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اخلميس ٥ شباط ٢٠١٥

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
• املدارس.
• األسواق.

• دور العبادة.
• املراكز الطبية.

والدفاع  اإلسعاف  سيارات   •
املدين.

• مشاريع بنية حتتية.
• األسواق.

• معامل األدوية.
• املنشآت اجلامعية.
• املنشآت الرتفيهية.

• املواقع األثرية.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات

ما اليقل عن 43 مركزاً حيوايً استهدفوا يف شهر كانون الثاين/ ٢٠١٥  

  أواًل: امللخص التنفيذي:
خالل شهر كانون الثاين مت استهداف ما اليقل عن 43 منشأة حيوية، توزع مرتكبوا 

االستهداف علی النحو التايل:
القوات احلكومية: 26

مجاعات متشددة:3
فصائل معارضة مسلحة: 11

جهات مل نتمكن بعد من حتديدها: 3

املنشآت اليت مت استهدافها خالل شهر كانون الثاين هي:
10 أسواق، 8 مدارس، 8 دور للعبادة، 5 منشآت طبية، 4 سيارات إسعاف ودفاع 
مدين، 3 مشاريع بنية حتتية، 2 من املنشآت اجلامعية، 1 معمل أدوية، 1 من املنشآت 

الرتفيهية، 1 من املواقع األثرية.
 2139 القرار  تطبيق  على  السورية  احلكومة  إلزام  عن  عاجزاً  األمن  جملس  إذا كان 
الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد »لالستخدام العشوائي 
واجلوي،  املدفعي  القصف  ذلك  يف  مبا  املأهولة،  املناطق  يف  لألسلحة  التمييز  عدمي 
مثل استخدام القنابل الربميلية«، فال أقل من أن يقوم جملس األمن ابحلد األدىن من 
التجمعات احليوية، كاملدارس  السوري إليقاف استهداف مراكز  النظام  الضغط على 
السورية  الشبكة  ُتسلط  التقرير  هذا  العبادة. يف  ودور  واملخابز،  واألسواق،  واملشايف، 
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 جنريها.
مقرات  وجود  عدم  على  حتقيقاهتا  من خالل  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تؤكد 
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 

قيامه بتلك اهلجمات الوحشية.

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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 اثنياً: تفاصيل احلوادث:
أ. القوات احلكومية:

املدارس:
• يوم اخلميس 1/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان احلريب قنابل برميلية على اثنوية البنات يف مدينة الزبداين مبحافظة ريف 

دمشق، ما أدى إىل أضرار يف مبىن املدرسة وبناء احلمامات.

• يوم اخلميس 1/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على إحدى املدارس بدرعا البلد يف درعا، ما 
خلف دماراً يف بناء املدرسة.

ألقى   2015 الثاين/  19/ كانون  اإلثنني  يوم   •
اللطامنة  اثنوية  على  برميلية  قنبلة  املروحي  الطريان 
هبدم  تسبب  ما  اللطامنة حبماة،  مدينة  للذكور يف 
وإحلاق  الصفوف  وبعض  املدرسة  سور  من  جزء 
أضرار مادية كبرية ابلبناء، دون تسجيل أية إصابة 

بشرية.

ألقى   2015 الثاين/  20/ كانون  الثالاثء  يوم   •
مدارس  إحدى  على  برميلية  قنبلة  املروحي  الطريان 
قرية عني الروز مبحافظة إدلب، ما أحلق هبا أضراراً 

مادية بسيطة، مل نسجل حدوث إصاابت بشرية.

 2015 الثاين/  كانون   /21 األربعاء  يوم   •
ابتدائية  احلريب احلكومي مدرسة  الطريان  استهدف 
يف مدينة محورية يف  حمافظة ريف دمشق، ما أدى 
بينهم طفل، إضافة إىل تدمري  إىل مقتل شخصني 

جدار املدرسة.

ألقى   2015 الثاين/  25/ كانون  األحد  يوم   •
الطريان املروحي قنبلة برميلية قرب مدرسة يف مدينة 
اللطامنة حبماة، ما تسبب هبدم سور املدرسة، دون 

تسجيل أية إصابة بشرية.

• يوم اخلميس 29/ كانون الثاين/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على إحدى مدارس بلدة تسيل مبحافظة 
درعا، ما أحدث دماراً يف سور املدرسة وأضراراً مادية يف بنائها، مل يسجل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أية ضحااي.

إحدى مدارس قرية عني الروز مبحافظة إدلب

مدرسة ابتدائية يف مدينة محورية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B69aQox2j2_kWEluMm5DRFZLRUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B69aQox2j2_kb1VSczh6YnljQnc/view
https://www.youtube.com/watch?v=hst2q3FyOCw
https://www.youtube.com/watch?v=Cf7yeBNAB_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Cf7yeBNAB_Y
https://www.youtube.com/watch?v=YDLOK_Te2l8
https://www.youtube.com/watch?v=YDLOK_Te2l8
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5Htqc3RKaFFWM0VoUjA/view
https://www.youtube.com/watch?v=6I3fAANb3oc
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqMnFuQXI4bjZOVkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqNVEtbzh0TmFNZms/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B69aQox2j2_kZ3lIeFNQeEV1Mk0/view
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األسواق:
• يوم األحد 18/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية القوات احلكومية بقذائف هاون عدة، السوق الرئيس يف قرية بزينة 

الواقعة يف حمافظة ريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص بينهم طفالن، وإصابة اثنا عشر آخرين جبراح خمتلفة.

• يوم اإلثنني 19/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية القوات احلكومية قذيفيت هاون على سوق شعيب يف مدينة عربني 
مبحافظة ريف دمشق، ما أودى حبياة 7 أشخاص، بينهم طفل و3 سيدات.

• يوم الثالاثء 20/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلتني برميليتني على سوق الغنم يف قرية اخلنساء يف حمافظة 
احلسكة، ما أدى إىل مقتل 30 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة.

شّن   2015 الثاين/  23/ كانون  يوم اجلمعة   •
بلدة  سوق  على  غارة  احلكومي  احلريب  الطريان 
عن  الغارة  أسفرت  دمشق،  ريف  مبحافظة  محورية 
مقتل 64 شخصاً، بينهم 9 أطفال وسيدة، وإصابة 
دمار  إىل  إضافة  خمتلفة،  آخرين جبراح  قرابة 100 

عدد من احملالت التجارية واملنازل السكنية.

أغار   2015/ الثاين  24/ كانون  يوم السبت   •
سوق  على  بصاروخ  احلكومي  احلريب  الطريان 
النوفوتيه يف مدينة الباب بريف حلب، ما أدى إىل 
مقتل 7 أشخاص بينهم طفالن، إضافة إىل احرتاق 
عدد من احملالت التجارية يف السوق وإصابة حمالت 

أخرى أبضرار مادية.

أغار   2015 الثاين/  يوم اخلميس 29/ كانون   •
سوق  على  مرات  أربع  احلكومي  احلريب  الطريان 
للمواشي يف مدينة الباب حبلب، أسفر القصف عن 

مقتل 9 أشخاص بينهم طفل.

دور العبادة:
على  أرض  أرض  صاروخ  احلكومية  للقوات  اتبعة  صواريخ  رامجة  قصفت   2015 الثاين/  2/ كانون  اجلمعة  يوم   •
مسجد حي البياضة مبدينة حلب القدمية، ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص، إضافة إىل دمار كبري يف املسجد ويف املنازل السكنية 

احمليطة به.

• يوم األحد 4/ كانون الثاين/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً مستهدفاً املسجد الكبري بدوما، ما أدى إىل 
مقتل 3 أشخاص، وإصابة املسجد أبضرار مادية.

ريف دمشق - محورية : اسعاف ضحااي جراء قصف الطريان احلريب احلكومي

وقع جمزرة محورية ٢- ريف دمشق

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=FEjKv2DnZyQ
https://www.youtube.com/watch?v=pOzfdVShiGY
https://www.youtube.com/watch?v=pOzfdVShiGY
https://www.youtube.com/watch?v=1RNyBOAUnUM
https://www.youtube.com/watch?v=1RNyBOAUnUM
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqVEFFbVp0TmxydU5pd3lJZTBrcW1melctd3RZ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqVEFFbVp0TmxydU5pd3lJZTBrcW1melctd3RZ/view
https://www.youtube.com/watch?v=SWUe5R9hKlA
https://www.youtube.com/watch?v=heF07JkI0MU
https://www.youtube.com/watch?v=heF07JkI0MU
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqOTNkTk1HS0ZiUEU/view
https://www.youtube.com/watch?v=W9tLzdmrpK4
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqRjVrV1ZXMkRDRHM/view
https://www.youtube.com/watch?v=wXassRxQTg4
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqUlN6MG5hSm1MWFljdmh1bF9VUU1Gd2pNekJr/view
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• يوم السبت 24/ كانون الثاين/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخ مسجد عجان احلديد يف مدينة الباب 
مبحافظة حلب، ما تسبب بدمار أحد جدران املسجد وجزء من سوره، مل نسجل وقوع أي ضحااي.

• يوم األحد 25/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على مسجد أسد هللا محزة يف مدينة كفر زيتا حبماة، 
مل تتسبب حبدوث أضرار ابملسجد نظراً لعدم انفجارها.

• يوم الثالاثء 27/ كانون الثاين/ 2015 ألقى الطريان املروحي قنبلتني برميليتني قرب مسجد بلدة كنصفرة يف ريف حمافظة 
إدلب، ما تسبب مبقتل 4 أشخاص بينهم سيدة، إضافة إىل حدوث أضرار مادية ابملسجد.

املراكز الطبية:
• يوم اجلمعة 9/ كانون الثاين/ 2015 قصف الطريان احلريب 
احلكومي صاروخاً قرب النقطة الطبية ببلدة دير العدس يف 
نسجل  مل  مادية كبرية،  تسبب إبصابتها أبضرار  ما  درعا، 

وقوع أية إصابة بشرية.

• يوم السبت 10/ كانون الثاين/ 2015 استهدف الطريان 
احلريب احلكومي مشفى ميدانياً يف بلدة اخلريطة بدير الزور، 
ما أدى إىل إصابة شخص جبراح، وتضرر أحد مباين املشفى 

وتعطل جهازين للمعاينة ابملشفى.

مسجد دوما الكبري- ريف دمشق

نقطة دير عدس الطبية 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqTnRKMTlETFJaVG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqblA1UVhzYWFWbjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqWGd5b243UEJUMGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqTkVLX1pfdGpTN0k/view
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• يوم اجلمعة 30/ كانون الثاين/ 2015 استهدفت القوات احلكومية بصاروخ أرض أرض من نوع فيل نقطة طبية يف حي 
جوبر بدمشق، ما أدى إلصابتها أبضرار مادية كبرية.

سيارات اإلسعاف والدفاع املدين:
• يوم اجلمعة 16/ كانون الثاين/ 2015 استهدف الطريان 
احلريب احلكومي إحدى سيارات اإلسعاف يف بلدة كفرختارمي 

إبدلب، ما أدى الحرتاقها بشكل كامل.

•  يوم السبت 24/ كانون الثاين /2015 استهدف الطريان 
احلريب احلكومي بصاروخ سيارتني اتبعتني ملنظومة اإلسعاف 
السريع يف مدينة الباب مبحافظة حلب، أثناء قيام كادريهما 
إبخالء ضحااي غارة سابقة، ما أدى إىل إصابة أحد ممرضي 

الكادر الطيب، إضافة إىل احرتاق السيارتني.

• يوم اجلمعة 30/ كانون الثاين/ 2015 استهدفت القوات احلكومية بصاروخ أرض أرض من نوع فيل سيارة إسعاف يف حي 
جوبر بدمشق، ما أدى إلصابتها أبضرار مادية كبرية.

مشاريع البنية التحتية:
املغذي ألحياء مدينة حلب  الرئيس  املياه  الطريان احلريب احلكومي خط  الثاين/ 2015 قصف  الثالاثء 13/ كانون  • يوم 
الشرقية، ما أدى إىل دمار اخلط وانقطاع املياه عن أحياء القاطرجي وابب النريب وامليسر واملرجة وكرم الطراب والشيخ سعيد 

مدة يوم كامل.

معامل األدوية:
• يوم السبت 24/ كانون الثاين/ 2015 ألقت طائرة مروحية حكومية قنبلة برميلية على منشأة آسيا للصناعات الدوائية 
قرب بلدة كفر محرة يف ريف حمافظة حلب، ما أدى إىل أضرار كبرية يف صالة ختزين اتبعة للمعمل واحرتاق كميات من األدوية 

املخزنة فيه، مل نسجل وقوع إصاابت بشرية.

ب. مجاعات متشددة:
دور العبادة:

• يوم الثالاثء 6/ كانون الثاين/ 2015 قام تنظيم داعش 
هبدم مسجد الراوي يف مدينة دير الزور بشكل كامل، حبجة 

أنه حيتوي على بدع ال تتناسب مع قوانني التنظيم.

املراكز الطبية:
• يوم اإلثنني 19/ كانون الثاين/ 2015 أغلق تنظيم داعش 
مقر اهلالل األمحر السوري مبدينة الرقة، وصادر ما حيتويه من 

آليات ومعدات طبية.

سيارة اسعاف - كفرختارمي - ادلب 

مسجد الراوي - دير الزور 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqRUd2UDdHUW1vVWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqRUd2UDdHUW1vVWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqdkMxNE1ITWEyQUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqT2V2SXpiaUlrUG8/view
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• يوم السبت 31/ كانون الثاين/ 2015 أغلق تنظيم داعش املركز الصحي يف بلدة معدان بريف حمافظة الرقة، وصادر كافة 
حمتوايته ونقلها إىل مشايف مدينة الرقة.

جـ. فصائل املعارضة املسلحة:
دور العبادة:

الثاين/ 2015 قصفت مدفعية  • يوم اخلميس 1/ كانون 
أربع  الراشدين حبلب  منطقة  املتمركزة يف  املسلحة  املعارضة 
من  ابلقرب  سقطوا  الصنع،  حملي  وصاروخاً  هاون  قذائف 
مسجد السيدة نفيسة مبنطقة حلب اجلديدة، أسفر القصف 
عن مقتل 15 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، إضافة 
التجارية واحرتاق 4  املسجد واحملالت  أضرار يف سور  إىل 

سيارات.

• يوم اجلمعة 30/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة )لواء شهداء بدر( قذيفة مدفع 
جهنم، سقطت داخل مسجد البدوي يف حي األشرفية مبحافظة حلب، ما تسبب بدمار جزء من املسجد.

املنشآت اجلامعية:
• يوم اجلمعة 2/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية املعارضة املسلحة قذيفة هاون سقطت داخل كلية احلقوق بدمشق، 

مل نسجل وقوع أية إصابة بشرية.

• يوم األحد 25/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة )جيش اإلسالم( قذائف صاروخية، 
سقطت داخل املدينة اجلامعية حبي املزة بدمشق، ما أدى إىل إصابة 3 أشخاص جبراح، إضافة إىل أضرار مادية ابملكان.

املدارس:
• يوم السبت 31/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية املعارضة املسلحة املتمركزة يف حي سيف الدولة مبدينة حلب قذيفة 
هاون، سقطت داخل مدرسة أدهم مصطفى الثانوية للبنات، ما أدى إىل إصابة مدنيني جبراح، إضافة إىل أضرار مادية بسور 

املدرسة.

مشاريع البنية التحتية:
الثاين/ 2015 قام لواء )عمر رضي هللا عنه( بتفجري 3  • يوم اجلمعة 2/ كانون 
خطوط للتوتر العايل يف ريف حمافظة محاة، ما أدى النقطاع التيار الكهرابئي عن 
القوات احلكومية  الضغط على  التابعة هلا، يف سبيل  القرى  مدينة مصياف وبعض 

إلطالق سراح املعتقالت.

• يوم السبت 10/ كانون الثاين/ 2015 قام لواء )عمر رضي هللا عنه( بتفجري 3 
خطوط للتوتر العايل يف ريف حمافظة محاة الغريب، ما أدى النقطاع التيار الكهرابئي 
يف املنطقة الشرقية ملدينة السقيلبية وبعض قرى ريف محاة الغريب، يف سبيل الضغط 

على القوات احلكومية إلطالق سراح املعتقالت.

قذيفة قرب جامعة نفيسة - حلب

خط توتر عايل - ريف محاة 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29LWlFX0hIZ3pDa28/view
https://drive.google.com/file/d/0B37s1V43Ct29NWhTaDJEN2RvVUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqamFReGdtMUZkWkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2UHY1OThQSWt0akU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqWTFQNWhBdENlYXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqX18wdDNzcFlCNVk/view
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األسواق:
• يوم اجلمعة 23/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفة حملية الصنع، سقطت يف 

سوق النسوان حبي التلل مبدينة حلب، ما أدى إىل أضرار مادية كبرية يف أحد املراكز التجارية واحملال التجارية اجملاورة له.

• يوم األحد 25/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة )جيش اإلسالم( قذائف صاروخية، 
سقطت يف شارع العابد التجاري بدمشق، ما أدى إىل تضرر احملالت التجارية واألبنية السكنية، مل نسجل أية إصاابت بشرية.

• يوم اجلمعة 30/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة قذائف مدفعية، سقطت يف سوق 
األشرفية مبدينة حلب، ما تسبب حبدوث أضرار مادية كبرية ابحملالت التجارية.

منشآت ترفيهية:
• يوم اإلثنني 19/ كانون الثاين/ 2015 قصفت مدفعية إحدى فصائل املعارضة املسلحة قذيفيت هاون، سقطوا داخل ملعب 

الفيحاء بدمشق، ما أدى إىل مقتل طفل، وإصابة طفلني آخرين جبراح، إضافة إىل أضرار مادية ابملكان.

د. أطراف مل نستطع حتديدها:
األسواق:

• يوم األربعاء 21/ كانون الثاين/ 2015 انفجرت سيارة مفخخة يف شارع جتاري حبي عكرمة يف مدينة محص، أسفر االنفجار 
عن مقتل 7 مدنيني، بينهم طفلة و4 سيدات، إضافة إىل إصابة 67 شخصاً جبراح، تضرر عدد من احملال التجارية داخل 

السوق، مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

املواقع األثرية:
• يوم األربعاء 7/ كانون الثاين/ 2015 قامت جهة جمهولة بتفجري ضريح اإلمام النووي يف بلدة نوى مبحافظة درعا، مل يتمكن 

فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

سيارات اإلسعاف والدفاع املدين:
• يوم السبت 10/ كانون الثاين/ 2015 انفجرت سياراتن مفخختان عند مدخل قرية مسقان يف ريف حلب، أسفر انفجار 
السيارة الثانية عن مقتل 17 مدنياً، بينهم 4 من كادر الدفاع املدين، إضافة إىل دمار واحرتاق سيارة اتبعة للدفاع املدين، مل 

يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

 اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
حبسب القانون الدويل اإلنساين تعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف 
القوات احلكومية للمدارس واملشايف والكنائس واألفران هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارات 

جملس األمن الدويل.
القصف  ويشكل  املراكز.  تلك  بعض  ابستهداف  األخرى،  املسلحة  اجملموعات  وبعض  املتشددة  اجلماعات  قامت  كما 

العشوائي عدمي التمييز خرقاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى الفعل إىل جرمية حرب.

http://www.sn4hr.org
https://docs.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2eGNRS0d1SzM1Umc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2ci1xVFpLLXZsWGM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2dVBrMkNpZWpxeVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2dWdvN1FfOUVzZmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqXzdRR3U0LWhld3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqUm51R0Q2YTBIMmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2QmltdEs3cXFnVkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2UEk1cXQ2UXRPTkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqTTRaNktFdWo0NVk/view
https://www.youtube.com/watch?v=RrhsZVSp8Ys
https://docs.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2bVM4bWVUOUtpbGM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=cgBxcF6_PUw
https://docs.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2djlhMVM1QjNLSzg/edit
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• إلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وابحلد األدىن 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.

اليت ثبت تورطها ابرتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة يف  للنظام السوري واجملموعات  اليت تورد األسلحة  الدول  اعتبار   •
ارتكاب تلك اجلرائم، إضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

http://www.sn4hr.org

