
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

السبت 13 شباط 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة.

امللخص التنفيذي واملنهجية.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات 
والتوصيات.
شكر وعزاء.

التقرير العاشر هجمات جديدة لقوات التحالف الدويل توقع خسائر وضحااي مدنيني
مقتل 267 مدنياً منذ بدء قوات التحالف الدويل

أواًل: المقدمة:
املتحدة األمريكية يف سوراي  الوالايت  اليت تقودها  الدويل  التحالف  منذ تدخل قوات 
بتاريخ 23/ أيلول/ 2014 حلرب تنظيم داعش اإلرهايب، بدأان مبحاولة توثيق انتهاكات 
القانون الدويل اإلنساين اليت تقوم به هذه القوات، وأصدران تسعة تقارير سابقة وثقنا 
فيها حوادث متعددة النتهاكات نزعم مبا توفر لدينا من أدلة ومعلومات أهنا ارتكبت 
من قبل تلك القوات، وقد سجلنا يف بعض تلك احلوادث حصول جمازر مروعة حبق 

املدنيني.

وأييت هذا التقرير بعد التدخل الروسي يف سوراي، مع الفارق الكبري، فالقوات الروسية 
اصطفت إىل جانب أحد أطراف النزاع، وهو النظام السوري وحلفاؤه اإليرانيون، كما 
أن حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت قامت هبا القوات الروسية يفوق أبضعاف هائلة ما 
قامت به قوات التحالف الدويل، ويف حني تركزت مجيع هجمات قوات التحالف الدويل 
على مناطق سيطرة تنظيم داعش، عدا أربع هجمات استهدفت فيها قوات للمعارضة 
املسلحة،  املعارضة  مناطق  استهدفت  الروسية  القوات  معظم هجمات  فإن  املسلحة، 
بل واملدنيني على حنو متعمد، وقتلت ما اليقل عن 1507 مدنيني، وهذا فقط يف 
مقارنة بسيطة، لكن روسيا مل تدَِّع يف يوم من األايم أهنا مدافع أو مناصر لقضااي حقوق 
إليها أن السلطات الروسية تنفي ارتكاهبا  اإلنسان، وهناك نقطة أخرية جتب اإلشارة 
ألي جرمية أو انتهاك أو حادثة من احلوادث اليت سجلناها، بل تتهمنا بتزييف احلقائق 
ونسبة جرائم أو عمليات قصف يقوم هبا حليفها النظام السوري إليها، مع أن اهلجمات 
املقابل تعرتف  تتحلى هبا، يف  أن  النظام  لقوات  ميزات يستحيل  بعدة  تتميز  الروسية 
قوات التحالف الدويل ابرتكاهبا بعض األخطاء، وتقوم ببعض التحرايت، لكنها من 
وجهة نظران غري كافية على اإلطالق، والبّد لإلدارة السياسية لقوات التحالف من أن 
تضغط بشكل أكرب على القيادة العسكرية لالعرتاف جبميع االنتهاكات املتورطة هبا، 
وفتح حتقيقات مباشرة وشفافة، فإن إنكار احلوادث على خطى النظام الروسي والسوري 

اليغري من احلقائق شيئاً.

وكما أشران يف تقارير سابقة فإن ضرابت قوات التحالف الدويل قد أضعفت بال أدىن 
شك قدرات تنظيم داعش اإلرهايب يف سوراي، لكنها تركزت بشكل رئيس يف احلدود 

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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مشكلة  القوات  وهذه  داعش،  تنظيم  مكان  إحالهلا  يتم  الكردية، حيث  الذاتية  اإلدارة  وقوات  داعش  تنظيم  بني  املشرتكة 
بشكل رئيس من حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، وابلتايل فهي حتمل صبغة عرقية، كما أهنا متهمة ابرتكاب العديد من 
جرائم احلرب وجرائد ضد اإلنسانية كما تعلم بذلك قوات التحالف الدويل، وهذا قد أثر بشكل كبري على صدقية وموضوعية 
العمليات اليت تقوم هبا قوات التحالف الدويل، وهذا يؤكد جمدداً عدم االستفادة من التجربة العراقية، بل تكرارها، فال فرق بني 
تغذية احتكاك عرقي أو طائفي، فال ميكننا حماربة الظلم واالستبداد بدعم ظلم واستبداد من لون آخر، وإن غض النظر عن 

الظلم واالستبداد هو شكل من أشكال الدعم.

وبرأينا ال ميكن حتقيق أي انتصار حقيقي وطويل األمد على إرهاب الدولة وإرهاب التنظيمات بدون إشراك عنصر األغلبية 
من الشعب السوري، والبد من إدارك أن الكفاح للتخلص من التطرف يندرج ضمن إطار أوسع وهو مكافحة تطرف النظام 
احلاكم احلايل، ولكي تكسب املعارضة املعتدلة شرعية وقوة داخل اجملتمع السوري جيب أن تثبت نفسها يف كفاحها ضد النظام 

احلاكم، ومحاية اجملتمعات اليت تسيطر عليها من هجماته وهجمات حلفائه الروس واإليرانيني.

يف املقابل مل تتعرض مناطق أخرى اتبعة لتنظيم داعش إىل ضرابت فعالة، بل إن التنظيم ينعم هناك ابلراحة والتمدد، كما هو 
احلال على سبيل املثال يف مدينة تدمر ومدينة القريتني يف ريف محص الشرقي.

ثانيًا: الملخص التنفيذي والمنهجية:
التحالف فيها مناطق مدنية ومراكز حيوية، من بني هذه اهلجمات 7  التقرير 15 حادثة استهدفت قوات  يستعرض هذا 
الثالاثء 28/ متوز/ 2015 وحىت اخلميس  4/  الواقعة بني  املدة  حوادث تسببت يف وقوع ضحااي مدنيني، وذلك ضمن 
شباط/ 2016، تسببت هذه احلوادث مبقتل 68 مدنياً، بينهم 28 طفاًل، و12 سيدة، ونشري إىل أن احلادثة األبرز كانت 

جمزرة قرية عني اخلان بريق احلسكة الشرقي واليت راح ضحيتها 40 مدينا بينهم 19 طفاًل.
ليصبح العدد الكلي للضحااي على يد قوات التحالف منذ بدء اهلجمات يف 23/ أيلول/ 2014 حىت حلظة إعداد هذا 

التقرير 274 شخصاً يتوزعون إىل:
267 مدنياً، بينهم 93 طفاًل،  و50 سيدة.  •  

7 من مسلحي املعارضة.  •  

 
عمل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ضمن سياق عمليات املراقبة والتوثيق اليومية على رصد هذه احلوادث اليت وردتنا عرب 
اإلمييل أو صفحات التواصل أو برانمج السكايب، مث قمنا مبتابعتها والتحدث مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي 
أو مع شهود عيان على احلادثة، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات 
اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، كما قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها، وحنتفظ بنسخ من مجيع 

مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.

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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 ثالثًا: تفاصيل الحوادث:
1. قرية كفر هند – إدلب، الثالاثء 28/ متوز/ 2015

تتبع قرية كفر هند ملدينة سلقني يف الريف الشمايل الغريب حملافظة إدلب، يبلغ تعداد سكاهنا 
1000 نسمة، والقرية خالية من املقرات العسكرية التابعة للتنظيمات اإلسالمية املتشددة.

الثالاثء 28/ متوز/ 2015 قصفت طائرة استطالع نعتقد أهنا اتبعة لقوات التحالف الدويل 
السيارة  النصرة،  لتنظيم جبهة  يتبعون  تُِقلُّ أربعة مسلحني  استهدف سيارة  موجهاً  صاروخاً 
كانت ابلقرب من حمل لبيع احملروقات، تسبب استهداف السيارة ابنفجار خزان الوقود ومقتل 

8 مدنيني، بينهم 6 أطفال.
 

2. مدينة الربكمال - دير الزور، اخلميس 30/ متوز/ 2015
قصف الطريان احلريب التابع لقوات التحالف الدويل صاروخني استهدفا منزاًل سكنياً ابلقرب من معمل اإلمسنت يف مدينة 
البوكمال اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، بينهم 3 أطفال وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 17 

آخرين، كما تضررت 5 منازل جراء القصف واحرتقت سيارة مدنية.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عالء وهو طالب جامعي، الذي أفادان بروايته:

»استيقظُت على صوت انفجار عنيف قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، كنت أمسع حتليق طريان 
التحالف الذي اعتدت عليه منذ أشهر قبل القصف بساعة ونصف تقريباً.

صعدت إىل سطح املنزل حىت أشاهد ما حدث واستطعت تقدير مكان القصف كان ابلقرب من معمل 
اإلمسنت وكنت أمسع أصوات صراخ الناس وتكبريهم.

توجهت بعد ذلك إىل مكان القصف، شاهدت آاثر الدمار الكبري الناتج عن القصف، أحد الصواريخ سقط 
وسط الطريق ابلقرب من منزل مؤلف من طابقني، بينما سقط اآلخر يف منتصف ذلك املنزل وأحدث دماراً 

كبرياً يف بنائه، شاهدت آاثر الدماء واألشالء على اجلدران ويف الطريق.

صورة تظهر السيارة اليت تعرضت للقصف من قبل طائرات التحالف – مصدر الصورة، الناشط اإلعالمي عبد الغين العراين.

أسامء الضحايا
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مت نقل املصابني إىل املشفى وحاولت دخول املشفى إالَّ أن عناصر تنظيم داعش منعوان من الدخول خوفاً من 
تعرض املشفى لغارات حربية أيضاً، مسعت أن 5 أفراد من عائلة حسو قضوا يف ذلك القصف«. 

أمساء الضحااي  
 صورة تظهر الضحااي نتيجة قصف نفذته قوات التحالف على مدينة البوكمال 

مدينة  على  التحالف  قوات  نفذته  قصف  نتيجة  األطفال  من  تظهر جرحى  صور 
البوكمال 

3. بلدة املروج – حلب، اخلميس 13/ آب/ 2015
قصف الطريان احلريب التابع لقوات التحالف الدويل منزاًل سكنياً يف بلدة املروج التابعة لناحية صرين بريف حلب الشرقي؛ ما 

أدى إىل مقتل 6 مدنيني من عائلة واحدة هي عائلة العلي.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد انئل أحد سكان بلدة املروج، الذي          أمساء الضحااي
أفادان بروايته:

واحداً؛ أدى إىل دمار كبري جداً  التحالف صاروخاً  »قصفت طائرات 
يف املنازل السكنية، حيث تضرر ما اليقل عن  5 منازل، واستشهد 6 
أشخاص من عائلة واحدة، بقيت جثثهم عدة ساعات حتت األنقاض.

تنظيم داعش ُيسيطر على بلدتنا، لكن مقراته العسكرية واضحة وميكن 
التحالف استهدافها من دون أن تقتل املدنيني، حنن ندفع مثن  لقوات 
تساندها  اليت  الكردية  والقوات  داعش  قوات  بني  الصراع  ومثن  احلرب 

قوات التحالف«.
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4. مدينة منبج – حلب، السبت 29/ آب/ 2015
  قصف الطريان احلريب التابع لقوات التحالف الدويل منطقة مزرعة »حاج جالء شنكان« يف اجلهة الغربية من املدينة ابلقرب 
من خندق كان جيهزه تنظيم داعش يف حميط املدينة، أدى القصف إىل مقتل السيد حجي اجلعربي وهو سائق سيارة تركس 

الذي مت استئجاره من قبل تنظيم داعش حلفر اخلندق.

5. مدينة الرقة - السبت 31/ تشرين األول/ 2015 
قصف طريان حريب نعتقد أنه اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ جسر املنصور »اجلسر اجلديد« الذي يصل مدينة الرقة 

مع ريفها الغريب واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش تسبب القصف إبحداث أضرار مادية كبرية.
يُعترب اجلسر أحد أهم الطرق الرئيسة اليت يسلكها املدنيون، كما يستخدمه تنظيم داعش لنقل سياراته العسكرية.

6. منطقة حقل تشرين – احلسكة، الثالاثء 10/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب نعتقد أنه اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ حقل تشرين 
الواقع على الطريق الواصل بني مدينة احلسكة وبلدة اهلول اخلاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني؛ بينهم 3 سيدات انزحات من قرية البوثة التابعة 

لبلدة تل براك.

أمساء الضحااي
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7. قرية البوعمر - دير الزور، الثالاثء 17/ تشرين الثاين/ 2015
قصف طريان حريب نعتقد أنه اتبع لقوات التحالف الدويل حمطة املياه يف قرية البوعمر يف ريف دير الزور الشرقي اخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش، تسبب القصف إبحداث أضرار مادية كبرية يف حمطة املياه؛ ما أدى إىل خروجها عن اخلدمة.

8. مدينة الرقة - اإلثنني 16/ تشرين الثاين/ 2015
مبىن  الدويل  التحالف  لقوات  التابع  احلريب  الطريان  قصف 
اإلدارة العامة للمخابز يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش؛ ما أدى إلحداث دمار كبري يف املبىن وخروجه عن 

اخلدمة.

9. مدينة الرقة – اإلثنني، 16/ تشرين الثاين/ 2015
قصف الطريان احلريب التابع لقوات التحالف الدويل مستودعاً 
لألدوية يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، تسبب 

القصف إبحداث دمار كبري يف مبىن املستودع.
األدوية  مستودع  مبىن  يف  الكبري  الدمار  آاثر  تظهر  صورة 

بسبب قصف قوات التحالف الدويل

10. مدينة الرقة، اإلثنني 16/ تشرين الثاين/ 2015 
قصف الطريان احلريب التابع لقوات التحالف الدويل مبىن إحدى املدارس يف مدينة الرقة اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما 

أدى إىل تدمري املدرسة بشكل كامل.

11. طريق الشدادي – العريشة – احلسكة، الثالاثء 24/ تشرين الثاين/ 2015
قصف الطريان احلريب التابع لقوات التحالف الدويل بصاروخ سيارة مدنية على الطريق بني مدينة الشدادي وقرية العريشة؛ ما 

أدى إىل مقتل مدنينَي اثنني من عائلة احلميدي.
أمساء الضحااي:

1. عواد بندر احلميدي
2. حممد عواد بندر احلميدي

 

12. قرية عني اخلان – الريف الشرقي ملدينة احلسكة، اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015
متتد قرية عني اخلان على مساحة 4 كم يبلغ عدد سكاهنا 350 نسمة، تقع جنوب بلدة اهلول، مجيع سكان القرية من املدنيني 

وال يوجد فيها أي مراكز عسكرية تتبع لتنظيم داعش.
رابط يظهر موقع القرية 

صورة تظهر آاثر الدمار يف مبىن اإلدارة العامة للمخابز نتيجة قصف قوات التحالف الدويل 

صورة تظهر آاثر الدمار يف مبىن املدرسة اليت تعرضت للقصف من قبل طائرات التحالف الدويل

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6WVFqQXZFWk95N0U/view
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=36.293942&lon=41.095219&z=16&m=bs&search=hasakah
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPOTRWZXVPNkVrNkU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6aTNSbHhhbHpFdms/view
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يوم األربعاء 2/ كانون األول/ 2015 دخل 6 عناصر اتبعني لتنظيم داعش قرية عني اخلان ومتركزوا يف أحد املنازل على 
أطراف القرية.

يوم اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 أطلق عناصر تنظيم داعش املتمركزون داخل القرية قذيفة هاون على أحد  املواقع اليت 
تتمركز فيها ما أطلق عليه تنظيم قوات سوراي الدميقراطية )جتمع يضم قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي بشكل رئيس، 
مع جيش الثوار أحد فصائل املعارضة املسلحة(، وذلك يف التالل احمليطة ابلقرية واليت تبعد قرابة 1.5كم، تال ذلك إطالق 
تنظيم قوات سوراي الدميقراطية قذيفة هاون سقطت على أحد املنازل السكنية؛ ما أدى إىل مقتل سيدة وطفلة، حاول أهايل 

القرية النزوح خوفاً من تكرار القصف، لكن عناصر تنظيم داعش منعوهم من اخلروج.

يوم اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قرابة الساعة 11:30 لياًل أغار الطريان احلريب التابع لقوات التحالف الدويل 4 غارات 
اخلليف وآل  تعود ملكيتهما آلل  القصف منزلني  احلربية، استهدف  الطائرات  املثبتة على  الصواريخ والرشاشات  مستخدماً 

احلديد؛ ما أدى إىل مقتل 40 مدنياً، بينهم 19 طفاًل و9 سيدات وإصابة ما اليقل عن 30 آخرين.

متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التواصل مع السيد أبو خليل وهو والد ضحااي القصف، وأحد الناجني، وقد أفاد 
بشهادته:

منزلنا  دمار  إىل  أدى  الذي  القصف  »استيقظت على صوت 
منزلنا منزل ريفي بسيط مصنوع  وسقوط أحد جدرانه علينا، 
وكنت  اخلروج  ُأحاول  األنقاض  حتت  مدة  بقيت  الطني،  من 
أمسع صوت حتليق الطائرات، علمت أهنا طائرات اتبعة لقوات 

التحالف بسبب حدوث القصف منتصف الليل.
ولدي  سوى  أجد  ومل  أحد  جُيبين  فلم  عائليت  على  انديت 
من  اخلروج  استطعت  القصف،  نتيجة  أصيب  الذيُ  الصغري 
حتت األنقاض وسحبت ولدي وحاولت اخلروج إىل أحد املنازل 
أغارت مرة أخرى ابلقرب من  احلربية  الطائرات  اجملاورة، لكن 
منزلنا ابلرشاشات الثقيلة، عندها أصبت بقدمي وأصيب ابين 

أيضاً.
مدينة  أحد مشايف  واستيقظت يف  الوعي  فقدت  إصابيت  بعد 
احلسكة وأخربوين أنين فقدت مجيع أفراد عائليت، مبن فيهم ابين 

الصغري.
فهي  قريتنا،  يف  داعش  تنظيم  تتبع  عسكرية  مقرات  اليوجد 
قرية صغرية ال يتجاوز عدد املنازل فيها 70 منزاًل ولكن قبيل 
أحد  للتنظيم يف  أايم متركز ستة عناصر اتبعون  بعدة  القصف 
سوراي  لقوات  اتبعة  مناطق  وقصفوا  القرية  يف  املتطرفة  املنازل 
إىل  أدت  هاون  قذائف  بقصف  عليهم  ردت  اليت  الدميقراطية 

استشهاد سيدة وطفلة صغرية«.

فيديو يظهر أشالء الضحااي الذي قتلوا بسبب القصف الذي تعرضت له قرية عني اخلان )الفيديو فيه مظهر قاسي( 

صور تظهر الدمار يف منزل آل اخلليف الذي تعرض للقصف من 
قبل الطائرات احلربية التابعة لقوات التحالف الدويل.

أمساء الضحااي

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=233&token=F1Fsw0M9P7nPZZW8gqCFBsXZOx4ZSUjn
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6QzdTNmY2WGJIR0E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6bEhEM1UteWdXNWs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0SHdaOUozSnhVcms/view
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13. املدينة السكنية التابعة لسد تشرين – حلب، األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 
قصف طريان حريب نعتقد أنه اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ الساحة العامة ابلقرب من الفرن األساسي يف املدينة 

األساسية التابعة لسد تشرين يف ريف حلب الشرقي؛ ما أدى إىل دمار يف مبىن الفرن ومعداته.
مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار واألضرار يف مبىن الفرن الناجتة عن قصف قوات التحالف الدويل.

14. قرية الرمادي - دير الزور، اجلمعة 15/ كانون الثاين/ 2016 
ثالثة صواريخ  الدويل  التحالف  لقوات  أنه اتبع  نعتقد  قصف طريان حريب 
مستهدفاً جسر السكة؛ ما أدى إىل تدمريه بشكل كامل وخروجه عن اخلدمة. 

صور تظهر آاثر الدمار يف جسر السكة جراء قصف قوات التحالف الدويل

15. مدينة الرقة، اخلميس 4/ شباط/ 2016
للعلوم  عائشة  معهد  الدويل  التحالف  لقوات  التابع  احلريب  الطريان  قصف 
تنظيم داعش  الذي يعترب أحد مراكز  الثقايف سابقاً(،  املركز  الشرعية )مبىن 
حيث جُيري فيه دورات شرعية وعسكرية للمقاتلني، تسبب القصف بتضرر 
إىل  أدى  ما  الشرعي؛  املعهد  ملبىن  اجملاور  السارية  لألمراض  الصحي  املركز 

خروج املركز الصحي عن اخلدمة.
رابط يظهر موقع مبىن املركز الثقايف السابق، الذي مت حتويله إىل معهد شرعي 

اتبع لتنظيم داعش

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:

صور تظهر آثار الدمار يف جرس السكة جراء 

قصف قوات التحالف الدويل

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=270&token=lXxdxB1RPbD5cLiw1S5JsyaIwRgfth0E
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T1lyWGswNjVCdTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eUFjU1lCM0FGVTQ/view
https://www.google.ae/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%E2%80%AD/@35.9444024,39.0116398,199m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x1537178a65c42621:0x2da7c952657b0f69?hl=ar&shorturl=1
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aXU4eGN2Rjg5UjA/view
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•  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 جدية، واإلسراع يف عمليات تعويض الضحااي واملتضررين.
•  إن استهداف تنظيم داعش يف مكان، وتركه يتمدد يف أماكن أخرى يرسل رسائل سلبية للمجتمع السوري عن عدم وجود 

حىت اسرتاجتية عسكرية واضحة يف استهداف التنظيم املتشدد.
•  ال بد 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.

http://www.sn4hr.org

