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اخلميس 6 آب 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
1 - األماكن الدينية.
2 - املنشآت الطبية.

3 - األسواق
4 - املدارس.

5 - اجلسور واملعابر.
6 - سيارات اإلسعاف.

7 - البىن التحتية.
8 - املنشآت اجلامعية.
9 - املنشآت اخلدمية.

10 - األفران.
11 - املواقع األثرية.

12 - خميمات النازحني.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

ما اليقل عن 90 مركزاً حيوايً استهدفوا يف متوز 2015

    أواًل: امللخص التنفيذي:

خالل شهر متوز سجلنا ما اليقل عن 90 حادثة استهداف ملنشآت حيوية، توزعت حسب 
اجلهة املستهدفة علی النحو التايل:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: - 
60

ابء: تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 6- 
اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 5- 
اثء: قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- وحدات - 

محاية الشعب وقوات األسايش(: 8
جيم: قوات التحالف الدويل: 8- 
حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 3- 

 
أبرز املنشآت اليت مت استهدافها يف متوز:

21 من األماكن الدينية، 14 من املنشآت الطبية، 12 من البىن التحتية، 11 من األسواق، 
10 من املدارس، 8 من اجلسور واملعابر، 7 من سيارات اإلسعاف، 2 من املنشآت اجلامعية، 

2 من املنشآت اخلدمية، 1 من األفران، 1 من املواقع األثرية، 1 من خميمات النازحني.

يتوزع استهداف هذه املنشآت حسب اجلهة الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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إذا كان جملس األمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد 
»لالستخدام العشوائي عدمي التمييز لألسلحة يف املناطق املأهولة، مبا يف ذلك القصف املدفعي واجلوي، مثل استخدام القنابل الربميلية، 
فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من الضغط على القوات احلكومية بشكل رئيس إليقاف استهداف مراكز التجمعات 
احليوية، كاملدارس واملشايف، واألسواق، واملخابز، واألماكن الدينية. يف هذا التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على 
ما متكنت من توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية، ونشري إىل أن هذا هو احلد األدىن وذلك بسبب املعوقات العملية العديدة 

اليت تصادفنا أثناء عمليات التوثيق اليت ُنريها.

تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل جانب عمليات توثيق الضحااي برصد وتسجيل استهداف املنشآت احليوية )أسواق، مدارس، 
خمتلف  املتواجدين يف  ابحثينا  قبل  من  رئيس  بشكل  ذلك  ويتم  الرئيسة،  األربعة  األطراف  قبل  من  وغريها(،  دينية،  أماكن  مشايف، 

احملافظات السورية، ابلتعاون والتنسيق مع األهايل والنشطاء احملليني.

تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من خالل حتقيقاهتا على عدم وجود مقرات عسكرية يف تلك املراكز الواردة يف هذا التقرير سواء 
قبل أو أثناء اهلجوم، وعلى القوات احلكومية وغريها من مرتكيب تلك اجلرائم أن يربروا أمام األمم املتحدة وجملس األمن قيامهم بتلك 

اهلجمات.
 

   اثنياً: تفاصيل احلوادث:

ألف: القوات احلكومية:

األماكن الدينية:
1 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015، قصفت الدابابت احلكومية قذيفتني على مسجد قرية احلرية يف محاة، ما أدى إىل دمار جزئي يف 

جدار املسجد.

2 - يوم اإلثنني 6/ متوز/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية قذيفة هاون على مسجد اهلدى يف خميم خان الشيح بريف دمشق، ما 
أدى إىل إصابته أبضرار بسيطة.

3 - يوم الثالاثء 7/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني قرب مسجد عثمان يف حي املعادي يف حلب 
واخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، إضافة إىل أضرار جزئية يف بناء املسجد.

4 - يوم األربعاء 7/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية يف حميط مسجد عباد الرمحن يف حي كرم البيك يف 
حلب، ما أدى إىل مقتل 20 شخصاً، إضافة إىل أضرار مادية متوسطة يف مبىن املسجد.

5 - يوم األربعاء 8/ متوز/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية مئذنة مسجد احلسن بن علي يف حّي املعلية يف بلدة املقيليبة، ما أدى 
إىل تضررها بشكل جزئي.

6 - يوم السبت 11/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد يف قرية احلوجية حبماة، ما أدى إىل 
دمار جزء كبري من بناء املسجد.

7 - يوم اإلثنني 13/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب مسجد احلسني يف خميم درعا الواقع مبحافظة 
درعا، ما تسبب أبضرار مادية كبرية يف بناء املسجد.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=NV7INW-HXng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NV7INW-HXng&feature=youtu.be
https://youtu.be/jaxsiOzgz1w
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eEtpQ19vbG5JV2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Vm1iS0g2dWo2RVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TXlvQVY0VGU1WWs/view?usp=sharing
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الطريان  ألقى   ،2015 متوز/   /13 اإلثنني  يوم   -  8
بن  عمر  مسجد  على  برميلية  قنبلة  احلكومي  املروحي 
اللطامنة، ما أدى إىل  اخلطاب يف احلي اجلنويب ملدينة 

دمار جزء منه بشكل شبه كامل.

الطريان  ألقى   ،2015 متوز/   /13 اإلثنني  يوم   -  9
أحد  قرب  سقطت  برميلية  قنبلة  احلكومي  املروحي 
مساجد بلدة حاس إبدلب، ما أدى إىل إصابته أبضرار 

مادية متوسطة.

قصفت   2015 متوز/   /14 الثالاثء  يوم   -  10
مدفعية الفوزديكا احلكومية مئذنة مسجد البدر يف بلدة 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق  بريف  زاكية 

املسلحة، ما تسبب حبدوث فتحة ابملئذنة.

11 - يوم الثالاثء 14/ متوز/ 2015 قصفت مدفعية 
الفوزديكا احلكومية مئذنة مسجد العمري يف حي جوبر 

بدمشق، ما تسبب بدمار شبه كامل ابملئذنة.

12 - يوم السبت 18/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مسجد الطيوري يف بلدة عربني يف ريف دمشق، 
مل نسجل أية إصابة بشرية، أدى القصف إىل اشتعال حريق ابملسجد وإصابته أبضرار كبرية.

13 - يوم األحد 19/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب املسجد الشمايل يف مدينة احلارة بدرعا، ما 
تسّبب أبضرار جزئية ببناء املسجد.

14 - يوم الثالاثء 21/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب مسجد احلسني مبدينة إدلب، تسبب القصف 
إبصابة املسجد أبضرار مادية بسيطة.

15 - يوم اجلمعة 24/ متوز/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية واسطواانت غاز عدة قرب أحد مساجد بلدة 
التمانعة إبدلب، ما أدى إىل إصابته أبضرار جزئية.

16 - يوم األحد 26/ متوز/ 2015 قصفت املدفعية والدابابت احلكومية قذائف عدة على مسجد الصحايب أبو بكر الصديق يف 
بلدة الطيبة بريف دمشق، ما أدى إىل هتدم املئذنة بشكل كامل وإصابة املبىن أبضرار مادية متوسطة.

مسجد عمر بن اخلطاب - اللطامنة

مسجد العمري - جوبر

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/1oACi1KyHIg
http://youtu.be/1oACi1KyHIg
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VjdSLTBLNXM4T1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TE4tUnpnR04tN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0d05md0llbHNTQ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TE4tUnpnR04tN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VWhld2ROZnBSRzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VWhld2ROZnBSRzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UjBsVy1HNzFhem8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0b2hua1l1NDFVRmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VlZORk80TTM0ZXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TVRZTGVSUklLMkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MVpJY2VmQ21kQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U2RhQTBOZFdpdTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U2RhQTBOZFdpdTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ml9lZzBVSmQyN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VWlETzA3RVZ3a1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ml9lZzBVSmQyN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UFI4b09na29Ld2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0djFfZkFiRkxFQWs/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

املنشآت الطبية:
1 - يوم االربعاء يف 1/ متوز/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على ساحة مشفى صيدا امليداين يف درعا، ما أدى 

إىل مقتل 15 شخصاً، إضافة إىل إصابة مبىن املشفى أبضرار جزئية.

2 - يوم االربعاء يف 1/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي مساء اليوم قنبلة برميلية خلف بناء مشفى صيدا امليداين يف 
درعا، ما أدى إىل إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من الكوادر الطبية جبراح، إضافة إىل تضرر املشفى بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

3 - يوم االربعاء 1/ متوز/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية واسطوانيت غاز قرب النقطة الطبية يف بلدة التمانعة 
إبدلب، ما تسبب إبصابتها أبضرار جزئية وخروجها عن اخلدمة مدة 5 أايم.

4 - يوم اخلميس 2/ متوز/ 2015، أعلن مشفى نبض حوران يف مدينة داعل بريف درعا توقفه عن العمل، بسبب عدم توفر األجهزة 
واملعدات الطبية.

بيان عن توقف مشفى نبض حوران.

5 - يوم السبت 5/ متوز/ 2015، أعلنت إدارة مشفى درعا امليداين عن توقفه عن العمل وخروج بعض أقسامه عن اخلدمة؛ جراء 
استهداف القوات احلكومية املتكرر له وتعرض بعض أقسامه ألضرار جسيمة.

6 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مشفى بلدة كنصفرة إبدلب، ما أدى إىل مقتل 
شخص، إضافة إىل دمار جزئي ابملشفى وخروجه عن اخلدمة.

7 - يوم اخلميس 16/ متوز/ 2015، قصف الطريان 
احلريب احلكومي ثالثة صواريخ حرارية على حي جب 
القبة يف حلب اخلاضع لسيطرة املعارضة املسلحة، سقط 
أحدها قرب مركز بنك الدم )الذي يتخذ من مدرسة 
10 أشخاص،  له(، ما أدى إىل مقتل  يف احلي مركزاً 

وإصابة مبىن املركز أبضرار.

الطريان  2015 قصف  17/ متوز/  يوم اجلمعة   - 8
احلريب احلكومي صاروخاً قرب مركز طيب يف بلدة دير 
أبضرار  إصابته  إىل  أدى  ما  دمشق،  بريف  العصافري 

مادية بسيطة.

9 - يوم األحد 19/ متوز/ 2015، قصف الطريان 
احلريب احلكومي ثالث صواريخ حرارية على مدينة منبج 
بريف حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما 
أدى إىل إصابة أربعة أشخاص، واحرتاق بعض منشآت 
عائشة(  مشفى  ابسم  حالياً  )املعروف  الوطين  املشفى 

واحرتاق سيارة اتبعة له.

بنك الدم - جب القبة

مشفى عائشة- منبج

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TU95SVZtXzBGV00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TzctS056NkRNVG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T0lzLUFCbjVYUXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2QlZ6T3NUdGpib1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2UEFVUXN5TXR3Uzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OE8zYXM4N0ExUDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OE8zYXM4N0ExUDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OE8zYXM4N0ExUDA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CUGzCqiok7s
https://www.youtube.com/watch?v=CUGzCqiok7s
https://www.youtube.com/watch?v=CUGzCqiok7s
https://archive.org/details/mnbg89
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NmNmQ1dHQXROSTQ/view
https://archive.org/details/mnbg89
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ajJqcTc2a0xmOGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0czVBWS0yTHJJckE/view
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10 - يوم األحد 19/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً يف حميط املشفى امليداين يف حي الصاخور حبلب اخلاضع 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل أضرار جزئية يف بناء املشفى.

11 - يوم اخلميس 23/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة قرب مشفى تل شهاب يف درعا، ما أدى 
إىل إصابته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

12 - يوم اخلميس 23/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي مخس قنابل برميلية على بلدة تل شهاب بدرعا، سقط بعضها 
قرب مشفى تل شهاب، ما أدى إىل تضرر املشفى بشكل كبري وخروجه عن اخلدمة.

13 - يوم الثالاثء 28/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مبىن العيادات الشاملة يف مدينة إدلب، ما تسبب 
إبصابة 5 أشخاص جبراح، إضافة إىل دمار جزئي يف البناء وسوره.

األسواق:
الطريان  ألقى   ،2015 متوز/   /7 الثالاثء  يوم   -  1
املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على سوق الذهب 
يف مدينة جسر الشغور إبدلب، ما أدى الحرتاق عدد 

من احملالت.

الطريان  ألقى   2015 متوز/   /8 األربعاء  يوم   -  2
املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على سوق اإلثنني 
النعمان إبدلب، ما تسبب بدمار شبه  يف مدينة معرة 

كامل لبعض احملالت.
 

3 - يوم اخلميس 9/ متوز/ 2015، قصف الطريان 
احملروقات  لبيع  سوق  على  صاروخني  احلكومي  احلريب 
 4 مقتل  إىل  أدى  ما  النعسان إبدلب،  معارة  بلدة  يف 

أشخاص، إضافة إىل اندالع حريق يف السوق.

  
الطريان  ألقى   ،2015 11/ متوز/  السبت  يوم   - 4
اهلال  سوق  قرب  برميليتني  قنبلتني  احلكومي  املروحي 
يف مدينة الباب حبلب، ما تسبب مبقتل 13 شخصاً، 

إضافة إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

5 - يوم السبت 11/ متوز/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلتني برميليتني على سوق لبيع اخلضار )سوق اهلال( يف 
مدينة الباب يف ريف حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، إضافة إىل دمار عدد من احملال 

التجارية واحرتاق عدد من اآلليات.

سوق الذهب - جرس الشغور

سوق املازوت - معارة النعسان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cGJIUUtKUUJQVkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YnpqNGd2cWlDdFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RVpEVzZ4aUNTYmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Zy03UjQtSEpYc0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGtfUF9keTJXbHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WGtfUF9keTJXbHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cnMweXAxMnVKYjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bDd3dmhDNUNSVGc/view
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6 - يوم اإلثنني 13/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على سوق لبيع احملروقات يف مدينة الباب حبلب 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً، إضافة إىل احرتاق عدد كبري من السيارات.

7 - يوم األربعاء 15/ متوز/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على سوق شعيب يف مدينة دارة عزة حبلب، ما 
تسبب مبقتل 8 أشخاص، إضافة إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

8 - يوم األحد 19/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي 5 قنابل برميلية على سوق مدينة دير حافر حبلب؛ ما تسبب 
مبقتل طفلة وإصابة أشخاص عدة جبراح، إضافة إىل دمار عدد من احملالت التجارية.

9 - يوم اخلميس 23/ متوز/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على سوق يف بلدة البارة إبدلب؛ ما تسبب مبقتل 
8 أشخاص، وإصابة 30 شخصاً آخرين، إضافة إىل تدمري وتضرر عدد من احملالت التجارية.

10 - يوم اخلميس 23/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على سوق اخلضار يف حي امليسر حبلب، ما أدى 
إىل تضرر عدد من احملالت التجارية.

11 - يوم األربعاء 29/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على سوق يف مدينة سراقب إبدلب؛ ما تسبب مبقتل 
16 شخصاً، إضافة إىل تدمري وتضرر عدد من احملالت التجارية.

املدارس:
الطريان  قصف   2015 متوز/   /2 اخلميس  يوم   -  1
احلريب احلكومي مدرسة فاطمة الزهراء يف حي غويران 
مبدينة احلسكة اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى 

إىل إصابة مبىن املدرسة أبضرار جزئية.

الطريان  ألقى   ،2015 متوز/   /9 اخلميس  يوم   -  2
القزيز  قنبلتني برميليتني على مدرسة  املروحي احلكومي 
إصابتها  إىل  أدى  ما  إبدلب،  النعمان  معرة  مدينة  يف 

بدمار جزئي.

الطريان  ألقى   ،2015 11/ متوز/  السبت  يوم   - 3
املروحي احلكومي قنبلة برميلية يف حميط مدرسة العساين 
يف مدينة الباب بريف حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة 
تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، إضافة 

إىل أضرار مادية حلقت يف البناء املدرسي.

الطريان  ألقى   2015 متوز/   /13 اإلثنني  يوم   -  4
املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مدرسة وليد شبعان 
يف جسر الشغور إبدلب، ما أدى إىل دمار جزئي يف 

بعض منشآهتا وتضررها بشكل كبري.

مدرسة القزيز -معرة النعامن

مدرسة وليد شبعان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDJMUUZDU3I2b2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cVBNdWRFMnRqVVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NVhKaURPdUk4WXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cVBNdWRFMnRqVVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cVBNdWRFMnRqVVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6TDlwb1FTZUlfWWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VnpkWkVfZ1UtaUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjdZelNMM29reUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VnpkWkVfZ1UtaUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TjdZelNMM29reUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OU5HUkVHS2ExT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDdBdEsxNFI2RTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDdBdEsxNFI2RTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RmhhRi1lT1g3TzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MkUyb2VxdXh4d00/view


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

-5 يوم الثالاثء 14/ متوز/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدرسة يف قرية مشمشان إبدلب، ما تسبب إبصابة 
7 أطفال، إضافة إىل دمار جزئي يف بناء املدرسة.

-6 يوم الثالاثء 14/ متوز/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب إحدى مدارس قرية أرنبا إبدلب؛ ما أدى إىل تضرر 
بناء املدرسة بشكل كبري.

7 - يوم الثالاثء 21/ متوز/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب روضة خاصة يف بلدة حيان حبلب؛ ما أدى 
إىل إصابتها بدمار جزئي.

8 - يوم األربعاء 22/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على مدرسة كنصفرة للبنات، يف إدلب، ما أدى إىل 
دمار جزئي يف مبىن املدرسة وسورها.

9 - يوم اخلميس 30/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب املدرسة الشرعية )مركز إيواء للنازحني( يف مدينة 
منبج حبلب، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية.

10 - يوم اخلميس 30/ متوز/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب إحدى مدارس بلدة طفس بدرعا )مركز إيواء 
للنازحني(، ما أسفر عن إصابة املدرسة أبضرار جزئية.

سيارات اإلسعاف:

1 - يوم اجلمعة 17/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية قرب سيارة إسعاف اتبعة للمشفى امليداين الثاين يف 
مدينة اللطامنة حبماة، ما أدى إىل إصابتها أبضرار جزئية.

2 - يوم األحد 19/ متوز/ 2015، قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً قرب 
سيارة إسعاف اتبعة للمشفى الوطين )مشفى عائشة( يف مدينة منبج بريف حلب 
الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما تسبب ابحرتاق السيارة وخروجها عن 

اخلدمة.

احلريب احلكومي صاروخاً  الطريان  2015 قصف  20/ متوز/  اإلثنني  يوم   - 3
قرب سيارة إسعاف يف معرة مصرين إبدلب؛ ما أدى إىل تضررها بفعل إصابتها 

بشظااي الصاروخ.

4 - يوم اجلمعة 24/ متوز/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية 
قرب سيارة إسعاف اتبعة ملركز الدفاع املدين يف مدينة خان شيخون إبدلب، ما 

أدى إىل تضررها بشكل كبري وخروجها عن اخلدمة.

الثالاثء 28/ متوز/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً  5 - يوم 
على مبىن العيادات الشاملة يف مدينة إدلب، ما تسبب إبصابة 5 أشخاص جبراح، 

إضافة إىل إصابة 3 سيارات إسعاف أبضرار مادية متوسطة.

 سيارة اسعاف1 قرب مبنى

العيادات الشاملة - ادلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S25MV2RzU1VXcHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UTZTSnQ5QU4yZzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R3hOdlgwb0o2QXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V3o1QVRFRF80dDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a3RaWDlNT28zMVE/view?usp=sharing
https://archive.org/details/mnbg89
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1RGUW0yTkJ4Q28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TTEwSUtJejNhQkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TTEwSUtJejNhQkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnA0c1dfaHVscEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eWVYTEVlejhfTk0/view
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البىن التحتية:
1 - يوم األربعاء 15/ متوز/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على احملطة الغازية اجملاورة للمحطة احلرارية )لتوليد 
الطاقة الكهرابئية( يف بلدة الزربة بريف حلب اجلنويب؛ ما أدى إىل إحلاق أضرار كبرية يف مبىن احملطة وتضرر بعض آالهتا، وانقطاع التيار 

الكهرابئي عن مدينة حلب وريفها.

املنشآت اخلدمية:
احلريب  الطريان  قصف   2015 متوز/   /10 اجلمعة  يوم   -  1
احلكومي صاروخاً على جتمع لوسائل النقل يف قرية أورم اجلوز 
يف ريف أرحيا إبدلب، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص، إضافة إىل 

تضرر عدد من وسائل النقل.

مواقع أثرية:
1 - يوم األحد 12/ متوز/ 2015، فجرت القوات احلكومية 
نفقاً يف حميط قلعة حلب اخلاضعة لسيطرهتا، ما أدى إىل هتدم 

جزء من سور القلعة.

ابء: تنظيم داعش:

البىن التحتية:
1 - يوم األحد 6/ متوز/ 2015 قام عناصرتنظيم داعش بتفجري أحد خطوط غازشركة الفرقلس يف ريف مدينة محص ابستخدام 
كميات من املتفجرات، ما أدى إىل اشتعال النريان وتوقف حمطات التوليد املغذية للمنطقة اجلنوبية بشكل جزئي وزايدة ساعات التقنني 

الكهرابئي يف احملافظات اجلنوبية، شركة الفرقلس ختضع لسيطرة القوات احلكومية.

2 - يوم اإلثنني 13/ متوز/ 2015 قام عناصر تنظيم داعش بتفجري أحد خطوط غازشركة الفرقلس يف ريف مدينة محص ابستخدام 
كميات من املتفجرات، ما أدى إىل اشتعال النريان وتوقف حمطات التوليد املغذية للمنطقة اجلنوبية بشكل جزئي وزايدة ساعات التقنني 

الكهرابئي يف احملافظات اجلنوبية، شركة الفرقلس ختضع لسيطرة القوات احلكومية.

3 - يوم األربعاء 16/ متوز/ 2015 قام عناصر تنظيم داعش بتفجري أحد خطوط غاز شركة الفرقلس يف ريف مدينة محص ابستخدام 
كميات من املتفجرات، ما أدى إىل اشتعال النريان وانقطاع التيار الكهرابئي يف احملافظات اجلنوبية لعدة ساعات، شركة الفرقلس ختضع 

لسيطرة القوات احلكومية.

4 - يوم األحد 19/ متوز/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري كل من خط الغاز الغريب وخط غاز الفرات املغذاين حملطة الناصرية يف 
جريود بريف دمشق، يف منطقة احملسة، اجلدير ابلذكر أن هذين اخلطني يغذاين مدينة دمشق.

5 - يوم اخلميس 23/ متوز/ 2015 قصفت مدفعية تنظيم داعش صاروخي غراد على معمل غاز إيبال الواقع شرقي حمافظة محص، ما 
أدى إىل وقوع أضرار كبرية يف املعدات واآلليات، اجلدير ابلذكر أن املعمل خارج اخلدمة منذ يوم اجلمعة 19/ حزيران/ 2015 بسبب 

سيطرة التنظيم على معظم مسار خط الغاز املغّذي للمعمل والقادم من جبل الشاعر ابلبادية يف تدمر.

قلعة حلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T3MtdlVzX3NnRWs/view
https://youtu.be/afatjcAg3RM
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T3MtdlVzX3NnRWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UG9JVndVWThmR0k/view
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املنشآت الطبية:
1 - يوم اجلمعة 24/ متوز/ 2015 قام تنظيم داعش مبصادرة أغلب األجهزة الطبية يف املشفى الوطين يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، ونقلها إىل جهة مل نتمكن من حتديدها حىت حلظة إعداد التقرير.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:

املنشآت اجلامعية:
1 - يوم األحد 12/ متوز/ 2015 سقطت قذيفة هاون على مبىن كلية اهلندسة املعمارية يف حي الربامكة يف مدينة دمشق، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة جيش اإلسالم أحد فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة طالبني جبراح خفيفة، إضافة 

إىل أضرار مادية حلقت بثالث سيارات.

2 - يوم اخلميس 16/ متوز/ 2015 سقطت قذيفة هاون على كلية اهلندسة املعمارية جبامعة دمشق يف الربامكة بدمشق، مصدرها 
مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بعض القاعات أبضرار طفيفة.

أماكن العبادة:
1 - يوم األربعاء 15/ متوز/ 2015، سقطت قذائف صاروخية ومدفعية ثقيلة عدة على حي شارع النيل يف حلب اخلاضع لسيطرة 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي بين زيد اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أصاب بعضها مسجد قتيبة 

بن مسلم الباهلي، ما أدى إىل إصابة أشخاص عدة جبراح، وهتدم مئذنة املسجد بشكل شبه كامل إضافة إىل أضرار جزئية يف بنائه.

2 - يوم السبت 25/ متوز/2015، سقطت قذائف صاروخية 
على حي الزهراء يف حلب، مصدرها مدفعية متموضعة يف منطقة 
إحلاق  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  لسيطرة فصائل  خاضعة 
أضرار يف جامع البشري النذير يف احلي، وهتدم أجزاء من مئذنته.

3 - يوم اإلثنني 27/ متوز/ 2015، سقطت قذائف عدة على 
احلكومية،  القوات  لسيطرة  اخلاضع  النيل يف حلب  حي شارع 
فصائل  لسيطرة  خاضعة  منطقة  يف  متمركزة  مدفعية  مصدرها 

املعارضة املسلحة، ما تسبب أبضرار جزئية يف بناء املسجد.

اثء: قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية:

البىن التحتية:
1 - يوم اإلثنني 6/ متوز/ 2015 دامهت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية حمطة وقود واقعة على طريق سلوك - محام الرتكمان بريف 

الرقة اخلاضعة لسيطرة قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية، وسرقت حمتوايت احملطة من أاثث ومكيفات ومضخات وقود.

2 - يوم اإلثنني 6/ متوز/ 2015 قامت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية مبدامهة حمطة العسكر للوقود جنوب تل أبيض بريف الرقة 
الغريب اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية، واستولت على مافيها من أاثث ومكيفات ومضخات وقود. 

3 - يوم األربعاء 22/ متوز/2015 قامت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية مبدامهة حمطة تل أبيض الشرقي للوقود جبانب التل بريف 
الرقة اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية، واستولت على حمتوايهتا كافة.

مسجد قتيبة بن مسلم الباهلي-حلب

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0a0RBY3VRZzNXMVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YzFZQnZMUVppZWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dkctT3lvRUhsTEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHh5NDNmMV9icms/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SXpyeU5hZEduaVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z2F0U3VkQjRraHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SXpyeU5hZEduaVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVN2TlhBZHBBODA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QWdQaVJXaXhSWFk/view
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4 - يوم األربعاء 22/ متوز/ 2015 قام قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية مبدامهة حمطة اإلميان للوقود يف قرية البديع جنوب تل أبيض 
يف ريف الرقة اخلاضعة لسيطرة قوات »اإلدارة الذاتية الكردية«، وسرقت حمتوايهتا كافة.

5 - يوم األربعاء 22/ متوز/ 2015 قامت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية مبدامهة حمطة مفرق العلي للوقود الواقعة أبجيلة جنوب تل 
أبيض يف ريف الرقة اخلاضعة لسيطرة قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية، وسرقت حمتوايهتا كافة.

6 - يوم األربعاء 22/ متوز/ 2015 دامهت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية حمطة ميمايت للوقود الواقعة على مفرق جاسم العلي جنوب 
تل أبيض يف ريف الرقة اخلاضعة لسيطرة قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية، واستولت على حمتوايهتا كافة.

املنشآت اخلدمية:
1 - يوم السبت 25/ متوز/ 2015 دامهت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية صيدلية قرية كفيفة التابعة لعني عيسى بريف الرقة واليت 
ختضع لسيطرة قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية، وهنبت حمتوايهتا كافة، ما أدى إىل خروجها عن اخلدمة، نشري إىل أهنا الصيدلية الوحيدة 

يف القرية.

خميمات النازحني :
1 - يوم األربعاء 1/ متوز/ 2015 قامت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية بنهب معدات ومكاتب وجتهيزات خميم قرية كصاص بريغي 
الواقع شرقي تل أبيض ابلرقة اخلاضعة لسيطرة قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية، نشري أن خميم كصاص هو املخيم الوحيد يف منطقة تل 

أبيض )أنشأته املنظمة النروجيية لالجئنيNRC وفق املعايري الدولية(.

جيم: قوات التحالف الدويل:

املعابر واجلسور:
1 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل صاروخاً على 
اجلهة  يف  الفرات  لنهر  الفرعية  املياه  قنوات  إحدى  على  املنشأ  السباهية،  جسر 
للمدنيني بني  الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، والذي يُعد ممراً  الغربية ملدينة 

الريف الغريب واملدينة، ما أدى إىل تدمريه بشكل شبه كامل.

2 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل صاروخاً على 
جسر مزرعة العمرية )املعروف سابقاً ابسم جسر األسدية( القائم على قناة فرعية 
داعش،  تنظيم  لسيطرة  اخلاضعة  الرقة  ملدينة  الشمالية  اجلهة  يف  الفرات  هنر  من 
والذي يعد ممراً للمدنيني بني الريف الشمايل واملدينة، ما أدى إىل تدمريه بشكل 

شبه كامل.

3 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل صاروخاً على 
اجلهة  يف  الفرات  لنهر  الفرعية  املياه  قنوات  إحدى  على  املنشأ  الفروسية  جسر 
صلة  يعترب  والذي  داعش،  تنظيم  لسيطرة  اخلاضعة  الرقة  ملدينة  الغربية  الشمالية 
الوصل بني الريف الغريب للمحافظة واملدينة، تسّبب القصف بتدمريه بشكل شبه 

كامل.

جرس السباهية الواقع يف الجهة الغربية 

من مدينة الرقة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6ZUZjelN3VE9TakU/view
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4 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل صاروخاً على جسر منقالق يف محرة انصر القائم على قناة فرعية من 
هنر البليخ يف اجلهة الشرقية ملدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، والذي يعد ممراً للمدنيني بني الريف الشرقي واملدينة، ما أدى إىل 

حدوث أضرار مادية متوسطة يف اجلسر.

5 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل صاروخاً على جسر احلليبني الواقع يف منطقة احلصيوة يف اجلهة الغربية 
ملدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش على أحد روافد هنر الفرات، تسبب القصف بتدمري اجلسر الذي يُعد ممراً للمدنيني بني الريف 

الغريب للمحافظة واملدينة، بشكل شبه كامل.

6 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل صاروخاً على جسر قنطرة القعاسي يف محرة انصر والواقع يف اجلهة 
الشرقية ملدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش على قناة فرعية من هنر البليخ ويعد ممراً للمدنيني من الريف الشرقي ابجتاه املدينة، 

تسبب القصف بتدمريه بشكل شبه كامل.

7 - يوم األحد 5/ متوز/2015 قصف طريان التحالف الدويل 
جسر ختلة يف محرة بالسم والواقع يف اجلهة الشرقية ملدينة الرقة 
البليخ  هنر  من  فرعية  قناة  على  داعش  تنظيم  لسيطرة  اخلاضعة 
ويُعد ممراً للمدنيني من الريف الشرقي ابجتاه املدينة، ما أدى إىل 

تدمريه بشكل شبه كامل.

التحالف  طريان  قصف   2015 متوز/   /6 اإلثنني  يوم   -  8
ملدينة  الشرقية  اجلهة  يف  والواقع  )القطار(  السكة  الدويل جسر 
الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش على أحد روافد هنر البليخ 
القصف  تسبب  اخلليل،  العبد هللا  وقرية  السمرا  الرقة  قرييت  بني 
إىل  الواصل  القطار  أن سكة  بتدمريه بشكل شبه كامل. علماً 

مدينة الرقة تتمركز على هذا اجلسر.

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها:

األماكن الدينية:
1 - يوم اجلمعة 3/ متوز/ 2015 انفجرت عبوة انسفة أسفل كرسي خطيب املسجد الكبري يف مدينة التل بريف دمشق، ماتسّبب 
مبقتل خطيب املسجد، وإصابة املسجد أبضرار مادية بسيطة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بتفجري العبوة حىت حلظة إعداد 

التقرير.

2 - يوم األحد 5/ متوز/ 2015 تسببت املعارك بني القوات احلكومية وتنظيم داعش يف حي الليلة مبدينة احلسكة اخلاضع لسيطرة 
تنظيم داعش إبصابة مسجد عبد الرمحن بن عوف أبضرار مادية بسيطة يف بنائه، جراء استخدام كال الطرفني املتنازعني األسلحة الثقيلة 

والقصف املدفعي بقذائف اهلاون. مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت تسببت بتلك األضرار.

األفران:
1 - يوم السبت 4/ متوز/ 2015 أدت االشتباكات والقصف املدفعي املتبادل بني القوات احلكومية وتنظيم داعش يف حي غويران 
شرقي مدينة احلسكة اخلاضع لسيطرة تنظيم داعش إىل اشتعال النريان يف فرن األغاوات، ما أدى إىل احرتاقه بشكل كامل، مل نتمكن 

من حتديد اجلهة املسؤولة عن اندالع احلريق يف الفرن نظراً لظروف املنطقة حينها.

جرس السكة)القطار( رشقي مدينة الرقة

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6OWc1bGlPLWN4d3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6OWc1bGlPLWN4d3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6enZuQWJ4VEpaOTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6eGFLLWd4c3QwWGc/view?usp=sharing
https://youtu.be/aP3_m79Guvw
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6MWtVTGV1cFF6RDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6MWtVTGV1cFF6RDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0T3FYZS13X3E3dUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6NHptSHRuUnBORGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6S2R6ckktMm9aMW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SHN2UIyso6cGw0MTBHeUxHOVk/view
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  اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:

حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف القوات 
احلكومية للمدارس واملشايف واملساجد واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل.
كما قامت التنظيمات اإلسالمية املتشددة وبعض اجملموعات املسلحة األخرى، وأيضاً قوات اإلدارة الذاتية الكردية وقوات التحالف 
الدويل ابستهداف بعض تلك املراكز. وُيشكل القصف العشوائي عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى الفعل إىل جرمية 

حرب.
 

   التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:

إلزام مجيع األطراف وبشكل خاص القوات احلكومية ابعتبارها املرتكب األعظم للخروقات بتطبيق القرار 2139، وابحلد األدىن . 1
إدانة استهداف املراكز احليوية اليت ال غىن للمدنيني عنها.

جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.. 2
اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للقوات احلكومية وللمجموعات الكردية اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة . 3

يف ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.
 جيب على الدول الداعمة لفصائل يف املعارضة املسلحة إيقاف دعمها للفصائل العدمية االلتزام ابلقانون الدويل اإلنساين.. 4

http://www.sn4hr.org

