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اإلثنين 6  تشرين االول 2014

محتويات التقرير:
أواًل: مقدمة

ثانياً: تفاصيل احلوادث
• املدارس
• األفران

• األسواق
• املشايف والنقاط الطبية

• دور العبادة
• سيارات اإلسعاف

• جسور

ثالثاً: االستنتاجات والتوصيات

استهداف المراكز الحيوية في شهر أيلول

استهداف ما اليقل عن:
6 مدارس، 2 أفران، 9 أسواق، 7 مراكز طبية، 1 سيارات إسعاف، 12 دور العبادة، 

1 جسور

أواًل: المقدمة:
إذا كان جملس األمن عاجزاً عن إلزام النظام السوري على تطبيق القرار 2139 الصادر 
عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014 والقاضي بوضع حد “لالستخدام العشوائي عدمي التمييز 
لألسلحة يف املناطق املأهولة، مبا يف ذلك القصف املدفعي واجلوي، مثل استخدام القنابل 
الربميلية”، فال أقل من أن يقوم جملس األمن باحلد األدىن من الضغط على النظام السوري 
إليقاف استهداف مراكز التجمعات احليوية، كاملدارس واملشايف واألسواق واملخابز ودور 
العبادة، يف هذا التقرير ُتسلط الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضوء على ما متكنت من 
توثيقه من هجمات على هذه املراكز احليوية، ونشري إىل أن هذا هو احلد األدىن وذلك 

بسبب املعوقات العملية العديدة اليت تصادفنا أثناء عمليات التوثيق اليت جنريها.

مقرات  وجود  عدم  على  حتقيقاهتا  من خالل  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  تؤكد 
عسكرية يف تلك املراكز قبل أو أثناء اهلجوم، وعلى النظام السوري أن يربر أمام األمم 

املتحدة وجملس األمن قيامه بتلك اهلجمات الوحشية.

النظام  قيام  سابقة  إحصائية  تقارير  عدة  أكدت يف  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة 
السوري وعرب عمليات القصف اليومية على مدار هذه السنوات بتدمري ما اليقل عن 
واملقصود  مبىن،  مليون   204 أكثر من  بينما تضرر  مبىن بشكل كامل،  ألف   850
باملبىن هو املشفى أو املدرسة أو املسجد أو الكنيسة أو املنزل وما إىل ذلك، ويبدو أن 
النظام السوري مستمر وبشكل منهجي يف تدمري ما تبقى من مباين سوريا، كما أن 
بعض اجملموعات املسلحة قامت باستهداف الكثري من املباين عرب عمليات القصف 
العشوائي عدمي التمييز، ولكن املقارنة بني الطرفني شبه مستحيلة، ألن الفارق شاسع 
جداً لصاحل قوات النظام السوري اليت متتلك صواريخ السكود والقنابل الربميلية واليت 

أصبح إلقاؤها حدثاً يومياً يف أغلب احملافظات السورية.

حزيران/  نهاية  في  تأسست  اإلنسان،  لحقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من 

قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

وحبسب القانون الدويل اإلنساين تعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن استهداف 
النظام السوري للمدارس واملشايف والكنائس واألفران هلو استخفاف صارخ بأدىن معايري القانون الدويل اإلنساين وقرارت جملس 

األمن الدويل.

ثانيًا: تفاصيل الحوادث:
أ. المدارس: 

1 - بتاريخ 4/ أيلول/ 2014 قصف الطريان احلريب صاروخاً على جتمع مدارس بلدة دير العصافري يف حمافظة ريف دمشق، 
مما أدى لتضرر بعض املدارس، وسجلنا مقتل شخص مدين باإلضافة إلصابة عدة جرحى.

2 - قامت املقاتالت احلربية بتاريخ 4/ أيلول/ 2014 بقصف صاروخي على مدرسة أمحد ياسني يف حي غويران مبدينة 
احلسكة، سجلنا حصول دمار كبري يف املدرسة.

3 - بتاريخ 7/ أيلول/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً، استهدف مدرسة الصبيخان الريفية بريف حمافظة 
دير الزور، وثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل تسعة مدنيني من النازحني املقيمني يف املدرسة، إضافة إىل دمار 

جزء من املدرسة.

4 - بتاريخ 8/ أيلول/ 2014 استهدف الطريان احلريب مدرسة يف بلدة تلفيتا مبحافظة ريف دمشق، سجلنا حصول أضرار 
مادية يف املدرسة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=6S6F6i4xlJ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ma3MEQprf8U&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVVZHV0hsbU9DbHM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuclc4RG1BM3BGZk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuclc4RG1BM3BGZk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUFUtdnVPdmVsQ0E/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZE5yTmR2MlFWRUk/edit
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5 - بتاريخ 11/ أيلول/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي عرب غارتني مدرسة أمحد الشامي الشرعية للبنات يف مدينة 
دوما بريف دمشق، سجلنا حصول أضرار مادية يف املدرسة.

6 - قصفت املقاتالت احلربية احلكومية يف 30/ أيلول/ 2014 صاروخاً على مدرسة سقبا الثالثة االبتدائية مبدينة سقبا بريف 
دمشق، ما تسبب يف تضرر مبىن املدرسة وهتّدم سورها، ووفاة أحد املدنيني.

ب. المخابز:

1 - بتاريخ 6/ أيلول/ 2014 شّن الطريان احلريب بالصواريخ الفراغية مثانية غارات على مدينة الرقة استهدفت اثنتان منهما 
فرن األندلس يف شارع تل أبيض، دمرت الغارات املخبز بشكل كامل،  متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق 

مقتل ما اليقل عن 54 مدنياً وإصابة 40 آخرين.

2 - ألقى الطريان املروحي بتاريخ 18/ أيلول/ 2014 عدة قنابل برميلية على مدينة الباب بريف حمافظة حلب، استهدف 
أحدها فرن الراغب يف شارع السوق مما أدى لدماره وتوقفه عن العمل، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق 

مقتل ما اليقل عن 41 شخصاً جراء ذلك القصف.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuU1RuUXZoZkllWVk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUk5IQUFJeWRYWWc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubnNmdEoybFlqV2s/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2X2JlZE1DbXk3a28/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaGRPbmhnTU9zLW8/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaDNnRkdDZk5LaWs/edit
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ج. األسواق:

1 - بتاريخ 3/ أيلول/ 2014 قصفت مدفعية القوات احلكومية أحد األسواق الشعبية بدوما، مما تسبب بأضرار ببعض 
احملالت، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق مقتل 5 مدنيني بينهم طفل وسيدة.

2 - قصفت القوات احلكومية برامجات الصواريخ بتاريخ 4/ أيلول/ 2014  أحد األسواق الشعبية يف مدينة دوما مبحافظة 
ريف دمشق، مما تسبب يف تضرر عدة حمالت جتارية، متكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق مقتل مخس مدنيني 

بينهم طفل وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 85 مدنياً. 

3 - بتاريخ 6/ أيلول/ 2014  قصف الطريان احلريب بالصواريخ سوق بلدة جرجناز مبحافظة ادلب، وثق فريق الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان مقتل 7 أشخاص وجرح عدة أشخاص، ودمار بعض احملالت التجارية.

4 - قامت املقاتالت احلربية بتاريخ 11/ أيلول/ 2014 بقصف ستة صواريخ فراغية على سوق املواشي مبدينة الباب يف 
ريف حمافظة حلب، مما أدى لتضرر عدة آليات ونفوق عدد من املواشي، وثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما 

اليقل عن 17 مدنياً.

5 - ألقى الطريان املروحي بتاريخ 16/أيلول/2014 قنبلة برميلية على السوق الشعيب حبي طريق الباب مبدينة حلب، وثق 
فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن ستة أشخاص، إضافة إىل إصابة أكثر من 10 جرحى، وخلف دماراً 

ملحوظاً داخل السوق.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRk94ckxvQkRCeFU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=WYmSO1Gbscs#t=13
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQ1NKN1ZUQzFhMEE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucUtnYkF4T0locXM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudl9VdWh5Qm1QY1k/edit
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6 - قامت املقاتالت احلربية بتاريخ 17/ أيلول/ 2014 بقصف صاروخني على سوق املالبس يف شارع اجلالء مبدينة دوما 
يف حمافظة ريف دمشق، وثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 15شخصاً، كما أحدث القصف 

دماراً كبرياً باحملالت التجارية.

7 - بتاريخ 18/ أيلول/ 2014  ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على سوق شعيب يف حي مساكن هنانو مبدينة حلب، مما 
تسبب بدمار كبري يف احملالت التجارية املغلقة منذ مدة طويلة، وجرح بعض األشخاص الذين تصادف وجودهم قرب السوق.

8 - بتاريخ 19/ أيلول/ 2014 ألقى طريان النظام املروحي قنبلة برميلية بالقرب من سوق شعيب يف حي الصاحلني مبدينة حلب، 
ما أدى إىل دمار يف احملالت التجارية باإلضافة للمنازل السكنية اجملاورة هلم، كما أصيب ثالثة أشخاص جبروح جراء القصف.

9 - بتاريخ 24/ أيلول/ 2014 استهدف الطريان احلريب بإحدى غاراته أحد األسواق الشعبية يف مدينة دوما، تسبب 
القصف يف إحداث دمار واسع يف السوق، وسجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 12 شخصاً جراء تلك الغارات.

د. المشافي والنقاط الطبية:
1 - بتاريخ 5/ أيلول/ 2014  ألقى الطريان املروحي أربعة براميل متفجرة على مدينة كفرزيتا مبحافظة محاة، استهدف 
أحدها مشفى كفرزيتا التخصصي، مما أدى لتضرر جزء من املبىن واشتعال النريان يف خزان الوقود ومولدات الكهرباء وخروجه 

عن اخلدمة، مل نسجل أية ضحايا.

2 - بتاريخ 9/ أيلول/ 2014 قام الطريان احلريب بقصف مشفى التقوى امليداين يف حي احلجر األسود مبدينة دمشق بواسطة 
صاروخ، ما أدى حلصول أضرار كبرية باملشفى وتعطله عن العمل، ُسجل وفاة رجل مسّن من املرضى املوجودين باملشفى 

باإلضافة إلصابة عدد من الكادر الطيب )طبيب ومسعفني( جبراح متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMVpPa1RNWlNBQW8/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOEV0MVJwQmRqa2c/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOEV0MVJwQmRqa2c/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuV1pjUWFod3ExTTA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNXN6Q05BejNOU1E/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOV9oQTc5b1dZQkk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUWFiT1hEUEJDRTQ/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRW0tRnlkQkN2Q2c/edit
https://www.youtube.com/watch?v=Fb7aTbsA5Xo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueXJmSEhHRDFtR3M/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMub0lJX3lvUjZ4bzg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuR2NnWWV2NXlSajQ/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaVgycWJJSFNLMms/edit
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3 - بتاريخ 11/ أيلول/ 2014 قام الطريان احلريب بقصف مشفى ريف دمشق التخصصي بدوما يف إحدى الغارات اليت 
شّنها على املدينة، مما تسّبب حبدوث أضرار مادية فيه، ووّثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 58 

شخصاً جراء الغارات يف ذلك اليوم.

4 - قامت املقاتالت احلربية بتاريخ 16/ أيلول/ 2014 بقصف صاروخي على مدينة دوما بريف دمشق استهدفت إحداها 
مشفى ريف دمشق التخصصي بدوما، ما أدى لتضرره، و وّثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 15 

مدنياً جراء تلك الغارات على املدينة.

5 - بتاريخ 19/ أيلول/ 2014 قام الطريان احلريب بقصف مشفى أورينت قنية بريف حمافظة ادلب، ما أدى حلصول أضرار 
كبرية باملشفى وخروجه عن العمل.

6 - قامت قوات النظام بتاريخ 21/ أيلول/ 2014 بقصف بلدة احسم بريف حمافظة ادلب عرب الطريان احلريب بصاروخني 
فراغيني وعرب مدفعيته بقذائف اهلاون، ما أدى إلصابة مشفى الشفاء التابع ملنظومة محاة الطبية بأضرار كبرية أدت لتوقفه عن 

العمل، وسّجل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 33 مدنياً جراء القصف.

7 - بتاريخ 30/ أيلول/ 2014 قصف الطريان احلريب مشفى عقريبات امليداين بريف حمافظة دمشق بصاروخ، تسبب يف 
إحداث دمار واسع يف املشفى وخروجه عن اخلدمة.

هـ. دور العبادة:

-1بتاريخ 1/ أيلول/ 2014 حتقق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من هتدم مسجد القباين حبي جوبر الدمشقي جراء 
قيام املقاتالت احلربية بقصف احلي بالقنابل املظلية بشكل متواصل اعتباراً من تاريخ 28/ آب/ 2014.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucUNsYzVjeDNWbHM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZkdWdXJwQWdBdEU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQ2h5RHZ1RW1rZ2s/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYWtNb0xScXU4Ync/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTk5kbDVzd01HMGc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNW03Ym1sLTN5Tmc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueTREeHdYU3l0cUE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuT2VRWkRLTHI0b1k/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTk5kbDVzd01HMGc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudUM4VEVtQjF0aEU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRzlMMTNtbkhNZzg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVjdWcUhGZWJUZ00/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNG43TTl3OEhPLUk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=tafumevcHYs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWldVNEtwbXpTSVk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuX0NJLTlCRk9RN0U/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNEx3VHJpcWkzeFk/edit
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2 - ألقى الطريان املروحي بتاريخ 4/ أيلول/ 2014 قنبلة برميلية على مسجد أبو بكر الصديق يف حي الصاخور مبدينة 
حلب، مما أدى لدمار جزء من املسجد.

3 - بتاريخ 5/ أيلول/ 2014 قصفت مدفعية قوات النظام املتواجدة يف دير حمردة مسجد حلفايا الكبري يف مدينة حلفايا 
مبحافظة محاة، ما أدى لتضرر املسجد، ومل نسجل وقوع إصابات.

4 - بتاريخ 5/ أيلول/ 2014 قصفت قوات النظام صاروخ أرض أرض على مسجد أويس القرين ببلدة جسرين مبحافظة 
ريف دمشق، ما أدى حلدوث أضرار يف املسجد.

5 - ألقى الطريان املروحي بتاريخ 5/ أيلول/ 2014 قنبلة برميلية على مسجد عجان احلديد مبدينة الباب بريف حمافظة 
حلب، ما أدى حلدوث أضرار باملسجد، وقد سجلنا مقتل شخص مدين باإلضافة إلصابة بعض املدنيني جبروح.

6 - بتاريخ 6/ أيلول/ 2014 شّن الطريان احلريب بالصواريخ الفراغية مثانية غارات على مدينة الرقة استهدفت اثنتان منها مسجد 
اجلراكسة، ما أدى لتضرره، وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن  54 مدنياً، وإصابة 40 آخرين.

7 - بتاريخ 7/ أيلول/ 2014 ألقى الطريان املروحي براميل متفجرة على قرية احلواش بريف حمافظة محاة، م ما أدى لتهدم 
جزء من مسجد القرية باإلضافة للمنازل احمليطة به، ومل نسجل أي حالة وفاة.

8 - بتاريخ 12/ أيلول/ 2014 قصفت مدفعية قوات النظام مسجد البالن يف قرية البالن التابعة ملدينة الرسنت يف حمافظة 
محص أثناء تأديتهم صالة اجلمعة، أدى هذا القصف لتضرر املسجد بشكل كبري، وقد وثق فريق الشبكة السورية حلقوق 

اإلنسان مقتل مخسة مدنيني بينهم طفل.

9 - قصفت مدفعية قوات النظام صاروخ أرض أرض بتاريخ 14/ أيلول/ 2014 على مسجد البيدر حبي الكالسة يف مدينة 
حلب، ما أدى لتهدمه بشكل جزئي،مل نسّجل وقوع إصابات.

10 - قصفت املقاتالت احلربية بتاريخ 16/ أيلول/ 2014 بالصواريخ مسجد اخلليل يف بلدة جسرين مبحافظة ريف دمشق، 
ممّا تسّبب حبدوث أضرار مادية يف بناء املسجد.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRFMtQlZDNkROaTQ/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueHBJOUdaTjNKMms/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSFRLSEVMWXluQU0/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMk1RSWljQmY3Zmc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTkdpYS1HbElGdm8/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQllJa1JaY3I5MTg/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMub2JfWjR5bUd0UHc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucTMxcjl4anVlaHM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYmFESGhBdXRCWkU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMXVHNkhGcUdhMlk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuLWl2QkREXzQxUnM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudXlGcUJvTi1XMGM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudXlGcUJvTi1XMGM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=mJVqrGHlH-k&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTzJDejNfX0lYYUE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuenk0ZzBlZkdKcTA/edit
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11 - بتاريخ 18/ أيلول/ 2014 ألقى الطريان املروحي قنابل برميلية قرب مسجد البتول حبي الزبدي يف مدينة حلب، مما 
تسّبب حبدوث أضرار مادية يف املسجد، وقد وثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل أربعة مدنيني.

12 - بتاريخ 21/ أيلول/ 2014 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على مسجد خالد بن الوليد يف حي الصاخور مبدينة 
حلب، ما أدى حلدوث أضرار مادية باملسجد.

و. سيارات اإلسعاف:

1 - بتاريخ 18/ أيلول/ 2014 قامت قوات النظام باستهداف إحدى سيارات اإلسعاف على الطريق الواصل بني كفربطنا 
وحزة بقذائف اهلاون ورامجات الصواريخ، وذلك أثناء قيام الطاقم الطيب بعملية إسعاف لبعض اجلرحى مما أدى لعطب السيارة، 

سجلنا مقتل اثنني من الكادر الطيب.

ي. جسور :

1 -بتاريخ 15/ أيلول/ 2014 هتّدم جزء من جسر السياسية يف مدينة دير الزور بعد مساع دوي عدة انفجارات، تواصل 
فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أحد ناشطي املدينة الذي أكد أنه مت تفخيخ هذا اجلسر من قبل قوات النظام وتصوير 

عملية االنفجار من قبلهم، يذكر أن اجلسر يقع يف منطقة ختضع لسيطرة داعش

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucHJUbmV0dnU3STQ/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYjExYm5iSEpmNlk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudXJQTzduRndQTTQ/edit
https://www.youtube.com/watch?v=gL2fWT4zuEk
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMua1k1NTF0TEFUY2c/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWUlReFRxZmFMR2s/edit
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ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
للقانون الدويل اإلنساين،  تعترب اهلجمات على املشايف واملدارس واألسواق ودور العبادة وكافة املراكز احليوية انتهاكاً شديداً 

وبالتايل فإن النظام السوري ارتكب يف مجيع تلك اهلجمات جرائم ترقى إىل أن تكون جرائم حرب.

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

1.إلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139 وباحلد األدىن إدانة استهداف املراكز احليوية اليت ال غىن عنها للمدنيني.
2.جيب فرض حظر تسليح شامل على النظام السوري، نظراً خلروقاته الفظيعة للقوانني الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.

3.اعتبار الدول اليت تورد األسلحة للنظام السوري وللمجموعات اليت ثبت تورطها بارتكاب جرائم حبق املدنيني، شريكة يف 
ارتكاب تلك اجلرائم، باإلضافة إىل مجيع املوردين واملوزعني.

http://www.sn4hr.org

