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احملتوى: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: ملخص كانون األول.
اثلثاً: حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف عام 2019، وأبرز ما مت توثيقه من انتهاكات يف كانون األول 

حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
رابعاً: املرفقات.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
شــهَدت ســوراي حجــم انتهــاكات غــر مســبوق منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار 2011، وأتيت عمليــات 
القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا 
املواطــن الســوري، وبــدأ النظــام الســوري وامليليشــيات التابعــة لــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات وغرهــا واســتمرَّ يف ذلــك كجهــة وحيــدة 
قرابة ســبعة أشــهر، مث ما لبثت أن دخلت أطراف أخرى يف انتهاك حقوق املواطن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية حلقوق 
اإلنســان يف توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبــر جــداً يف عامــي 2012 
ل وتُــرز اســتمرار معــاانة الســوريني، وقــد وصلــت إىل مثانيــة  و2013؛ مــا دفعنــا إىل تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ
تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، ومتَّ بنــاء قاعــدة بيــاانت واســعة تضــمُّ مئــات آالف احلــوادث الــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى 

منــط مــن أمنــاط االنتهــاكات الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا.

ــابقة وقمنــا جبمــع  مــع هنايــة عــام 2018 ومــع اخنفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقاً، قمنــا بتغيــر يف اســراتيجيتنا السَّ
التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات الــي وقعــت يف ســوراي، الــي متكنــا مــن توثيقهــا، وُيشــر التقريــر إىل 
إحصائيات ألبزر انتهاكات حقوق اإلنســان يف ســوراي وفقاً لقاعدة بياانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف عام 2019، 
ــع خــال األايم القادمــة، ويتضمــن تقريــران هــذا حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي يف شــهر  وســوف يصــدر تقريــران الســنوي املوسَّ

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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كانــون األول، ويســتعرض حصيلــة الضحــااي املدنيــني، الذيــن وثقنــا يف هاتــني احلقبتــني مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة، 
إضافة إىل حصيلة حاالت االعتقال واالختفاء القســري، وُيســلِّط التقرير الضوء على اهلجمات العشــوائية واســتخدام األســلحة 
غــر املشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، الراميــل املتفجــرة، األســلحة احلارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى 
األعيــان املدنيَّــة، ونــود أن ننــوه إىل أن املراكــز احليويــة املدنيــة تبقــى هلــا حرمتهــا القانونيــة حــىت بعــد أن خرجــت علــى اخلدمــة، 
فــا يصــح االســتياء علــى مدرســة أو مســجد أو كنيســة حبجــة الدمــار أو عــدم االســتعمال، ونعتــر إذاً ذلــك انتهــاكاً حبــق هــذه 

املراكــز وســوف نوثقــه ونشــر إىل ذلــك.
ــن التقريــر توزيعــاً حلصيلــة هــذه االنتهــاكات تبعــاً للجهــات الرئيســة الفاعلــة، وهــذا حيتــاج يف بعــض األحيــان ملزيــد مــن  ويتضمَّ
الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة يف حــال اهلجمــات املشــركة، وعندمــا مل نتمكــن يف بعــض األحيــان مــن إســناد مســؤولية هجمــات 
بعينهــا إىل جهــة حمــددة، كمــا حصــل يف اهلجمــات اجلويــة الــي تُنفذهــا الطائــرات احلربيــة الســورية أو الروســية، أو اهلجمــات 
الســورية اإليرانيــة أو قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات التَّحالــف الــدويل، فإننــا ُنشــر يف تلــك احلالــة إىل أنَّ هــذا اهلجــوم هــو 
مسؤولية مشركة من حلف إىل أن يتم ترجيح مسؤولية أحد اجلهتني عن اهلجوم، أو يثبت لدينا أنَّ اهلجوم فعًا كان مشركاً 

عــر تنســيق اجلهتــني معــاً فيمــا بينهمــا.

خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 حــىت اآلن، يقــوم 
فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا وَرَد يف 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت  هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّ
ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً نتيجــة حمدوديــة 
اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر 
اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر 
مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــام، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــاج املصابــني وعاينــت جثــَث 

الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
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حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور، الــي وثَّقهــا فريقنــا أو الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي 
ــن تلــك  أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّ
الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال: مواقــع اهلجمــات، جثــَث الضحــااي واملصابــني، حجــم الدمــار، أســلحة وبقــااي ذخائــر 
عنقوديــة، وذخائــر حارقــة، كمــا ميكــن أن تعــود هــذه الصــور لضحــااي بســبب التعذيــب، وضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة واإلعاميــة، 
الذيــن قضــوا يف هجمــات شــنَّتها أطــراف النِّــزاع. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــوَّر ضمــن قاعــدة بيــاانت 
إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى، نرجــو االطــاع علــى منهجيتنــا1 .

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

اثنياً: ملخص كانون األول: 
مطلــع كانــون األول اســتمرت احلملــة العســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى مشــال غــرب ســوراي، متســببة يف مقتــل 

العشــرات ونــزوح عشــرات اآلالف مــن ريفــي حمفظــة إدلــب اجلنــويب والشــرقي إىل أقصــى الشــمال الســوري.
وابلتزامن مع انعقاد اجلولة الرابعة عشــر ملباحثات أســتاان حول ســوراي يف العاصمة الكازخية نور ســلطان )10 - 11/ كانون 
األول( شــهد مشــال غــرب ســوراي توقفــاً شــبه كامــل لغــارات ســاح اجلــو الروســي والســوري اســتمرَّ ذلــك منــذ 8 حــىت 15/ 

كانــون األول.
لكننــا يف 15/ كانــون األول ســجلنا بدايــة حلملــة عســكرية جديــدة هتــدف إىل الســيطرة علــى مدينــة معــرة النعمــان ومــا حوهلــا، 
وقــد طبقــت فيهــا القــوات الروســية التكتيــك ذاتــه الــذي اتبعتــه لــدى ســيطرهتا علــى خــان شــيخون، وهــو القصــف العنيــف 
والكثيــف هبــدف تدمــر أكــر قــدر ممكــن مــن منــازل املدنيــني وإرهاهبــم ودفعهــم لاستســام والرَّحيــل. أفضــت هــذه احلملــة إىل 
ســيطرة قــوات النظــام الســوري وحلفائــه -حــىت حلظــة إعــداد التقريــر- علــى مــا يقــارب %10 مــن مســاحة األرض اخلاضعــة 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام. تشــمل املســاحة املســيطر عليهــا نقطــة املراقبــة الركيــة يف قريــة الصرمــان 
وبذلك يصبح عدد النقاط الركية الي ابتت يف مناطق ســيطرة قوات النظام الســوري، نقطتان، األوىل هي نقطة املراقبة الواقعة 

يف بلــدة مــورك يف ريــف محــاة الشــمايل. 
وقد أصدران تقريراً يستعرض أبرز االنتهاكات املرتكبة خال تلك املدة.

.>> http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/arabic/2019/12/27/11827/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يف الـ 20 من الشــهر املنصرم اســتخدمت كل من روســيا والصني حق النقض الفيتو ضدَّ جتديد قرار جملس األمن رقم 2449 
الــذي يقتضــي علــى إعــادة تفويــض األمــم املتحــدة إبدخــال املســاعدات إىل ســوراي ابســتخدام املعابــر احلدوديــة الــي ال تســيطر 
عليهــا قــوات النظــام الســوري. الــذي ينتهــي العمــل بــه يف 10/ كانــون الثــاين/ 2020، وهــذا ســوف يؤثــر علــى إغاثــة عشــرات 
آالف املدنيــني الذيــن هجَّرهــم قصــف قــوات النظــام الروســي والســوري. ُنشــر إىل أهنــا املــرة الـــ 14 الــي تســتخدم فيهــا روســيا 

حــق النقــض لصــاحل النظــام الســوري. 

يف الســاعات األوىل مــن يــوم 24/ كانــون األول أرســل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة )أوتشــا( يف 
تركيــا بريــداً إلكرونيــاً ابللغــة اإلنكليزيــة إىل املنظمــات العاملــة يف إدلــب، ُيشــر إىل هدنــة إنســانية يتوقــف خاهلــا القصــف علــى 
الطريقــني الرئيســني الواصلــني بــني مدينــة معــرة النعمــان وكل مــن مدينــي أرحيــا وســراقب، ذلــك حــىت الســاعة 18:00 مــن اليــوم 
ذاتــه. مل حيــرم احللــف الروســي الســوري هــذه اهلدنــة املعلنــة، فقــد رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 

ــذت يف غضــون مــدة اهلدنــة املعلــن عنهــا. 14 هجومــاً جــوايً وأرضيــاً لقــوات احللــف الروســي الســوري مجيعهــا نـُفِّ
تســببت اهلجمــات العســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي أبضــرار ماديــة يف العديــد مــن املراكــز احليويــة املدنيــة مــن أبرزهــا 
املنشــآت الطبيــة واملــدارس واألســواق، ومــع تزايــد كثافــة احلملــة توقــف العديــد منهــا عــن اخلدمــة خشــية تعرضهــا للقصــف. يف 
24/ كانــون األول أصــدرت اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز( بيــاانً تعلــن فيــه عــن تعليــق العمــل يف كل مــن مشــفى 
الســام للتوليــد ومشــفى املعــرة الوطــي -كامهــا يف مدينــة معــرة النعمــان- وإجــاء الكــوادر الطبيــة العاملــة هبمــا واملرضــى؛ نظــراً 

لألوضــاع الســائدة يف املنطقــة.

يف 30/ كانــون األول أصــدر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــره الثالــث حــول تطــورات الوضــع يف مشــال 
غــرب ســوراي، وحتــدث عــن حنــو 284 ألــف مــدين نزحــوا بــني 1 - 29/ كانــون األول ابجتــاه أقصــى الشــمال الســوري، وخلــوِّ 
مدينــة معــرة النعمــان وريفهــا بشــكل شــبه كامــل مــن ســكاهنا، فيمــا يســتمر النــزوح مــن ســراقب وريفهــا الشــرقي مــع امتــداد 
العمليــات العســكرية إىل مناطــق قريبــة منهــا. ُنشــر إىل أن قــوات احللــف الروســي الســوري قــد عرقلــت حركــة النازحــني؛ هبــدف 
تعريضهــم إىل مزيــد مــن الصعــوابت واإلذالل، كان ذلــك يف معظــم األوقــات عــر اســتهداف الطــران احلــريب الطــرق الرئيســة 
املكتظــة ابآلليــات الــي حتمــل عشــرات آالف النازحــني ابلرشاشــات. كمــا قصفــت جتمعــات خيــام عشــوائية للنازحــني مــرات 
عــدة، كان أبرزهــا اهلجــوم الروســي علــى املخيــم العشــوائي يف قريــة جــوابس يف ريــف إدلــب الشــرقي، الــذي تســبب مبجــزرة، وكان 

اهلجــوم ضمــن ســاعات اهلدنــة الــي أبلغــت عنهــا أوتشــا يف 24/ كانــون األول.

https://www.un.org/press/en/2019/sc14066.doc.htm
https://www.sams-usa.net/press_release/as-violence-and-displacement-escalate-in-nw-syria-major-hospitals-evacuated/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/nw_syria_sitrep3_20191230.pdf
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يف كانــون األول اســتمرت عمليــات التفجــر علــى وجــه اخلصــوص يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري يف 
مشــال شــرق ســوراي؛ مــا تســبب يف مقتــل وجــرح العشــرات وأضــرار يف مراكــز حيويــة مدنيــة. وكذلــك احلــال يف مناطــق مشــال غــرب 

ســوراي، الــي شــهدت تفجــرات وعمليــات اغتيــال تســببت أبضــرار بشــرية وماديــة.

مسحــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف كانــون األول لقرابــة 500 عائلــة -جلهــم مــن ريــف ديــر الــزور- مبغــادرة خميــم اهلــول بريــف 
احلســكة الشــرقي، علــى شــكل دفعــات، وذلــك بكفالــة مــن وجهــاء العشــائر هنــاك.

اســتمرَّت قوات النظام الســوري يف كانون األول مباحقة واعتقال األشــخاص الذين أجروا تســوية ألوضاعهم األمنية يف املناطق 
ــزت االعتقــاالت يف حمافظــي ريــف دمشــق ودرعــا، كمــا رصــدان  الــي وقعــت اتفاقيــات تســوية مــع قــوات النظــام الســوري، وتركَّ
اعتقــاالت علــى خلفيــة التعبــر عــن الــرأي وإجــراء اتصــاالت هاتفيــة مــع املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري مل تســتثِن 
الكهــول والنســاء، مــن جهــة أخــرى اســتمرَّت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة يف كانــون األول بسياســة االعتقــال 
ــزت هــذه االعتقــاالت يف  التَّعســفي واإلخفــاء القســري لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين املعارضــة لسياســاهتا، وتركَّ

حمافظــي الرقــة وديــر الــزور.
شهَد كانون األول عمليات اعتقال قامت هبا هيئة حترير الشام استهدفت نشطاء إعاميني ومدنيني، معظم هذه االعتقاالت 
حصلت بســبب منشــورات على صفحات التواصل االجتماعي تنتقد سياســة إدارة اهليئة ملناطق ســيطرهتا أو بســبب مشــاركتهم 
يف التظاهــرات املناهضــة هلــا، بينمــا قامــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهتهــا بعمليــات اعتقــال وخطــف معظمهــا حــدث 
بشــكل مجاعــي، واســتهدفت أفــراد مــن عائلــة واحــدة ومل تســتثِن النســاء بذريعــة التعــاون مــع قــوات ســوراي الدميقراطيــة، تركَّــزت يف 

مناطــق ســيطرهتا يف حمافظــة حلــب.
مــع تــردي الظــروف املناخيــة يف كانــون األول، ويف ظــلِّ ضعــف اســتجابة املنظمــات اإلنســانية يعــاين ســكان املخيمــات املكتظــة 
يف مشــال ســوراي مــن الســيول الــي جتــرف اخليــام، ونقــص يف مــواد التدفئــة وارتفــاع يف معــدل األمــراض الــي تصيــب األطفــال وكبــار 

الســن علــى وجــه اخلصــوص.
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اثلثــاً: حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي يف عــام 2019، وأبــرز مــا مت توثيقــه مــن 
انتهــاكات يف كانــون األول حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

يســتعرض التقريــر حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 علــى 
يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

https://drive.google.com/file/d/1slkLLe4kmv-EtOSl_Xc4xYURZcSG4OB-/view
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كما يستعرض ما متَّ توثيقه يف كانون األول من العام املنصرم 2019:

https://drive.google.com/file/d/1sN7Aj-qD7mZxeiQ_TyJSB1igwm93WeRa/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
واحد: يف عام 2019:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مقتــل 3364 مدنيــاً، بينهــم 842 طفــًا و486 ســيدة )أنثــى ابلغــة( 
النســبة األكــر منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي 26 مــن الكــوادر الطبيــة و13 مــن الكــوادر 
اإلعاميــة، و17 مــن كــوادر الدفــاع املــدين. كمــا وثقنــا مقتــل 305 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 
109 جمــزرة. وقــد أصــدران تقريــراً يف األول مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى 

يــد أطــراف النــزاع الفاعلــة يف ســوراي.

تتوزع حصيلة الضحااي حبسب األطراف الفاعلة على النحو التايل:
1 - األطراف الرئيسة:

قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 1497، بينهــم 371 	 
طفــًا و224 ســيدة

القوات الروسية: 452 بينهم 112 طفًا، و71 سيدة	 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 94 بينهم 11 طفًا، و7 سيدات.	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

o  هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 45 بينهم 6 
    أطفال ، و2 سيدة.

o  احلزب اإلسالمي الرتكستاين: 4
فصائل يف املعارضة املسلحة: 21 بينهم 8 أطفال، و1 سيدة.	 
قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 164 بينهم 50 طفًا، و15 سيدة	 
قوات التَّحالف الدويل: 68 بينهم 20 طفًا، و17 سيدة.	 

2 - جهات أخرى:
قتلت 1019، بينهم 264 طفًا، و149 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:

•  قذائف جمهولة املصدر: 49 بينهم 21 طفًا و8 سيدات
•  ألغام جمهولة املصدر: 234 بينهم 64 طفًا و39 سيدة
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•  رصاص جمهول املصدر: 279 بينهم 22 طفًا و19 سيدة
•  قوات عملية نبع السام )قوات اجليش الوطي والقوات الركية(: 43 بينهم 6 طفًا و10 سيدة

•  تفجرات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 402 بينهم 148 طفًا و66 سيدة
•  قتل على يد جمهولني: 12 بينهم 3 طفًا و7 سيدة

https://drive.google.com/file/d/1VCC_dxafz-ab6l6WZgO3TGcobVU66OZh/view
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https://drive.google.com/file/d/1sZSA_qq9WGT8_gio6DWIBxcp86-HYDMA/view
https://drive.google.com/file/d/1BPSGHt2vNDWfgFnuIPlVM3hcoit1OqQv/view
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https://drive.google.com/file/d/18AeHf74CLCuTirt-l-Vq0esfIGWp8Xqu/view
https://drive.google.com/file/d/1pKfEKK7KY_3LAtvXw0TwvQpVTgWmUsxB/view
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https://drive.google.com/file/d/1mGcKgQFq2BlT5RyHXNy9dHb8APx9UgXm/view
https://drive.google.com/file/d/1gToTJFhMAMM8wdWp6Hib8MvgkWA2yi4d/view
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اثنان: يف كانون األول 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون األول مقتــل 234 مدنيــاً، بينهــم 65 طفــًا و44 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، مــن 
بــني الضحــااي 3 مــن كــوادر الدفــاع املــدين. كمــا وثقنــا مقتــل 17 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 
14 جمــزرة. وقــد أصــدران تقريــراً يف األول مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى 

يــد أطــراف النــزاع الفاعلــة يف ســوراي.
تتوزع حصيلة الضحااي حبسب األطراف الفاعلة على النحو التايل:

1 -  األطراف الرئيسة:
•  قوات النظام السوري: 113 بينهم 28 طفًا، و20 سيدة 

•  القوات الروسية: 62 بينهم 18 طفًا، و13 سيدة 
•  تنظيم داعش: 2

•  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 7 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة مجيعهم على يد هيئة حترير الشام.
•  فصائل يف املعارضة املسلحة: 2 بينهم 1 طفًا.

•  قوات سوراي الدميقراطية: 6 بينهم 2 طفًا، و2 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/1wi9dLvh4kPBtZLDOaLLqWnx7PO87DnnO/view
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2 -  جهات أخرى:
قتلت 42 بينهم 15 طفًا، و8 سيدات، يتوزعون على النحو التايل:

•  قذائف جمهول املصدر: 21 بينهم 12 طفًا و4 سيدة
•  رصاص جمهول املصدر: 14 بينهم 2 طفًا و4 سيدة

•  تفجرات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 4 بينهم 1 طفًا
•  ألغام جمهولة املصدر: 3

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
واحد: يف عام 2019:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 4671 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 224 طفــًا 
و205 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام 
الســوري يف حمافظــات ريــف دمشــق فدرعــا فديــر الــزور. وقــد أصــدران تقريــراً يف الثــاين مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل 

عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
تتوزَّع حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي حبسب األطراف الفاعلة على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1di2Waubf2Yhr3XakCtxH2j7NZtgAbphs/view
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•  قوات النظام السوري: 2797 بينها 113 طفًا و125 سيدة.
•  تنظيم داعش: 64 بينها 2 طفًا و1 سيدة.

•  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 303 بينها 8 طفًا و4 سيدة. مجيعهم على يد هيئة حترير الشام.
•  فصائل يف املعارضة املسلحة: 405 بينها 20 طفًا و19 سيدة.
•  قوات سوراي الدميقراطية: 1102 بينها 81 طفًا، و56 سيدة.

ابء: يف كانون األول 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون األول مــا ال يقــل عــن 178 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 1 طفــًا و8 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف حمافظــات 
ريــف دمشــق فحلــب. وقــد أصــدران تقريــراً يف الثــاين مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال 

واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي حبسب األطراف الفاعلة على النحو التايل:

•  قوات النظام السوري: 92 بينها 5 سيدات
•  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 19، مجيعهم على يد هيئة حترير الشام

•  فصائل يف املعارضة املسلحة: 29 بينها 1 سيدة
•  قوات سوراي الدميقراطية: 38 بينها 1 طفل و2 سيدة

اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
واحد: يف عام 2019:

ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 871 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، 
725 مــن هــذه اهلجمــات كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي يف مشــال غــرب ســوراي.

ومن بني هذه االعتداءات وثقنا 215 حادثة اعتداء على مدارس، و98 على منشآت طبية، و197 على أماكن عبادة.
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تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الفاعلة على النحو التايل:

  قوات النظام السوري: 577	 
  القوات الروسية: 175	 
  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 10، توزعوا على النحو التايل:	 

o  هيئة حترير الشام: 9
o  احلزب اإلسالمي الرتكستاين: 1

  فصائل يف املعارضة املسلحة: 6	 
  قوات سوراي الدميقراطية: 7	 
  جهات أخرى: 96	 

https://drive.google.com/file/d/17C_fhP3LWEK5URcjUDQ8pNq0r5MJ9GED/view
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف هذا العام على النحو التايل:

املركز املـُعتدى عليه
املراكز احليوية الدينية

املساجد
الكنائس

املراكز احليوية الرتبوية
املدارس

اجلامعات
املعاهد التعليمية
رايض األطفال

دور األيتام
املراكز احليوية الطبية

املنشآت الطبية
سيارات اإلسعاف

املراكز احليوية الثقافية
املناطق األثرية

املتاحف
املربعات السكانية

احلدائق
األسواق
املاعب

الشــارات اإلنســانية اخلاصــة
اهلال األمحر

قوات
 النظام 
السوري

154

1

165

1

1

3

55

4

1

3

2

37

4

القوات الروسية

30

35

27

7

3

2

هيئة حترير
 الشام

 

1

2

احلزب اإلسالمي 
الرتكستاين

1

جهات أخرى

8

2

11

1

1

1

11

4

2

21

قوات سوراي 
الدميقراطية

1

3

فصائل يف املعارضة 
املسلحة 

1

2

التنظيمات اإلسالمية املتشددة
اجلهة الفاعلة

1
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اثنان: يف كانون األول 2019:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون األول مــا ال يقــل عــن 110 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَـّـة مدنيَّــة، 

ــزت يف حمافظــة إدلــب. 105 مــن هــذه اهلجمــات كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي وقــد تركَّ
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 30 حادثة اعتداء على مدارس، و4 على منشآت طبية، و29 على أماكن عبادة.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الفاعلة على النحو التايل:
•  قوات النظام السوري: 74	 
•  القوات الروسية: 31	 
•  جهات أخرى: 5 حوادث اعتداء، توزعوا على النحو التايل:	 

-  تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 3
-  ألغام جمهولة املصدر: 1

-  هجمات من جمموعات جمهولة: 1

البىن التحتية
حمطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع املدين
املنشآت واملصادر املائية
املقرات اخلدمية الرمسية

وسائط النقل
األفران

مزارع احليواانت الداجنة
صوامع احلبوب

املنشآت الصناعية
منظمات اجملتمع املدين

الوسائط اإلعامية
خميمات النازحني
خميمات النازحني

اجملموع:

3

52

9

22

1

27

1

3

15

3

10

577

2

25

4

10

14

4

1

3

1

7

175

 

4

1

1

91

2

1

6

 

1

2

7

2

3

3

9

1

4

2

9

96
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب األطراف الفاعلة يف هذا الشهر على النحو التايل:

املركز املـُعتدى عليه
املراكز احليوية الدينية

املساجد
املراكز احليوية الرتبوية

املدارس
املراكز احليوية الطبية

املنشآت الطبية
املربعات السكانية

األسواق
املاعب

البىن التحتية
حمطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع املدين
املنشآت واملصادر املائية
املقرات اخلدمية الرمسية

األفران
مزارع احليواانت الداجنة

املنشآت الصناعية
منظمات اجملتمع املدين

الوسائط اإلعامية
خميمات النازحني
خميمات النازحني

اجملموع:

قوات النظام 

السوري

 

21

22

3

11

1

-

2

-

1

6

-

-

5

2

-

74

القوات الروسية

 

8

7

1

1

-

-

-

2

1

5

2

2

-

-

2

31

جمهولــة  ألغــام 
املصدر 

 

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تفجريات مل نتمكن من 
حتديد مرتكبيها 

 

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

هجمات من 
جمموعات جمهولة

 

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جهات أخرى

311

اجلهة الفاعلة
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف كانون األول:
األحد 1/ كانون األول/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري صاروخاً على مدرســة الرســة للتعليم 
األساســي يف قرية الرســة بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املدرســة وســورها، وإصابة أاثثها أبضرار 
ماديــة متوســطة. نشــر إىل أنَّ املدرســة متوقفــة عــن العمــل إثــر نــزوح ســكان القريــة جــراء محلــة التصعيــد العســكرية املســتمرة مــن 
قبــل قــوات احللــف الســوري - الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة منــذ 26/ نيســان/ 2019. ختضــع قريــة الرســة 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنني 2/ كانون األول/ 2019 قرابة الساعة 10:30 قصف طران اثبت اجلناح )Su-22( اتبع لقوات النظام السوري 
ابلصواريــخ وســط ســوق اهلــال شــرق مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســّبب مبجــزرة، إضافــًة إىل دمــار 
جزئــي يف عــدد مــن احملــات التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق وبســطات الباعــة أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع مدينــة معــرة النعمــان 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر هجوم جوي للنظام السوري على سوق اهلال يف مدينة معرة النعمان/ إدلب – 2/ كانون األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/16Ms8GuuAy3kERYCmUPHtFP5gLjH1jrC1/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Barsah,+Barzah,+Syria/@35.6912854,36.866747,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMzXCsDQxJzE2LjAiTiAzNsKwNTInNDguMCJF!3b1!8m2!3d35.6877778!4d36.88!3m4!1s0x15251e03e76efc0b:0xfd8594245bcb32db!8m2!3d35.6916397!4d36.8739098?hl=en
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETel6YCKG5lIroeE4zbdmCIBL2jHpY_0JexyKTBgWniPKQ?e=ez1tka
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZulW6VuLu5JqxHtvnNh9H8Bm4tZsZntw9ekuysCYtWhaw?e=aFYk9t
https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%E2%80%AD/@35.6457337,36.6661405,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f9760f3c48e3:0x34cfbee2416940ba!8m2!3d35.6437941!4d36.6799513
https://drive.google.com/file/d/1UOPXSROIqauEPA-ZOG6ybmAaTkUKJaHg/view
https://drive.google.com/file/d/13bzpTVp8FJITBmlm8l5kk1hxqJeAWS6b/view
https://drive.google.com/file/d/12aFzPTz_MdEXOpKf80cAsYRiSiS_qb2e/view
https://drive.google.com/file/d/1a4byvyT_Dpp2sRLs6WJW5Doe8C3lLkLl/view
https://drive.google.com/file/d/1CsPLwCMfMnmg6Bu8hnNokSEixFkR3g-z/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%AC%D9%803%202%2012%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVhTQzFTWHBnRGxDbXdXNDZHcy1uVDBCRGZ3WXEtSU5ncjNjUFE5dzJDRlFNQT9ydGltZT1GNFcweVFpUTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETel6YCKG5lIroeE4zbdmCIBL2jHpY_0JexyKTBgWniPKQ?e=ez1tka
https://drive.google.com/file/d/1aERM3FZ6T6LqQxWrpXAtr1gnW7vNXuN3/view
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األربعــاء 4/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 14:15 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 8 صواريــخ 
علــى مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقط أحدهــا أمــام مســجد عثمــان بــن عفــان يف املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة ســراقب لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 7/ كانــون األول/ 2019 شــّن طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات عــدة ابلصواريــخ علــى مدجنَتــني لربيــة 
الطيــور يف منطقــة جبــل الدويلــة الواقعــة قــرب بلــدة كفــر ختــارمي بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، حيــث بــدأ اهلجــوم منــذ قرابــة الســاعة 
22:05 واســتمر حــىت الســاعة 22:20؛ مــا تســّبب بنفــوق العشــرات مــن طيــور الدجــاج، إضافــًة إىل دمــار كبــر يف بنــاء 

املدجنَتــني. ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري أمــام مســجد عثمــان بــن عفــان يف مدينــة ســراقب/ إدلــب – 4/ 
كانــون األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1kevNg5pmNopMUzvG3gKq5gP4PbCt5-6a/view
https://drive.google.com/file/d/1k2SbdcUt0Rc-6Leo3R1qJj4GodKoyCvX/view
https://drive.google.com/file/d/1ebixsHQ-OM86JwGn882_HhJuZInifJ1Z/view
https://drive.google.com/file/d/19sT_eUELOxin_tynqBPI8pWY54_VvvNy/view
https://drive.google.com/file/d/1GNxqUYaq64ERI3JFja8TAZSvBL6yMV-P/view
https://drive.google.com/file/d/1jJFS-76R7GdP2zznRQt1QzI0IP_1Zg9C/view
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الســبت 7/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 14:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ الســوق 
الرئيــس املعــروف بســوق األلبســة وســط قريــة بليــون يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســّبب مبجــزرة، إضافــًة إىل 
دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــات التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع قريــة بليــون لســيطرة مشــركة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 7/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 09:45 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة 
عــدة قــرب مبــى احتــاد املكاتــب الثوريــة )URB( يف مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف 

املبــى. ختضــع مدينــة كفــر نبــل لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

احلفــرة النامجــة عــن هجــوم جــوي روســي قــرب مدجنــة لرتبيــة الطيــور يف بلــدة كفــر ختــارمي/ إدلــب 
2019 7/ كانــون األول/  الناجــم عنــه-  والدمــار 

دمــار إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري ابلرباميــل املتفجــرة قــرب مبــىن احتــاد املكاتــب 
الثوريــة يف مدينــة كفــر نبــل/ إدلــب – 7/ كانــون األول/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVZgKDKBhu5ImSg6Sv2qVuwB9DrZxLrf53bQw9INVACjIw?e=5q9bZD
https://www.google.com/maps/place/Baluon,+Syria/@35.6986043,36.4862392,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152450dd76a92c59:0x9c4fd976816b59f!8m2!3d35.697861!4d36.5040446
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1aTFLqPyWGhMA7rH_z2CHo571WJ_-gCC8/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1lXMmN5GzEnGJQhiO3mCJ55QnpBq_0bKB/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%802%207%2012%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVhYbXg4akk2Q1pJdWc4TzUySjR6ZEVCbzVwSDNIX2g2b2F0QTgyOXN5TW9nZz9ydGltZT1tUHV4aFF1UTEwZw
https://drive.google.com/file/d/13xI94g3ClTFi-F62JZf6JmjSUg-4WWqK/view
https://drive.google.com/file/d/10H3HSWPV2C2L8hLkMG4a_PX71-yZ4C7T/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%20%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%8A%D9%82%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%207%2012%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVEwVTg0dExKT1JOa0tDQW9QdHEwY2NCdW80Tmh5ZENLdUFYdVlxQzFCek5nZz9ydGltZT1vaDVhdGd1UTEwZw
https://drive.google.com/file/d/13xI94g3ClTFi-F62JZf6JmjSUg-4WWqK/view
https://drive.google.com/file/d/1khp9FMl0YVrGohysBMBWZNRvvosaKiZm/view
https://drive.google.com/file/d/1-7gLC9z_jYBuyEwzxq9pmoGwz0qIX4mX/view
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اإلثنــني 16/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 17:30 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــًا متفجــراً 
علــى مدرســة ذكــور معــر شــورين يف قريــة معــر شــورين بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقط الرميــل وســط ســاحة املدرســة؛ مــا 
أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائهــا، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع قريــة معــر شــورين لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثااثء 17/ كانون األول/ 2019 قرابة الساعة 12:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ 
مصلى الســيدة فاطمة يف قرية معر مشارين بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما أدى إىل دمار بناء املصلى بشــكٍل كامل، وخروجه 

عن اخلدمة. ختضع قرية معر مشارين لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.

األربعــاء 18/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 10:15 قصفــت قــوات النظــام الســوري بقذائــف املدفعيــة الثقيلــة ورامجــة 
الصواريــخ -بشــكٍل متزامــن- مركــز طــوارئ معــرة النعمــان لإلســعاف األويل التابــع ملنظمــة بنفســج لإلغاثــة والتنميــة يف مدينــة معــرة 
النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف املركــز، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة 

معــرة النعمــان لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعاء 18/ كانون األول/ 2019 شنَّ طران اثبت اجلناح )L-39( اتبع لقوات النظام السوري غارة ابلرشاشات الثقيلة 
وصواريخ صغرة احلجم على مســجد احلميدية الواقع يف ســوق اخلضار وســط مدينة جســر الشــغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ 
مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــركة 

بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

صورة تظهر مصلى السيدة فاطمة يف قرية معر مشارين/ إدلب قبل وبعد دماره إثر هجوم جوي للنظام السوري 
يف 17/ كانون األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1VmDYYoM-opoCSQC60G5ZbYcz8sf0LdTV/view
https://drive.google.com/file/d/1INHezxxKf7Av3MDK6YPevV86yoR34hJ-/view
https://drive.google.com/file/d/15wkVCtgpAJqNsHYj2dctML_P28aHJOQc/view
https://drive.google.com/file/d/1nkmniWVV1jv6UGS3ueBpjDFXthU0igIR/view
https://drive.google.com/file/d/1J1wZ3gqrIEIILmmhrqsFQAdl3XKyLAto/view
https://drive.google.com/file/d/1IcpeeoECQtQlE7RL5zeNQrDy1ACS2a_z/view
https://drive.google.com/file/d/1qefj5G3GT-2yoGYOiA8Uan3l9WEe41lm/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUgskRm0pfZMuXNZOYi0n1UB7zVD60mVJirD4xEPVThDXg?e=bEmhkn
https://drive.google.com/file/d/1LpQgvEAdOfrsYbvHPS9E3ADOMBVSpIld/view
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اإلثنــني 23/ كانــون األول/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة يف الســوق الشــعيب وســط بلــدة ســلوك التابعــة ملدينــة تــل أبيــض 
بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة كبــرة، مــا زلنــا 
حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع البلــدة لســيطرة قــوات نبــع الســام 

)القــوات الركيــة، وقــوات اجليــش الوطــي( وقــت احلادثــة.

الثــااثء 24/ كانــون األول/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجد خالــد بــن الوليــد يف قريــة 
الديــر الغــريب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــااثء 24/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 09:29 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني أصــاب 
أحدمها املدرســة اإلعدادية يف األطراف اجلنوبية لقرية جوابس جنوب مدينة ســراقب بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ فيما أصاب 
الصــاروخ الثــاين خميمــاً عشــوائياً للنازحــني ماصــق للمدرســة؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل هتــدم جــزء مــن ســور املدرســة وإصابــة 
مــواد إكســاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع قريــة جــوابس لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى مســجد احلميديــة يف مدينــة جســر الشــغور/ إدلــب – 
18/ كانــون األول/ 2019

https://www.google.com/maps/place/Khalid+ibn+al-Walid+Mosque/@35.5912434,36.6814184,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f74f9d1545f1:0x6ee0c4f74075d039!2sAldier+Algarbi,+Syria!3b1!8m2!3d35.5922822!4d36.6862842!3m4!1s0x1524f74e4f5035c5:0x98b3787a0e08a637!8m2!3d35.5912567!4d36.6882688
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdrAUuJwfS5NsKg8al5ixq4BGnVfJyT9XftTDZaI6DEBrg?e=PKWZl5
https://drive.google.com/file/d/1CVOFZYDgmzCEUQfY_GMmMiCMq8V3USgU/view
https://drive.google.com/file/d/1WleiItjhhVSLz9Aoe8lE1JroBim7vUw8/view
https://drive.google.com/file/d/1T2cHPn1YKM1n63YR56XzsSosB8cxjARE/view
https://drive.google.com/file/d/1iITx12LiH5i11PSqpqJeXV6RFZIamVph/view
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األربعــاء 25/ كانــون األول/ 2019 انفجــرت دراجتــان انريتــان مفخختــان وســط ســوق مدينــة جرابلــس بريــف حمافظــة حلــب 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة مخســة مدنيــني جبــراح، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة أبضــرار ماديــة متوســطة، مــا زلنــا 
حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
واحد: يف عام 2019:

وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف عام 2019 ما ال يقل عن 56 هجوماً اســتخدمت فيها الذخائر العنقودية، وقد 
تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل 64 مدنيــاً بينهــم 22 طفــًا، و14 ســيدة، وإصابــة 136 شــخصاً، توزعــت هــذه اهلجمــات 

علــى النحــو التــايل:
-  قوات النظام السوري: 52 هجوماً توزعت حبسب احملافظات على النحو التايل:

  حمافظة محاة: 1• 
  حمافظة إدلب: 51• 

وتسببت يف مقتل 64 مدنياً بينهم 22 أطفال و14 سيدة )أنثى ابلغة( وإصابة 132 شخصًا
-  القوات الروسية: 4 هجوماً توزعت حبسب احملافظات على النحو التايل:

  حمافظة محاة: 1• 
  حمافظة إدلب: 3• 

تسببت هجمات القوات الروسية يف إصابة 4 أشخاص.
كمــا ســجَّلنا يف 2019 مــا ال يقــل عــن 22 هجومــاً أبســلحة حارقــة مجيعهــا نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري، توزعــت علــى 

احملافظــات الســورية علــى النحــو التــايل:
  حمافظة محاة: 9• 
  حمافظة إدلب: 13• 

 كمــا رصــدان اســتخدام النظــام الســوري الســاح الكيميائــي يف مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد لقــوات النظــام الســوري علــى قريــة 
الكبينــة يف حمافظــة الاذقيــة، وتســبَّبت اهلجــوم يف إصابــة أربعــة مــن مقاتلــي هيئــة حتريــر الشــام.

https://www.google.com/maps/place/Jarabulus,+Syria/@36.8178298,38.0081456,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x153175b3c1b59747:0x207e6b6367c1199a!8m2!3d36.8189943!4d38.0075815
https://drive.google.com/file/d/1pqjADagG16dzC8J8dyhgJlDrFsrBF13Z/view
https://drive.google.com/file/d/11YVnMyMXc7hc96Mb0F3_PNbLIDbM4-0e/view
https://drive.google.com/file/d/1Ua_NGDhTIOtmNmDq0PLUY-QQa5Pl-je4/view
https://drive.google.com/file/d/16Ct_raGbI5uOdqMZJhL28OEuOcekPVQh/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 26

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019، مــا ال يقــل عــن 7 هجمــات بصواريــخ مســمارية، مجيعهــا نفذهتــا 
قــوات النظــام الســوري يف حمافظــة إدلــب.

ألقــى الطــران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 4378 برميــًا متفجــراً يف عــام 2019، 
مجيعهــا علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، توزعــت علــى النحــو التــايل:

-  حمافظة إدلب: 2335
-  حمافظة محاة: 1544

-  حمافظة الاذقية: 499
وقد تسبَّبت هذه اهلجمات يف مقتل 105 مدنياً، بينهم 26 طفًا و26 سيدة، توزعت حصيلة الضحااي حبسب احملافظات 

علــى النحــو التايل:
-  حمافظة إدلب: 96 بينهم 25 طفًا، و25 سيدة.

-  حمافظة محاة: 9 بينهم 1 طفلة، و1 سيدة.
كمــا أســفرت اهلجمــات ابلراميــل املتفجــرة عــن مــا ال يقــل عــن 93 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، بينهــا 37 علــى 

مــدارس، و25 علــى أماكــن عبــادة، و8 علــى منشــآت طبيــة.
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تظهــر اخلريطــة التاليــة تــوزع حصيلــة الراميــل املتفجــرة الــي ألقاهــا ســاح اجلــو التابــع لقــوات النظــام الســوري، يف عــام 2019 
علــى احملافظــات:

تظهــر اخلريطــة الســابقة اســتخدام النظــام الســوري ســالح الرباميــل املتفجــرة يف مشــال غــرب ســوراي فقــط يف عــام 2019 
ــع  وبكثافــة غــري مســبوقة يف األعــوام الســابقة، ُنشــري إىل أن حصيلــة الرباميــل املتفجــرة الــي ألقاهــا ســالح الطــريان التاب
للنظــام الســوري علــى هــذه احملافظــات يبلــغ قرابــة 6 أضعــاف حصيلــة عــام 2018، وذلــك خــالل محــالت عســكرية 

متتابعــة شــنتها قــوات احللــف الســوري الروســي علــى املنطقــة منــذ 26/ نيســان.

اثنان: يف كانون األول 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون األول مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد اســتخدمت فيــه الذخائــر العنقوديــة، 

نفذتــه قــوات النظــام الســوري.
وألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي واثبــت اجلنــاح مــا ال يقــل عــن 453 برميــًا متفجــراً علــى كل مــن حمافظــي إدلــب 

التــايل: النحــو  والاذقيــة، توزعــت علــى 

https://drive.google.com/file/d/1IchWDQR0XOot2iMD9oCfXbhowmwKj7dI/view
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-  حمافظة إدلب: 417
-  حمافظة الاذقية: 36

وقــد أســفرت اهلجمــات ابســتخدام الراميــل املتفجــرة عــن مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال، و3 ســيدات مجيعهــم يف حمافظــة 
إدلــب، ومــا ال يقــل عــن 28 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، بينهــا 13 علــى مــدارس، و6 علــى أماكــن عبــادة، و1 

علــى منشــأة طبيــة.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث اهلجمات العشوائية واستخدام األسلحة غر املشروعة الي متكنا من توثيقها يف كانون األول:
األحــد 1/ كانــون األول/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميلــني متفجريــن علــى أحــد املناطــق يف 
قريــة كنصفــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

الســبت 7/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 11:00 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة 
عــدة علــى قريــة ابديتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني مــن عائلتــني )مخســة أطفــال -1 ذكــر، و4 
أنثــى-، وســيدة واحــدة(. ختضــع قريــة ابديتــا لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

كــرات حديديــة مــن خملفــات براميــل متفجــرة ألقاهــا طــران النظــام الســوري علــى قريــة كنصفــرة/ إدلــب – 
1/ كانــون األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1Bd_gWn8ICI7NCy3AXmt9V6g5qtvuAWE3/view
https://drive.google.com/file/d/1fH_L7riLrUVKB6gTJOSsooOhABht2QE_/view
https://drive.google.com/file/d/1s_P7c1HrM8Vc7k7LfwkOUWRG_p1UdRFN/view
https://drive.google.com/file/d/10niYGNM4LHUZPvUDX-hN4Gi4z6Qvwv9_/view
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الســبت 7/ كانــون األول/ 2019 قرابــة الســاعة 08:30 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة 
عــدة قــرب مدرســة معــر زيتــا اإلعداديــة يف قريــة معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة 

وســورها. ختضــع قريــة معــر زيتــا لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 18/ كانــون األول/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــًا متفجــراً علــى مســجد حســان 
بــن اثبــت يف بلــدة تلمنــس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة 

كبــرة. ختضــع بلــدة تلمنــس لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

السبت 28/ كانون األول/ 2019 أطلقت منصة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري صاروخاً من منط
 Tochka 9M79 حممــًا بذخائــر عنقوديــة مــن منــط 9N24، اســتهدفت احلــي الشــمايل الشــرقي مــن قريــة حممبــل بريــف 
إدلــب الغــريب، انفجــرت بعــض القنابــل ابلقــرب مــن فــرن حممبــل واملســجد الكبــر، وتســبَّبت أبضــرار ماديــة متوســطة يف الزجــاج 
والبنــاء، إضافــة إىل جــرح مدنيــني اثنــني، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

مقطــع مصــور يظهــر دمــاراً إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري ابلرباميــل املتفجــرة قــرب مدرســة معــر زيتــا اإلعداديــة يف قريــة معــر زيتــا/ 
إدلب – 7/ كانون األول/ 2019

https://www.google.com/maps/place/Hassan+ibn+Thabit+Mosque/@35.6381718,36.7341718,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524fba00b1cfae7:0x2b075add82de9767!2sTalmenes,+Syria!3b1!8m2!3d35.6384266!4d36.733459!3m4!1s0x1524fb0a73ecae91:0x672bf676cfcb9cc4!8m2!3d35.6376721!4d36.7392817
https://drive.google.com/file/d/16OA7PwY55Dig1A2T3RBRWapA7uEBLjRs/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8F%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%AC%D9%802%2018%2012%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZGUlZmZUtwZ2xMZ1lkTkZyczNxcm9CQkFaSmdqR0J6RXhKMUQzOFFVVVdUUT9ydGltZT16TGNCY0JlUTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8F%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%AC%D9%801%2018%2012%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWQxRlYyNzlLemhDanVhdGdxcWRFSzRCeG1tNGYwaFZlUU1ZR19fa3dza0JlQT9ydGltZT1URzJSYUJlUTEwZw
https://www.google.com/maps/place/Hassan+ibn+Thabit+Mosque/@35.6381718,36.7341718,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524fba00b1cfae7:0x2b075add82de9767!2sTalmenes,+Syria!3b1!8m2!3d35.6384266!4d36.733459!3m4!1s0x1524fb0a73ecae91:0x672bf676cfcb9cc4!8m2!3d35.6376721!4d36.7392817
https://drive.google.com/file/d/151SGSGXhUmC79tUEyM28VUjJFh3hqmuk/view
https://drive.google.com/file/d/151SGSGXhUmC79tUEyM28VUjJFh3hqmuk/view
https://drive.google.com/file/d/1Zoelv72KLQh_egOgoNCxi0LaJ5avakb5/view
https://drive.google.com/file/d/10RMiBW79rVCIXD1RRoC6IEFwA2kqqtJC/view
https://drive.google.com/file/d/19bQ5w46PHZXnzSOrnwOe2R-r9-2HTJ_i/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D8%A7%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D8%A7%20%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%207%2012%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE4MkgwYkt2UHBCcU1GTjhKR0pUdElCdEM0RnFvdUVoOWUwV1F1YnpjRi0xZz9ydGltZT1Xb0pkNHhhUTEwZw
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رابعاً: مرفقات: 
توثيق مقتل 3364 مدنيا يف سوراي يف عام 2019

توثيق ما ال يقل عن 4671 حالة اعتقال تعسفي يف عام 2019 

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

  أشــارت األدلــة الــي مجعناهــا إىل أنَّ اهلجمــات ُوّجهــت ضــدَّ املدنيــني وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات احللــف الســوري • 
الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إىل االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّبت هجماهتــا 
وعمليــات القصــف العشــوائي يف تدمــر املنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة حتمــل علــى االعتقــاد أبنَـّـه مت ارتــكاب 

جرميــة احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــني يف كثــر مــن احلــاالت.
  مل تكتــِف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون العــريف، بــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن الــدويل، • 

وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 املتعلِّــق ابإلفــراج عــن املعتقلــني، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك 
دون أيــة حماســبة.

خملفــات صــاروخ مــن منــط Tochka 9M79 حممــاًل بذخائــر عنقوديــة أطلقتــه قــوات النظــام الســوري علــى قريــة 
حممبــل/ إدلــب- 28/ كانــون األول/ 2019

http://sn4hr.org/arabic/2020/01/01/11833/
http://sn4hr.org/arabic/2020/01/01/11833/
http://sn4hr.org/arabic/2020/01/02/11855/
http://sn4hr.org/arabic/2020/01/02/11855/
https://drive.google.com/file/d/1USdez9BWsGcBQJw_Klk9Sb5FZvevPYeO/view
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ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الــدويل بتوجيــه حتذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن اهلجمــات حبســب •  مل ُنســجِّ
اشــراطات القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذا مل حيصــل مطلقــاً منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار 

اتم حبيــاة املدنيــني يف ســوراي.
  إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة • 

املنسَّــقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
إن عمليات القصف العشوائي غر املتناسب الي نفَّذهتا قوات احللف “قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية • 

ذات القيادة الكردية” تعتر خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إىل جرائم حرب.
  انتهكــت التنظيمــات اإلســامية املتشــددة القانــون الــدويل اإلنســاين، ُمتســببة يف مقتــل العديــد مــن املدنيــني، وأضــرار يف • 

مراكــز حيويــة مدنيــة.
  خرقــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 عــر هجمــات تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين • 

الــدويل العــريف، متســببة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم بصــورة عرضيــة.
  إن مجيــع اهلجمــات الــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر • 

طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى 
االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُعــرِّ عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــر • 
قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 

املــواد )27، 31، 32(.

التَّوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل:

  يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى • 
“توقــف فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

  جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت • 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
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  إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب • 
والتخريب.

  جيــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار خــاص حبظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي علــى غــرار حظــر اســتخدام • 
ــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطــرة. األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

 علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، الــذي يســتخدم • 
األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّــدد.

مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف • 
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الازمــة.

 
إىل اجملتمع الدويل:

يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم • 
الشَّــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى 
الصعيــد اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة 

جلميــع األشــخاص املتورطــني.
دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف • 

الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(” إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ 
اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف 
األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتاان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية 

احلمايــة، الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.• 
السَّــعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عر اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام • 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.
 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة السَّــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة • 

يف هــذا التقريــر وغــره مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 
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تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة ورفــع التَّوعيــة احملليــة ملثــل هــذا النــوع • 
مــن املخاطــر.

إنشــاء منصَّــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل • 
اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد •  فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ
للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم الي متَّ توثيقها يف هذا التقرير.• 

 
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد.• 
إعــادة تسلســل عمليــة الســام إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة • 

احلكــم االنتقــايل.
 

إىل النظام السوري:
التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف املناطــق الســكنية واملستشــفيات واملــدارس واألســواق واســتخدام • 

الذخائــر احملرمــة والراميــل املتفجــرة. 
  إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.• 
الكشف عن مصر قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصرهم حىت اآلن.• 
االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.• 
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إىل النظام الروسي:
فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.• 
تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن • 

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
  التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرام القانون العريف اإلنساين.• 
علــى النظــام الروســي ابعتبــاره طــرف ضامــن يف حمــاداثت أســتاان التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض التَّصعيــد، والضغــط • 

علــى النظــام الســوري لوقــف اهلجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غــر املشــروط بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق 
احملاصــرة.

التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان وتعويــض الضحــااي وذويهــم عــن مجيــع األضــرار البشــرية • 
واملاديــة، الــي حلقــت هبــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقــدمي العــاج لعشــرات املصابــني املدنيــني. 

نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع، الــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة • 
وإطــاع اجملتمــع الســوري عليهــا، وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.

البدء يف حتقيق اخراق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 82 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.• 
 

إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية(:
ــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، •  يتوجَّ

وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَـّـة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، 
واالعتــذار منهــم.

  جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي • 
ُتســيطر عليهــا.

ــاح وغــره إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلطَّلــب الســابق، وهــذه •    يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال الدعــم ابلسِّ
مسؤولية الدول الداعمة بشكل رئيس، وإنَّ تزويد قوات سوراي الدميقراطية ابلساح والدَّعم مع العلم إبمكانية استخدامها 

لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.
علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن جتنيــد األطفــال وحماســبة الضبــاط املتورطــني يف ذلــك، والتَّعهــد إبعــادة • 

مجيــع األطفــال، الذيــن متَّ اعتقاهلــم هبــدف عمليــات التَّجنيــد فــوراً.
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إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املدنيــني يف مجيــع املناطــق وضــرورة التمييــز بــني األهــداف العســكرية واملدنيــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات • 

عشــوائية.
التَّعهد ابلتَّوقف عن أيَّة عمليات اعتقال تعسفي، والتَّحقيق يف احلوادث الي خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.• 
اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر الي ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.• 

املنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة هبدف أتمني مراكز إيواء كرمية للمشردين داخلياً.

شكر وتقدير
كل الشكر جلميع األهايل وذوي وأصدقاء الضحااي وشهود العيان والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير.
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