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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف 
سوراي يف آب 2019

نزوح قرابة 100 ألف مدين مشال غرب 
سوراي يف شهر آب
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: ملخص آب.
اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف آب.

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، ويُركِّــز تقريــران هــذا 
على حالة حقوق اإلنســان يف ســوراي يف شــهر آب 2019، ويســتعرض حصيلة الضحااي املدنيني، الذين وثقنا يف هذا الشــهر 
مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة يف هــذا الشــهر، إضافــة إىل حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط 
التقريــر الضــوء علــى اهلجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غــر املشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، الراميــل 

املتفجــرة، األســلحة احلارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان املدنيَّــة.

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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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 حــى 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.

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 .

 > > 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/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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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 آب: 
شــهد شــهر آب منــذ اخلامــس منــه، عقــب انتهــاء وقــف إطــاق النــار الــذي أعلنــه النظــام الســوري يف الثــاين مــن آب، ارتفاعــاً غــر 
مســبوق يف وتــرة قصــف قــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة؛ أســفر عــن ســيطرة قــوات احللــف 
علــى مناطــق تفــوق مســاحتها مــا ســيطر عليــه منــذ بــدء محلتــه العســكرية علــى املنطقــة يف 26/ نيســان/ 2019، كمــا تســبَّب 

يف يف نــزوح مــا ال يقــل عــن 100 ألــف مــدين ابجتــاه أقصــى الشــمال الســوري.

يف 30/ آب أعلــن النظــام الروســي عــن وقــف كامــل إلطــاق النــار يبــدأ يف السادســة مــن صبــاح اليــوم التــايل )بتوقيــت دمشــق(، 
لكــن مل يتــم االلتــزام بــه حيــث وثقنــا مــا ال يقــل عــن ســتة خروقــات يف اليــوم األول لدخــول االتفــاق حيِّــز التنفيــذ. 

رصــدان بعــد دخــول االتفاقــني حيِّــز التنفيــذ عمليــات نــزوح عكســي فــوري؛ ذلــك بســبب ســوء األوضــاع املعيشــية الــي يعانيهــا 
النازحــون يف األماكــن الــي نزحــوا إليهــا، لكنهــم عــاودوا النــزوح بســبب جتــدد القصــف علــى مناطقهــم مــع توقــف اتفــاق وقــف 

إطــاق النــار.

اســتمرَّت عمليــات االغتيــال والتفجــرات ابلتَّســبب يف مقتــل مدنيــني يف معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري، وقــد ســجلنا يف آب ارتفاعــاً يف معدهلــا شــرق ســوراي، كمــا انتشــرت عمليــات الســلب والســرقة يف املناطــق اخلاضعــة 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري. وللشــهر الثــاين علــى التــوايل ال تــزال معــدالت حــوادث املــوت جــراء الغــرق يف املســطحات املائيــة 

مرتفعــة؛ نظــراً الرتفــاع درجــات احلــرارة وافتقــار العديــد مــن املناطــق للمرافــق الصحيــة.

اســتمرَّت قــوات النظــام الســوري يف آب مباحقــة واعتقــال األشــخاص يف املناطــق الــي وقَّعــت اتفاقيــات تســوية مــع قــوات النظــام 
الســوري، وقــد تركــزت هــذه االعتقــاالت يف مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، كمــا اســتهدفت النازحــني والاجئــني العائديــن، 
وقــد أصــدران تقريــراً حــول التهديــد الــذي ُيشــكِّله النظــام الســوري علــى الاجئــني العائديــن، وأبــرز مــا مت توثيقــه مــن انتهــاكات يف 

ذلــك اخلصــوص.

http://sn4hr.org/arabic/2019/08/15/11454/
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كما اســتمرَّت قوات ســوراي الدميقراطية يف سياســة االعتقال التَّعســفي واإلخفاء القســري لنشــطاء سياســيني وأفراد من منظمات 
اجملتمــع املــدين املعارضــة لسياســاهتا، وتركَّــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــة الرقــة، كمــا شــهد آب أيضــاً قيــام كل مــن هيئــة حتريــر 
الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة بعمليــات اعتقــال اســتهدفت املنتقديــن لسياســة كل منهمــا يف مناطــق ســيطرهتما مبحافظــة 

إدلــب وريــف حمافظــة حلــب الشــمايل.

ســجَّلنا يف آب اســتمرار تصــدر قــوات احللــف الســوري الروســي بقيــة أطــراف النــزاع مــن حيــث حــوادث االعتــداء املوثقــة يف هــذا 
الشــهر علــى املراكــز احليويــة املدنيــة بـــ 54 حادثــة مــن أصــل 62، وكانــت اعتداءاهتــا الـــ 54 يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، 
كمــا ســجلنا حــاالت قصــف متكــرر لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منشــآت حــى بعــد خروجهــا عــن اخلدمــة. وكانــت 
احلصيلــة األعلــى مــن حــوادث االعتــداء يف آب مــن نصيــب أماكــن العبــادة، حيــث ســجلنا 28 حادثــة، تلتهــا املــدارس بـــعشر 

حــوادث، فاملنشــآت الطبيــة بـــخمسة حــوادث اعتــداء.

شــهَد آب أيضــاً اخنفاضــاً ملحوظــاً مــن حيــث حصيلــة اهلجمــات ابلذخائــر العنقوديــة واألســلحة احلارقــة الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا 
مقارنــة بســابقه متــوز. فيمــا اســتمر النظــام الســوري ابســتخدام الصواريــخ املســمارية علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة متســبباً 

يف إصابــة العديــد مــن املدنيــني.

ســجَّلنا يف آب احلصيلــة احلصيلــة األعلــى منــذ مطلــع عــام 2019 مــن حيــث اســتخدام الراميــل املتفجــرة، وابتــت هــذه 
اســراتيجية النظــام الســوري؛ حيــث ســجلنا مــراراً  اســتخدامه الراميــل املتفجــرة يف إطــار حتقيــق تقــدم عســكري علــى األرض، 
وكنــا قــد أصــدران تقريــراً حــول أبــرز أنــواع األســلحة الــي اســتخدمها احللــف الســوري الروســي يف محلتــه العســكرية األخــرة علــى 

مشــال غــرب ســوراي.

وال تزال املخيمات النظامية والعشوائية يف مشال غرب سوراي تُعاين من سوء األحوال املعيشية بسبب ضعف تلبية املنظمات اإلنسانية 
الدوليــة. كمــا ال يــزال خميــم اهلــول الواقــع جنــوب شــرق مدينــة احلســكة، األكــر يف املنطقــة الشــرقية حيتجــز قرابــة 70 ألــف شــخص، 
معظمهم نساء وأطفال ويُعاين من أوضاع إنسانية سيئة، ومن عمليات اعتقال شبه يومية على يد قوات سوراي الدميقراطية املسيطرة 

علــى املخيم. 

http://sn4hr.org/arabic/2019/08/19/11463/
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اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف آب:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آب علــى يــد أطــراف 

النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

https://drive.google.com/file/d/1EUxWYHS3bQu4z0LMIjZxcFQ3Vd7n_1KC/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف آب مقتل 267 مدنياً، بينهم 72 طفًا و21 ســيدة )أنثى ابلغة( النســبة األعلى 
منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي اثنــان مــن الكــوادر الطبيــة وواحــد مــن الكــوادر اإلعاميــة، 
وثاثــة مــن كــوادر الدفــاع املــدين. كمــا وثقنــا مقتــل 25 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن ســبعة جمــازر. 
وقــد أصــدران تقريــراً يف األول مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف 

الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 130، بينهــم 36 طفــًا 

و12ســيدة 
• القوات الروسية: 60، بينهم 15 طفًا، و7 سيدة

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 3 مدنياً، يتوزعون على النحو التايل:
o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 2

o هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 1
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 2

• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 9 بينهم 4 طفًا، و1 سيدة.
• جهات أخرى: 63، بينهم 17 طفًا، و1 سيدة

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آب مــا ال يقــل عــن 569 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 30 طفــًا و25 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف 
حمافظــات ريــف دمشــق فدمشــق 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 اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري: 269 بينها 9 طفًا و11 سيدة.
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 23 مجيعهم على يد هيئة حترير الشام.

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 48 بينهم 2 طفًا، و2 سيدة.
• قوات سوراي الدميقراطية: 229 بينهم 19 طفًا و12 سيدة
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اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آب مــا ال يقــل عــن 62 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، 54 مــن هــذه 

اهلجمــات كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مجيعهــا يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة.
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 12 حادثة اعتداء على مدارس، و6 على منشآت طبية، و28 على أماكن عبادة.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري: 37

• القوات الروسية: 17
• جهات أخرى: 8

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

املراكز احليوية الدينية
1873املساجد

املراكز احليوية الرتبوية
912املدارس

--1رايض األطفال
املراكز احليوية الطبية

141املنشآت الطبية
-1-سيارات اإلسعاف

املراكز احليوية الثقافية
-1-املناطق األثرية

املربعات السكانية
1-3األسواق

البىن التحتية
-22مراكز الدفاع املدين

--1املنشآت واملصادر املائية
1-1املقرات اخلدمية الرمسية

--1األفران
خميمات الالجئني
-1-خميمات الالجئني

37178:اجملموع

جهات أخرىالقوات الروسيةقوات النظام السوري

عتدى عليه ـُ المركز الم

          الجهة الفاعلة    
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة منــذ مطلــع عــام 2019 حــى أيلــول مــن العــام ذاتــه 618 
حادثــة اعتــداء علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. توزَّعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:

  
يُظهــر املخطــط البيــاين أعــاله أن شــهر أاير هــو األعلــى مــن حيــث حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة؛ 
وهنــا نشــر إىل أنَّ التصعيــد العســكري لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة كان قــد بــدأ 

يف 26 نيســان مــن العــام اجلــاري 2019. 

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف آب:
اخلميــس 1/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري –كان قــد أقلــع مــن مطــار 
مدينــة محــاة العســكري قرابــة الســاعة -10:30 صاروخــاً علــى مدرســة الشــهيد أمحــد العلــوش املعروفــة ابملدرســة الريفيــة يف مدينــة 
كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

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

https://drive.google.com/file/d/1rqcRmkqyEBunhtyz-MvCTWapqMJiSpnN/view
https://drive.google.com/file/d/1QpsTDGN0Lh8X2UtkTRlv6xDTT7ayRIWV/view
https://drive.google.com/file/d/1xBzrP_PZABDIz9eqVoXmlFale9Duns7h/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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%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%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%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%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%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%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%201%208%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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%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%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%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%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%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%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%801%201%208%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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://drive.google.com/file/d/1acS4U4kO-DMx8Rt2P8lFOu2ZFc4y4aPs/view
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اإلثنــني 5/ آب/ 2019 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة ابلرشاشــات الثقيلــة مرتَــني علــى التــوايل 
على ســيارة إنقاذ اتبعة للدفاع املدين يف بلدة مورك بريف حمافظة محاة الشــمايل؛ ما أدى إىل احراق الســيارة وإصابتها أبضرار 
ماديــة كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة. كانــت بلــدة مــورك خاضعــًة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

دمار إثَر هجوم جوي للنظام السوري على مدرسة أمحد العلوش يف مدينة كفر نبل/ إدلب – 1/ آب/ 2019

احــراق ســيارة إنقــاذ اتبعــة للدفــاع املــدين إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى بلــدة مــورك/ محــاة 
– 5/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1xm9XY4NM4ZvV70ulGbAIdA5eB0jRqRY6/view
https://drive.google.com/file/d/1omQSk2N1Le-c0_HIxIO5NXW_CuEVRFLe/view
https://drive.google.com/file/d/1dn51Qh8VMRAXpVmJn6nY2o0ierdCIn0N/view
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األربعــاء 7/ آب/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب مدرســة خولــة بنــت األزور الثانويــة يف شــارع الناحيــة وســط بلــدة 
القحطانيــة التابعــة ملدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل إصابــة بنــاء 
املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة 

يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. ختضــع بلــدة القحطانيــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 14/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى نقطــة طبيــة إســعافية اتبعــة ملنظومــة 
محــاة اإلســعافية -املدعومــة مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز(- يف قريــة بســيقا الواقعــة مشــال غــرب قريــة معــرة حرمــة 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف مقتــل اثنــني مــن الكــوادر الطبيــة، إضافــًة إىل دمــار كبــر يف النقطــة، ويف ســيارة إســعاف 
اتبعة هلا كانت قرب النقطة. ختضع قرية بسيقا لسيطرة مشركة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام وقت احلادثة.

وقد أصدرت اجلمعية األمريكية السورية “سامز” الداعمة له بياانً يُدين االعتداء على املنشأة

دمــار ســيارة إســعاف اتبعــة لنقطــة طبيــة إثــر هجــوم جــوي لقــوات نعتقــد أهنــا روســية علــى قريــة بســيقا/ 
إدلب – 14/ آب/ 2019

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1%E2%80%AD/@37.0288797,41.5385205,981m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4009f42cae048bf5:0x45e731ab96b3acf8!2sAl-Qahtaniyah,+Kahtanieh,+Syria!3b1!8m2!3d37.0287444!4d41.5484575!3m4!1s0x4009f67f9ca74079:0x4b950dcf19b507d!8m2!3d37.029147!4d41.5407879
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2Fالقتل%2F2019%2Fالربع%20الثاني%2Fإدلب%20–%20بسيقا%20-%20مقتل%20اثنين%20من%20الكوادر%20الطبية%20وأحد%20عناصر%20الدفاع%20المدني%20إضافةً%20إلى%20دمار%20في%20سيارة%20إسعاف%20جراء%20قصف%20طيران%20حربي%20نعتقد%20أنه%20روسي%20بالصواريخ%20نقطة%20طبية%20تابعة%20لسامز%2014%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2Fالقتل%2F2019%2Fالربع%20الثاني
https://drive.google.com/file/d/1ilhCsFAvXiAyjRiGx8XUd6jW1OLns34D/view
https://www.sams-usa.net/press_release/two-sams-paramedics-killed-in-airstrikes-in-northwest-syria/
https://drive.google.com/file/d/1KY3Jb1p-vEy-QuA4DRWL6yyrO1u_YIHM/view
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اجلمعــة 16/ آب/ 2019، قرابــة الســاعة 19:20 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي -أقلــع مــن مطــار محيميــم 
بريــف حمافظــة الاذقيــة- صواريــخ عــدة علــى قريــة الرمحــة الســكنية -عبــارة عــن أبنيــة خمصصــة إليــواء النازحــني- الــي تديرهــا مجعيــة 
الوفــاء لإلغاثــة اإلنســانية شــرق قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــًة إىل انــدالع حريــق ودمــار 
كبــر يف املبــاين الســكنية املخصصــة للنازحــني. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 17/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ ســيارة إطفــاء اتبعــة للدفــاع املــدين –مركــز 
معــرة النعمــان، بينمــا كان طاقمهــا يعمــل علــى إمخــاد حريــٍق اندلــع جنــوب مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب إثــر 
قصــٍف ســابٍق مــن القــوات ذاهتــا؛ مــا أدى إىل احــراق هيــكل الســيارة وإصابتهــا أبضــرار ماديــة كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة. 

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

األحــد 18/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســجد عمــر بــن عبــد العزيــز يف قريــة 
الديــر الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

ختضــع قريــة الديــر الشــرقي لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضــرار يف ســيارة إطفــاء اتبعــة للدفــاع املــدين إثــَر هجــوم جــوي لقــوات نعتقــد أهنــا روســية علــى مدينــة معــرة النعمــان/ إدلــب – 
17/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1IVcZe7HFgzIyw8GtgSERO8R6DkUsIA7s/view
https://drive.google.com/file/d/1Knl7V3fsX3xgifefwY90oMbO3UEr3n4Q/view
https://drive.google.com/file/d/1IVcZe7HFgzIyw8GtgSERO8R6DkUsIA7s/view
https://drive.google.com/file/d/1TFmoH8yCy7GaKxT7su6kvFxtOAXzXjie/view
https://drive.google.com/file/d/1Y9vGqYR-VVQUXs6K3k89DWtoYE9CrUDe/view
https://drive.google.com/file/d/1vAN36SHg5Bs-kDDXcW8_8LAl8IgKNjPq/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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%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%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%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%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%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%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D9%86%D8%B4%D8%A8%20%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%82%D8%B5%D9%81%D9%8D%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8D%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%2017%208%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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://drive.google.com/file/d/1uURyaK-rAw1X-qqUi-IPymSRheFaMHM9/view
https://drive.google.com/file/d/137OytDsjty4W87rya2Lqbsplq6de-OSZ/view
https://drive.google.com/file/d/1pHRhFLKjIWhse2NL4PlIVuFBDhmaTyC-/view
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اإلثنــني 19/ آب/ 2019 أقــدم مســلحون علــى تفجــر مشــفى الســام امليــداين يف قريــة الشــيخ محــد التابعــة لبلــدة مركــدة بريــف 
حمافظــة احلســكة اجلنــويب، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املشــفى بشــكل شــبه كامــل، وخروجــه عــن اخلدمــة، مل 
نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. 

ختضــع قريــة الشــيخ محــد لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 21/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مشــفى الرمحــة اجلراحــي –املنشــأ 
يف موقــع حمصــن- شــرق بلــدة تلمنــس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد قربــة 50م مــن املشــفى، ليكــّرر 
الطــران ذاتــه بعدهــا بدقائــق قصفــه بصــاروخ أصــاب بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار 
كبــر يف البنــاء، وإصابــة معــدات املشــفى أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع بلــدة تلمنــس لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر تفجر مسلحني جمهولني مشفى السام امليداين يف قرية الشيخ محد/ احلسكة – 19/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1TV9FLgcg0MU4I0lvwTn419Y1PKlIQmL1/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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%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%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%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%803%2021%208%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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%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%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%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%801%2021%208%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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://drive.google.com/file/d/1Lhw-UwcgQ5La9JJEWxBBjx7tNw0XtJos/view
https://drive.google.com/file/d/1Edre55cc8dyByV6jJgt5L9qsOzX5KQaM/view
https://drive.google.com/file/d/1TV9FLgcg0MU4I0lvwTn419Y1PKlIQmL1/view
https://drive.google.com/file/d/1BUVe_MuQUgv5vMbYnKIRl4SI3sUhtcNe/view
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األربعــاء 21/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ الســوق الرئيــس يف مدينــة 
ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــات التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار 
ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة ســراقب لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثَر هجوم جوي لقوات نعتقد أهنا روسية على مشفى الرمحة اجلراحي يف بلدة تلمنس/ إدلب – 21/ آب/ 2019

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري على السوق الرئيس يف مدينة سراقب/ إدلب – 21/ آب/ 2019

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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%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%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A1%D8%A7%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%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%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2021%208%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%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://drive.google.com/file/d/15n36L8eGjkZ2PrCebnKmyBNoZWt0aaVl/view
https://drive.google.com/file/d/1GYoA8CG9WanaCVCU8yooSO0C-p5Hs31p/view
https://drive.google.com/file/d/1W6JwKKSxJmffEWv1mlK1Hkm_rw8ZXKKa/view
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اإلثنــني 26/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد الرمحــن 
يف قريــة الفطــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

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

اإلثنــني 26/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة بنــات إحســم اإلعداديــة يف بلــدة 
إحســم بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع بلــدة 

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

اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غر املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آب مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد نفَّذتــه قــوات النظــام الســوري اســتخدمت فيــه 

الذخائــر العنقوديــة، يف حمافظــة إدلــب.
كمــا ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد أبســلحة حارقــة نفَّذتــه رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري علــى منطقــة مدنيــة 

وبعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات. 

دمار إثَر هجوم جوي روسي على مدرسة بنات إحسم اإلعدادية يف بلدة إحسم/ إدلب – 26/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1Bbbe_zsuZ7aB3_tyZrMxqvr-GESR5DyU/view
https://drive.google.com/file/d/1NOQZNW2PBbg94TIj4agr4EfSiFESq6fn/view
https://drive.google.com/file/d/1s7rLBafmW5pui2t2KGAMAjfDPo6Q_1Tb/view
https://drive.google.com/file/d/1VtrhcbJ2xf_-tVmGZ1_OSP5XWs9JXDlT/view
https://drive.google.com/file/d/1ddRP6M-hBz5KdTJ8wtUx3AetfCgOhKRi/view
https://drive.google.com/file/d/1hnY9Phj2UOUfBjd6Jvq17fdp3EmMc9RJ/view
https://drive.google.com/file/d/1AP91Qhr35MwIkS_oClYyfm1pH-6tzFSS/view
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وألقــى طــران النظــام املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 1167 برميــًا متفجــراً علــى كل مــن 
حمافظــات إدلــب ومحــاة والاذقيــة، توزعــت علــى النحــو التــايل:

- حمافظة محاة: 448
- حمافظة إدلب: 622
- حمافظة الاذقية: 97

وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم ثاثــة أطفــال، وثــاث ســيدات، وتضــرر مــا ال يقــل عــن تســعة مراكــز 
حيويــة مدنيــة )ثــاث مــدارس وســتة أماكــن للعبــادة(

كمــا رصــدان اســتخدام النظــام الســوري صواريــخ مســمارية يف مــا ال يقــل عــن هجومــني، وتســبَّبت هــذه اهلجمــات يف إصابــة 
العديــد مــن املدنيــني.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث اهلجمات العشوائية واستخدام األسلحة غر املشروعة الي متكنا من توثيقها يف آب:
 اإلثنــني 5/ آب/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة مــورك بريــف 
حمافظــة محــاة الشــمايل، ســقط أحــد الراميــل علــى أحــد املنــازل؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــني، معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، 
نشــر إىل أّن الضحــااي عــادوا مــن أماكــن نزوحهــم إىل بلدهتــم عقــب دخــول اتفــاق إطــاق النــار، الــذي أعلــن عنــه النظــام الروســي 
حيِّــز التنفيــذ يف 2/ آب/ 2019. كانــت بلــدة مــورك خاضعــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

االثنــني 12/ آب/ 2019 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح مــن طــراز )L-39( اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة ابســتخدام 
الرشاشــات الثقيلــة مســتخدماً صواريــخ مســمارية اســتهدفت قريــة حيــش بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف إصابــة عــدد مــن 

املدنيــني بينهــم طفــل. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.

https://drive.google.com/file/d/1KYY9-L6YBcgwTX7LMXBNtKyqoXo7seLf/view
https://drive.google.com/file/d/14VAI48OOKT8yimP292GG76PJygMV2FMp/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1C7wxhQRn8zXQjyfJokG1oQ4w27qXQEQX/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1gruLSCzdm87zsdipQKogXIeTXneNERSH/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1rYX6AnAW0lXlecfXLfYs6KS2jQSPiIOy/view
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  RBK250-275 األربعــاء 14/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري قنبلتــني مــن طــراز
حتمــان ذخائــر مــن منــط AO-1 SCh  اســتهدفت هبمــا مدينــة معــرة النعمــان يف ريــف إدلــب اجلنــويب؛ تســبب القصــف 

أبضــرار يف املمتلــكات. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.
 

صواريخ مسمارية استخدمتها قوات النظام السوري يف هجوم جوي على قرية حيش/ إدلب- 12/ آب/ 2019

ذخــرة عنقوديــة مــن منــط AO-1 SCh اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري يف هجــوم جــوي علــى مدينــة معــرة النعمــان/ إدلــب 
– 14/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1hi9mZCEyQHOiIU8X06OqK4Cwzk6zDMHN/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1OaMeMG_5DwpOBeQoQXEqrskjRCi-RF8x/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1OTtcJvbGFWa8i5hgSlosYyaNQV6TiSIM/view
https://drive.google.com/file/d/1vyN25ATnG-lwN9qp1OM4R0j8LRJwpxgZ/view
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الثااثء 20/ آب/ 2019 ألقى الطران املروحي التابع لقوات النظام السوي 
براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقطت 
براميــل علــى مســجد الدعــوة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنائــه وإصابــة أاثثــه 
أبضــرار ماديــة كبــرة، فيمــا ســقطت براميــل أخــرى قــرب مســجد الروضــة، أدت 
إىل إصابــة بنائــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع بلــدة جرجنــاز لســيطرة 

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

النظــام  لقــوات  اتبعــة  صواريــخ  رامجــة  قصفــت   2019 آب/   /24 الســبت 
الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت أطــراف بلــدة بدامــا بريــف إدلــب الغــريب، 
بعــض هــذه الصواريــخ كانــت حمملــة مبــواد حارقــة؛ مــا أدى النــدالع حرائــق يف 
األراضــي الزراعيــة. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.
 

رابعاً: مرفقات: 
)1( توثيق مقتل 267 مدنيا بينهم 1 من الكوادر اإلعامية و5 من الكوادر الطبية والدفاع املدين يف سوراي يف آب 2019 

توثيق ما ال يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف آب 2019 بينها 362 حالة اختفاء قسري 

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 أبنَّــه مت ارتــكاب جرميــة 

احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــني يف كثــر مــن احلــاالت.
• مل تكتِف احلكومة الســورية خبرق القانون الدويل اإلنســاين والقانون العريف، بل طال اخلرق قرارات جملس األمن الدويل، وبشــكل 

خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 املتعلِّق ابإلفراج عن املعتقلني، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية حماسبة.

علــى  –حيتــوي  ينفجــر  مل  متفجــر  برميــل  تظهــر  صــورة 
علــى  الســوري  النظــام  طــران  ألقــاه  متفجــرة-  خراطيــم 

2019 آب/   /20  – إدلــب  جرجنــاز/  بلــدة 

https://drive.google.com/file/d/1EbjNWY8Qbnv0nqoC9PwLcaUCWDhzO342/view
https://www.google.com/maps/place/Dawa+Mosque/@35.618188,36.7804376,16.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!2sJarjanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436!3m4!1s0x1524e4cdb10da031:0xa02d7e8d5123fada!8m2!3d35.6172648!4d36.7855217
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%E2%80%AD/@35.618188,36.7804376,16.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!2sJarjanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436!3m4!1s0x1524e5bbe563dd5b:0x61b8b34d50a65aff!8m2!3d35.6179549!4d36.7846432
https://drive.google.com/file/d/1Rjb9NR1S0YMs6nttLfHeIHAss3SqE0Po/view
https://drive.google.com/file/d/1xQULJfFfSaAwfzZ5MSj9s0IqnlMs_dQu/view
https://drive.google.com/file/d/1xQULJfFfSaAwfzZ5MSj9s0IqnlMs_dQu/view
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/01/11503/
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/01/11503/
http://sn4hr.org/arabic/?p=11506 
http://sn4hr.org/arabic/?p=11506 
https://drive.google.com/file/d/1oVb4bJC8C4-WiarnU1K1TW-6om7VjBq3/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 

ــقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. املنسَّ
• إن عمليــات القصــف العشــوائي غــر املتناســب الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف “قــوات التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة 

ذات القيــادة الكرديــة” تعتــر خرقــاً واضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.
• 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 

.)32 ،31 ،27(

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.

• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب.
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• جيب على جملس األمن إصدار قرار خاص حبظر اســتخدام الذخائر العنقودية يف ســوراي على غرار حظر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة ويتضمَّــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطرة.

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

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

 
إىل اجملتمع الدويل:

• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم 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 مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

ــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة  • علــى املفوضــة السَّ
يف هــذا التقريــر وغــره مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 

• تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة ورفــع التَّوعيــة احملليــة ملثــل هــذا النــوع 
مــن املخاطــر.
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ــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل  • إنشــاء منصَّ
اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون 
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 

االنتقايل.
 

إىل النظام السوري:
• التَّوقف عن عمليات القصف العشــوائي واســتهداف املناطق الســكنية واملستشــفيات واملدارس واألســواق واســتخدام الذخائر 

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 حى اآلن.
• االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.

 
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.
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• 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 

النظام الســوري لوقف اهلجمات العشــوائية كافة، والســماح غر املشــروط بدخول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطق احملاصرة.
• 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(:

• يتوجَّــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، 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.
• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة بقواعــد 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة ابلســاح والدَّعــم مــع العلــم أبهنــا تقــوم ابنتهــاك قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يعتــر مســامهة يف هــذه االنتهــاكات.

• 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:
• ضمان محاية املدنيني يف مجيع املناطق وضرورة التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية، واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.
• 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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