مدينة منبج؛ ما أدى إىل 
مقتل شخصني، مدينة منبج كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية 

ذات األغلبية الكردية.
أمساء الضحااي:

حممد حاج عبد الربهو عبدي
أمحد حممد حاج عيسى جابر

مدينة منبج، اجلمعة 1/ متوز/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف بناًء سكنياً قرب دوار اللمبة، تعود ملكية البناء 
إىل السيد كامل مصطفى احلمدوين؛ ما تسبب مبقتل 7 مدنيني من عائلة احلمودين، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات مل تصل 

أمساؤهم )هم بنات وحفيدات كامل مصطفى احلمدوين(.
أخربان األهايل يف املنطقة أن تنظيم داعش، الذي كانت ختضع له املدينة يف ذلك الوقت قد احتل الطابق السفلي من بناء 
احلمدوين ومتركزت بعض اآلليات العسكرية والسيارات التابعة للتنظيم أمام البناء قبيل القصف، وختضع املدينة حالياً لسيطرة 

قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.

مدينة منبج، السبت 9/ متوز/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف جسر طريق حلب الذي يصل مركز مدينة منبج 
وسوقها أبحياء املدينة الغربية؛ ما أدى إىل دمار كبري يف اجلسر وخروجه عن اخلدمة، مدينة منبج كانت ختضع لسيطرة تنظيم 

داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.

جسر طريق جرابلس، اجلمعة 15/ متوز/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف جسر طريق جرابلس الذي يصل مدينة جرابلس 

وأحياء مدينة منبج الشمالية مبركز مدينة منبج؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف اجلسر وخروجه عن اخلدمة.
مدينة منبج كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbVZ1M25tRlFvM0U/view
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قرية التوخار، اإلثنني 18/ متوز/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف منزاًل سكنياً 
حمافظة  بريف  منبج  ملدينة  التابعة  التوخار  قرية  غرب  مشال  الدرج  عائلة  إىل  ملكيته  تعود 
حلب الشرقي؛ ما تسبب مبقتل 16 مدنياً معظمهم من عائلة واحدة، بينهم طفالن. قرية 
التوخار كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي 

الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.

قرية التوخار، الثالاثء 19/ متوز/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت منازل سكنية طينية وبعض اخليام يف املناطق 
الشمالية من قرية التوخار، متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق مقتل 98 مدنياً، بينهم 59 طفالً، و27 سيدة. قرية 

التوخار كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أحد أقرابء الضحااي –رفض الكشف عن هويته– وقد نقل لنا رواية ذويه الذين 

جنوا من القصف:
“نزح معظم أهايل القرية إىل املناطق الشمالية منها بعد أن أصبحت خط مواجهة بني تنظيم 
داعش والقوات الكردية، واستقروا يف بيوت طينية وخيام وبعضهم انم داخل اآلليات الزراعية.
أخربتين زوجيت أن القصف حصل فجراً بثالثة صواريخ أحدها كان يبعد عن مكان وجودهم 
لقد  وعائلته،  أخي  الثمانية، ومقتل  وأطفاهلا  أخيت وزوجها  مبقتل  300 مرت وتسبب  قرابة 

فقدت يف هذه اجملزرة أكثر من 45 شخصاً من عائليت.
وصفت يل زوجيت أصوات االنفجارات وحجم الدمار الذي دمَّر كل ما حوهلم ومسح املنطقة 

عن الوجود فقد تدمَّرت املنازل واآلليات الزراعية واحرتقت جثث األطفال”. 

أمساء الضحااي

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY1A3UnFEUlBjV2c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMG90eTEwcE9veHc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=440&token=0DKZqueMDh0bZ3yPmHjFw4oAnN2gmOmc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3dSVkRuTHZ6VnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3psM28wVG1ldU0/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3psM28wVG1ldU0/edit
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSEJvV2lrV0VaV3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSEJvV2lrV0VaV3c
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVdjcVhKdmVoT2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPalNpa3Q0Z0VFWkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eXZGRHIxLVJ6Q0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dlZna1hENmFYZFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y3dSVkRuTHZ6VnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UDlGSF9NbWo4TTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WTNSbnJVOGZ2bkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YjdVb25tYVVTODg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV2xxcDdqTk41TlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdzNBX3p4YlZ6V28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b29tNHVpZlNrVkE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDUwSnNrd19iNEE/view
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بلدة الغندورة، اخلميس 28/ متوز/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف احملال التجارية يف حميط مسجد الغندورة يف بلدة 
الغندورة التابعة ملدينة جرابلس بريف حمافظة حلب الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 22 مدنياً، بينهم 3 أطفال وسيدة. مدينة 

جرابلس كانت ختضع لسيطرة تنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد صايف السيد -أحد سكان البلدة- الذي 

أفادان مبشاهداته:
“شاهدت يف مساء املنطقة طائرتني تتبعان لقوات التحالف كانت تساند القوات الكردية يف 
اشتباكاهتا ضد تنظيم داعش ابلقرب من بلدتنا، قصفت هذه الطائرات صاروخاً على حمال 
جتارية ابلقرب من مسجد البلدة. يف حلظات حتولت احملال إىل ركام وكل من فيها إىل جثث 

حمرتقة. لقد مشمت رائحة احرتاق اجلثث كان مشهداً مؤملاً.
قضى يف تلك اجملزرة معلم البلدة األستاذ رضوان العلي وشقيقه إبراهيم، كما استشهد عدة 

أشخاص من عائلة السطم، إضافة إىل أصحاب احملالت اليت تعرضت للقصف”.

قرية دابق، األحد 2/ تشرين األول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت املنازل السكنية غرب قرية دابق بريف حلب 

الشمايل الشرقي ، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص )سيداتن وطفل(.
قرية دابق كانت تتبع لتنظيم داعش يوم احلادثة وهي اآلن ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

أمساء الضحااي:
1. سيدة مل يصل امسها والدة علي اجلربيين
2. سيدة مل يصل امسها زوجة علي اجلربيين

3. طفل مل يصل امسه ابن علي اجلربيين

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=441&token=Qpp1OPuXU8lkn6VT9xW8MqewVBDkSXdy
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YnVvSUp6OWtLUm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRUVWNWtfTkxZYnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdzB4ZVRKNTEyNkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWWxyVzVIVk1pVk0/view
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حمافظة الرقة:
قرية عني العروس، اجلمعة 26/ شباط/ 2016: وثقنا حادثيت قصف يف قرية عني العروس 
الواقعة على بعد 3 كم جنوب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمايل واخلاضعة لسيطرة قوات 

سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.
عدة صواريخ  الدويل  التحالف  لقوات  اتبعة  اجلناح  اثبتة  طائرات  قصفت  األوىل:  احلادثة 

استهدفت قرية عني العروس؛ ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً بينهم طفالن و5 سيدات.

احلادثة الثانية:
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف مبىن سكنياً يف قرية عني العروس؛ ما أدى إىل 

مقتل 4 أشخاص. 
أمساء الضحااي: 

1. محد مجعة محد
2. إمساعيل خليل عنيزان

3. الطفل ابران إمساعيل العنيزان
4. السيدة سيفني مل تصل الكنية 

مدينة تل أبيض، السبت 27/ شباط/ 2016
الرقة  الثقايف يف مدينة تل أبيض بريف حمافظة  الدويل ابلصواريخ املركز  التحالف  قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات 

الشمايل واخلاضعة لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية؛ ما أدى إىل تدمري املبىن وخروجه عن اخلدمة.

حي الدرعية، اجلمعة 1/ نيسان/ 2016 
قصفت طائرة من دون طيار اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخني قرب مسجد النور يف حي الدرعية مبدينة الرقة، اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل السيد “احلميدي غواص البابريي”، إضافة إىل حتطم مواد إكساء املسجد.

مدينة الرقة، األربعاء 9/ آذار/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ مستهدفة مركز الربيد ابلقرب من منطقة الكراج يف 

مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار أحد أبنيته بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6TlNkSFRSbFVCelk/view
https://drive.google.com/file/u/3/d/0B5pudHajcbMuRHVibXNfckozTTg/view?usp%3Ddrive_web#
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbjFFdEFCRDdNTFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaGtkdi1TUGJmVkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQ1JYRm1hV0pHWDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVEppWjY2WllnWjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MFlTd3dpVEFTME0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UVEzekgyaE9sMHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHowUGs2eVg0UFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aC1ocWUzb0lpYjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RlV2TXQzVzdNUHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TkZCakM2dGdOdm8/view
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قرية بئر عاصي، األربعاء 17/ آب/ 2016 
قصفت طائرات اثبنة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت قرية بئر عاصي بريف الرقة الشمايل اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل السيد إمساعيل برهو الدلو.

قرية لقطة، األربعاء 17/ آب/ 2016
 قصفت طائرات اثبنة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف قرية لقطة بريف الرقة الشمايل اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل السيد محد العيسى.

حي الرملية، األربعاء 24/ آب/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف اثنوية منري حبيب يف حي الرملية مبدينة الرقة، 

اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار بناء الثانوية بشكل شبه كامل وخروجها عن اخلدمة.

مدينة الرقة، اخلميس 25/ آب/ 2016 
 قصفت طائرات اثبنة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت مقراً لتنظيم داعش يف مدينة الرقة اخلاضعة 

لسيطرته؛ ما أدى إىل مقتل السيد خليل غريب الظاهر املعتقل لدى التنظيم منذ حزيران/ 2016   
لتنظيم داعش، وقد  الدويل اإلنساين؛ ألن املستهدف هو مقر عسكري  للقانون  وحنن نعتقد أن هذه احلادثة ليست خرقاً 
أوردانها يف التقرير لتسجيلها ضمن احلوادث اليت تسببت خبسائر يف األرواح البشرية، وإن كانت ضمن اجملال الذي يسمح به 

القانون الدويل اإلنساين. 

حي اجلميلي - مدينة الرقة، اجلمعة 9/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف حي اجلميلي يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، بينهم سيدة وجرح قرابة 10 آخرين.
أمساء الضحااي

1 - ماجد حسني الفرج
2 - عبد الكرمي انيف اجلمعة

3 - وليد الشيخ
4 - غادة عبد الفتاح بعاج - زوجة فريد بعاج/ دير الزور 

5 - يوسف جنار
بيان أصدرته قوات التحالف الدويل يوضح احتمال وقوع ضحااي مدنيني يف مدينة الرقة نتيجة غارات لقواهتا.

قرية العوجة، الثالاثء 13/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت مركز عبارة مائية يف قرية العوجة بريف حمافظة 

الرقة الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري فيها وخروجها عن اخلدمة.

مدينة الطبقة، السبت 17/ أيلول/ 2016
 قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ مدينة الطبقة بريف الرقة الغريب اخلاضعة لسيطرة تنظيم 

داعش؛ ما أدى إىل مقتل السيد إبراهيم إمساعيل حممود السعيد .

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM0ExbUpDOEJNRHc
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhRk9lbHcwSm45V0E
http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/943603/statement-on-possible-civilian-casualties-in-syria/
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeWRNTGFXLWY5cWc
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حمافظة دير الزور:
مدينة البوكمال، اإلثنني 15/ شباط/ 2016

قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت مشفى عائشة يف مدينة البوكمال بريف دير 
الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل تضرر واجهة املشفى جراء إصابته بشظااي الصواريخ.

جسر سيلي، السبت 20/ شباط/ 2016
 قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت جسر سيلي )جسر السكة( الواصل بني 
ريف دير الزور الشمايل وريف احلسكة اجلنويب، اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل إصابة اجلسر أبضرار مادية كبرية 

وخروجه عن اخلدمة.

منطقة البادية يف ريف مدينة البوكمال، األربعاء 24/ شباط/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل صاروخاً استهدف منطقة البادية الواقعة بريف البوكمال بريف دير 

الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل السيد لقمان وطين الزرزور.

مدينة البوكمال، اجلمعة 22/ نيسان/ 2016 
قصفت طائرات اثبنة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 4 مدنيني بينهم سيدة.
أمساء الضحااي :

1. مخيس السيد مطر
2. سعيد مخيس املطر

3. مل يصل االسم 
4. سيدة مل يصل امسها

مدينة البوكمال، اإلثنني 16/ أاير/ 2016 
قصفت طائرات اثبنة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 4 مدنيني )3 أطفال وسيدة(.
1. الطفل مصعب قتيبة الراوي 

2. الطفل علي قتيبة الراوي
3. الطفلة ماراي قتيبة الراوي
4. السيدة هناء فواز الراوي

جسر املختم، اخلميس 8/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل بصاروخني عبَّارة مائية يطلق عليها اسم جسر املختم الواقعة فوق 
قناة الري يف بلدة بقرص بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار كبري يف العبارة 

وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WmhfRkNqdmNuWW8
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RlhWV29HTVBrOWc
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0bHVQc1EwUnBhZGs
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcWJ5RlNkR0pRZ1U
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جسر عبد العزيز الفيصل، األربعاء 14/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت جسر عبد العزيز الفيصل الواقع على أطراف 
قرية الصاحلية التابعة لناحية مدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشرقي والذي يصل بني قرييت الصاحلية ومعيزيلة يف انحية 

مدينة البوكمال. اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل دمار كبري يف اجلسر وخروجه عن اخلدمة.

الطريق الدويل يف قرية الصاحلية، األربعاء 14/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت الطريق الدويل يف قرية الصاحلية بريف دير 
الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، والواصل بني حمافظيت دير الزور ومحص مروراً بناحية مدينة البوكمال؛ ما تسبب  

مبقتل مدنيني اثنني أحدمها طفل، مها صاحل العلوان وطفل من آل العلوان.

جسر مدينة امليادين، الثالاثء 27/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت جسر امليادين يف مدينة امليادين بريف 
حمافظة دير الزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، يصل اجلسر بني قرى ريف دير الزور على جانيب هنر الفرات؛ ما أدى 

إىل دمار جزء كبري من اجلسر وخروجه عن اخلدمة. 

جسر العشارة، األربعاء 28/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت جسر العشارة يف مدينة العشارة بريف 
حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، يصل اجلسر بني بني قرى ريف دير الزور على جانيب هنر الفرات، 

تسبب القصف ابهنيار اجلسر من املنتصف وخروجه عن اخلدمة.

جسر كسرة عبد هللا الشيخان، اجلمعة 30/ أيلول/ 2016
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت جسر كسرة عبد هللا الشيخان يف بلدة 
الصاحلية التابعة لناحية مدينة البوكمال بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، يصل اجلسر بني بلديت 

الصاحلية والطواطحة؛ ما أدى إىل اهنيار اجلسر وخروجه عن اخلدمة.

جسر الطريف، اجلمعة 30/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت جسر الطريف الواقع على الطريق العام دير 
الزور - الرقة يف قرية الطريف بريف حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل دمار اجلسر جزئياً 

وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXZSck1UejNlREk/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeHI0ZDYxVVpXOWM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSWF4c083T2ZrQlU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=509&token=KGjfz8F6WiFMmIcoE5uInUOnQ465EX4e
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVTZpTTcxOUJyRnc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFMFhlc0FGQkVPU2s
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZF9TR3JKUGMzd28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXd0Sjd6VVJINE0/view
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الطريق الواصل بني بلديت الشعفة وهجني، الثالاثء 11/ تشرين األول/ 2016 
قرابة الساعة 20:30 استهدفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل سيارة تنقل أحد جرحى تنظيم داعش، 
وكان قد أصيب بغارة سابقة لقوات التحالف الدويل يف منطقة البقعان على الطريق بني بلديت الشعفة وهجني اخلاضعتني 
لسيطرة تنظيم داعش، وقد متت عملية اإلسعاف بسيارة مدنية ال حتمل إشارة إسعاف وليست سيارة إسعاف خمتصة، وقد 

كان يرافقه 4 مدنيني؛ ما أدى إىل مقتلهم مجيعاً.
أمساء الضحااي:

1. حممد خليل العلي
2. عبد اخلالق حممد النزال

3. عبد السالم العبود النجم املقلد
4. عبد النجم السليمان

صور تظهر السيارة اليت تعرضت للقصف من قبل قوات التحالف الدويل.
صورة تظهر مكان القصف يف منطقة البقعان بريف دير الزور

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو وسام الذي نقل لنا رواية أخيه املقيم يف منطقة البقعان: 
بينهما ربع ساعة تقريباً، كاان قريبني جداً، مل أستطع حتديد املكان بسبب الظالم  انفجاران بعد مغيب الشمس  “حدث 

وانقطاع خدمة التيار الكهرابئي ولكنين ميزت قرهبما من قوة الصوت.
توجهت يف اليوم التايل إىل الشارع العام فوجدت سيارة مدمرة بشكل كامل علمت الحقاً أهنا كانت تُقلُّ أحد قيادي التنظيم 

املصابني برفقة 4 من أقرابئه وقد قتلوا مجيعًا”.

حمافظة احلسكة:
قرية خلوف، اإلثنني 15/ آب/ 2016

 قصفت طائرات اثبنة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ قرية خلوف الضعيف يف جبل معزة بريف احلسكة اجلنويب 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل السيد انجي إمساعيل اخللوف.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6YTlYZTVjVXlLcFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6SGxiLUpKTjREVFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6bmNQczVDaW8wN00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0M2VOLWFkMjVURFU/view
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قرية الدشيشة، األربعاء 13/ أيلول/ 2016 
قصفت طائرات اثبتة اجلناح اتبعة لقوات التحالف الدويل عدة صواريخ استهدفت قرية الدشيشة الغربية بريف احلسكة اجلنويب 

اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 3 مدنيني بينهم طفلة.
أمساء الضحااي:

1 - محود حممد السامل
2 - مل يصل امسه ابن أمحد احملمد السعدون

3 - طفلة مل يصل امسها ابنة إبراهيم العويد احلمد الدواس

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

• إن عمليات القصف العشوائي الغري متناسب تعترب خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى 
إىل جرائم حرب.

إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق 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.

التوصيات:
• جيب على قوات التحالف الدويل احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل العريف، وابلتايل فإن دول التحالف تتحمل 
مسؤولية االنتهاكات اليت تقع منذ بدء اهلجمات، واليت مت رصد بعضها عرب هذا التقرير، وجيب أن تتحمل التبعات املرتتبة عن 

هذه االنتهاكات كافة، وحتاول أبقصى ما ميكن جتنب تكرارها.
• يتوجب على دول التحالف أن تعرتف بشكل صريح وواضح أبن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيني أبرايء، وال 
يفيد إنكار تلك احلكومات ألن التقارير احلقوقية املوثقة وشهادات األهايل تكشف ذلك بشكل واضح، وأن حتاول بداًل عن 

اإلنكار املسارعة يف فتح حتقيقات جديَّة، واإلسراع يف عمليات تعويض الضحااي واملتضررين.
• البدَّ من محاية املدنيني من توحش النظام السوري وامليليشيات املتطرفة املتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات اليت 

تلقي عشرات القنابل الربميلية يومياً، وذلك ابلتوازي مع محاية املدنيني يف سوراي من توحش تنظيم داعش.
 

شكر وعزاء
خالص العزاء لذوي الضحااي، وكل الشكر والتقدير لألهايل والنشطاء الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف التحقيقات.
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