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احملتوى: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: ملخص تشرين الثاين.
اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف تشرين الثاين.

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 
علــى حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي يف شــهر تشــرين الثــاين 2019، ويســتعرض حصيلــة الضحــااي املدنيــني، الذيــن وثقنــا يف 
هــذا 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 منهجيتنــا 1.

 > > 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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حيتــوي هــذا التَّقريــر علــى أربــع شــهادات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر 
ــر  دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

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 تشرين الثاين: 
شــهد تشــرين الثــاين اســتمرار محلــة التصعيــد العســكري لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى مشــال غــرب ســوراي الــذي بــدأ يف 
30/ تشرين األول  وامتد إىل مناطق مأهولة ابلسكان ُمسفراً عن ارتفاع ملحوظ يف حصيلة الضحااي املدنيني ونزوح اآلالف، 
وتضــرر مراكــز حيويــة مدنيــة، وقــد رصــدان اســتمرار التنســيق بــني القــوات الروســية وقــوات النظــام الســوري يف تنفيــذ اهلجمــات، 
وذلــك بتنفيــذ ســاح اجلــو الروســي غــارات، عقــب متشــيط طائــرات االســتطاع للمنطقــة، يتبعــه تنفيــذ النظــام الســوري هجمــات 
أرضيــة مكثفــة علــى املنطقــة ذاهتــا، متســبباً يف خســائر بشــرية أكــر، وقــد تكــررت هــذه العمليــة غــَر مــرة. وقــد أصــدران تقريــراً 

يســتعرض حصيلــة أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة منــذ بــدء التصعيــد العســكري األخــر علــى مشــال ســوراي

إضافــة إىل ذلــك، فقــد ســجلنا أول غــارة للطــران اثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري، يف 4/ تشــرين الثــاين، بعــد انقطــاع 
اســتمر قرابــة شــهر ونصــف الشــهر، اســتمرت الغــارات علــى مــدار أربعــة أايم لينقطــع بعدهــا مــن جديــد. ويف 13/ تشــرين الثــاين 
ســجَّلنا عــودة الطــران املروحــي التابــع للنظــام الســوري لتنفيــذ هجمــات ابلراميــل املتفجــرة ألول مــرة منــذ الـــ 25 مــن آب، بشــكل 

عنيــف علــى قــرى وبلــدات يف ريــف إدلــب اجلنــويب بعيــداً عــن حمــاور التمــاس. 
شــهد تشــرين الثــاين اشــتباكات بــني قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات حلــف عمليــة نبــع الســام علــى حمــوري تــل متــر - رأس 
العــني بريــف احلســكة، وعــني عيســى - تــل أبيــض بريــف الرقــة الشــمايل الغــريب، علــى الرغــم مــن إعــان إهنــاء عمليــة نبــع الســام 
يف 22/ تشــرين األول. علــى صعيــد آخــر شــهد مشــال شــرق ســوراي ارتفاعــاً غــر مســبوق يف وتــرة التفجــرات، كان جلُّهــا يف 
املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات نبــع الســام )ريــف الرقــة الشــمايل وريــف احلســكة الغــريب(؛ وتســبَّبت يف جمــازر وأضــرار يف مراكــز 

حيويــة مدنيــة.

http://sn4hr.org/arabic/2019/11/18/11731/
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اســتمرَّت قوات النظام الســوري يف تشــرين الثاين مباحقة واعتقال األشــخاص الذين أجروا تســوية ألوضاعهم األمنية يف املناطق 
الــي وقعــت اتفاقيــات تســوية مــع قــوات النظــام الســوري وتركــزت االعتقــاالت يف حمافظــي ريــف دمشــق ودرعــا، وســجلنا هنايــة 
تشــرين الثــاين نقــَل الشــرطة العســكرية التابعــة لقــوات النظــام الســوري مخســة معتقلــني موقوفــني لصــاحل حماكــم امليــدان العســكرية يف 
ــح صــدور أحــكام إعــدام حبقهــم، مــن جهــة أخــرى اســتمرَّت قــوات  ســجن الســويداء املركــزي إىل ســجن صيــداناي العســكري، ونرجِّ
ســوراي الدميقراطيــة يف تشــرين الثــاين بسياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، 
وتركَّــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــي الرقــة واحلســكة، وشــهَد تشــرين الثــاين عمليــات اعتقــال قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام مشلــت 
نشــطاء يف مؤسســات جمتمــع مــدين، ونشــطاء إعاميــني ومدنيــني ومل تســتثِن النســاء والكهول.كمــا قامــت فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة مــن جهتهــا بعمليــات اعتقــال وخطــف حــدث معظمهــا بشــكل مجاعــي، واســتهدفت يف حــاالت عــدة أفــراداً مــن عائلــة 

واحــدة ومل تســتثِن النســاء واألطفــال، تركَّــزت يف مناطــق ســيطرهتا يف حمافظــة حلــب والرقــة.

ومــع عــودة التصعيــد العســكري يف 30/ تشــرين األول بــدأ ســكان بعــض القــرى والبلــدات الــي مل يســبق أن نــزح عنهــا أهلهــا 
ابلنــزوح مشــااًل، كبلــدات بســقا وحيــش، وكفــر ســجنة، وكفرومــة، وحــاس، وارتفعــت وتــرة حركــة النــزوح يف الثلــث األخــر مــن 
تشــرين الثــاين إثــر تصعيــد القــوات الروســية مــن هجماهتــا اجلويــة إىل مناطــق مل ينــزح أهلهــا عنهــا بشــكل كامــل يف ريفــي إدلــب 

اجلنــويب والغــريب، وتقــدر حصيلــة النازحــني بـــ 50 ألــف مــدين، نزحــوا ابجتــاه الشــمال الســوري.

يُعــاين النازحــون يف مشــال غــرب ســوراي مــن تــردي األوضــاع اإلنســانية يف املخيمــات والقــرى الســكنية بســبب اكتظاظهــا وضعــف 
اســتجابة املنظمــات اإلنســانية، وقــد مت حتويــل العديــد مــن املنشــآت كاملــدارس واملداجــن واحملــات التجاريــة وغرهــا إىل مقــرات 

إليــواء النازحــني، وتعــرض العديــد منهــا للقصــف. 
كمــا تســبَّبت اهلجمــات العســكرية لعمليــة نبــع الســام يف اســتمرار حركــة النــزوح مــن مدينــة عيســى وقراهــا ابجتــاه مدينــة الرقــة، 
إضافــة إىل نــزوح القــرى التابعــة ملدينــة تــل متــر ابجتــاه مدينــة احلســكة. ويُعــاين النازحــون يف مشــال شــرق ســوراي مــن ضعــف 
اإلمــكاانت وافتقارهــم ألبســط مقومــات احليــاة. ومــع اقــراب فصــل الشــتاء تــزداد األوضــاع اإلنســانية للنازحــني يف مشــال ســوراي 

ســوءاً يف ظــل احلاجــة إىل أتمــني وســائل تدفئــة ومحايــة املخيمــات مــن العواصــف املطريــة.

اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف تشرين الثاين:
يســتعرض التقرير أبرز انتهاكات حقوق اإلنســان الي وثَّقتها الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف تشــرين الثاين على يد أطراف 

النزاع الرئيســة الفاعلة يف ســوراي.
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https://drive.google.com/file/d/1dav2PsVuSxqNSNM2-eiiSiTAH_DbcuTd/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين الثــاين مقتــل 277 مدنيــاً، بينهــم 72 طفــًا و32 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، 46 
% منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي 3 مــن الكــوادر الطبيــة و2 الكــوادر اإلعاميــة و2 مــن 
كــوادر الدفــاع املــدين. كمــا وثقنــا مقتــل 27 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 13 جمــزرة. 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 املدنيني حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

ــة(: 56 بينهــم 19 طفــًا،  ــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبي • قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احمللي
و6 ســيدات

• القوات الروسية: 70 بينهم 26 طفًا، و11 سيدة
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 5
o هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 6 بينهــم 1 طفــًا، 

و1 ســيدة
o احلزب اإلسالمي الرتكستاين: 4

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 1
• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 6 بينهم 2 طفًا.

• قوات التَّحالف الدويل: 3
• جهات أخرى: 126 بينهم 24 طفًا، و14 سيدة، توزعوا على النحو التايل:

o تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 56 بينهم 13 طفًا و5 سيدة
o رصاص جمهول املصدر: 34 بينهم 2 طفًا و6 سيدة

o ألغام جمهولة املصدر: 28 بينهم 8 طفًا و1 سيدة
o قوات نبع السالم: 7 بينهم 2 سيدة 

o قذائف جمهولة املصدر: 1 طفًا
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ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين الثــاين مــا ال يقــل عــن 203 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 8 ســيدات )أنثــى 
ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف حمافظــي 
ريــف دمشــق ودرعــا. 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 اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري: 112 بينهم 1 سيدة
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 14 بينهم 2 سيدة، مجيعهم على يد هيئة حترير الشام

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 35 بينهم 4 سيدة
• قوات سوراي الدميقراطية:  42بينهم 1 سيدة

اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف تشــرين الثاين ما ال يقل عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 85 

مــن هــذه اهلجمــات كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي جلهــا يف حمافظــة إدلــب.
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 18 حادثة اعتداء على مدارس، و14 على منشآت طبية، و19 على أماكن عبادة.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري: 63

• القوات الروسية: 22
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- احلزب اإلسالمي الرتكستاين: 1

• قوات سوراي الدميقراطية: 1
• جهات أخرى: 15 حادثة اعتداء، توزعوا على النحو التايل:

- تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 13
- ألغام جمهولة املصدر: 1

- قوات نبع السالم: 1
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف هذا الشهر على النحو التايل:

عتدى عليه ـُ المركز الم
احلزب اإلسالمي 

الرتكستاين

تفجريات مل 
نتمكن من 

حتديد 

ألغام جمهولة 
املصدر

قوات نبع 
السالم

املراكز احليوية الدينية
-----117املساجد

------1الكنائس واألديرة
املراكز احليوية الرتبوية

-11--133املدارس
--1----اجلامعات

املراكز احليوية الطبية
1-1-831املنشآت الطبية

-----1-سيارات اإلسعاف
املربعات السكانية

------1احلدائق
--4---1األسواق
------1املالعب

البىن التحتية
------2حمطات ومصادر الطاقة

------17مراكز الدفاع املدين

------1املنشآت واملصادر املائية

--2--52املقرات اخلدمية الرمسية
--1----وسائط النقل

--2--13األفران
--1--1-منظمات اجملتمع املدين

خميمات النازحني
---1-12خميمات النازحني

6322111311:اجملموع

قوات النظام 
السوري

القوات الروسية

التنظيمات اإلسالمية 
قوات اإلدارة املتشددة

الذاتية

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

يظهــر املخطــط الســابق ارتفاعــاً ملحوظــاً يف حصيلــة االعتــداءات علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف تشــرين الثــاين إثــر 
التصعيــد العســكري األخــري لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى مشــال غــرب ســوراي يف الشــهر املنصــرم.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف تشرين الثاين:
الســبت 2/ تشــرين الثــاين/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة يف الســوق الشــعيب وســط مدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة 
الشمايل؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار متفاوت أصاب قرابة 50 حمًا جتارايً، ال نزال حناول الوصول إىل شهود وانجني 
مــن احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع مدينــة تــل أبيــض لســيطرة قــوات عمليــة نبــع الســام )القــوات الركيــة 

وقــوات اجليــش الوطــي( وقــت احلادثــة. 

https://drive.google.com/file/d/1zFvDORs0yFzUUcK_e2nxHSp826IFlV_6/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1dR4JWDZEeeB6eprI02REF67DalUxB5FW/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1oGLgp65_jd-AreX0i7nwooXkbX1_Em-r/view
https://drive.google.com/file/d/1oGLgp65_jd-AreX0i7nwooXkbX1_Em-r/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%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%2D%20%D8%AA%D9%84%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%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%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%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%AC%D9%801%202%2011%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVhUQWhkTWlvamRMazFhN18xV29WajhCOHl6OFE5RHpfUzNKNmVBYkVmR3Npdz9ydGltZT0zVkdHeVUxNTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcEjgX16iShFuOtkBeD7Yv4BNdsKWFr03I_Qnk1BZXf9wg?e=jsRwUc
https://drive.google.com/file/d/1zFvDORs0yFzUUcK_e2nxHSp826IFlV_6/view
https://drive.google.com/file/d/1jkMoPRcwxOqdfx_EEKJCDZcf3MNziypm/view
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األحــد 3/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين يف 
مدينــة عنــدان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه وأربــع آليــات )ســياراتن 
ملحــق صهريــج، وســيارة جنــدة إطفــاء، وشــاحنة قــاب( اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متفاوتــة. ُنشــر إىل أنَّ عمليــة القصــف تكــررت 
مــن املدفعيــة ذاهتــا علــى املركــز يف اليومــني التاليــني أيضــاً؛ مــا أدى إىل خــروج املركــز عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة عنــدان لســيطرة 

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

دمار إثر انفجار سيارة مفخخة جمهولة املصدر يف السوق الشعيب يف مدينة تل أبيض/ الرقة – 2/ تشرين الثاين/ 2019

أضــرار يف آليــات اتبعــة ملركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة عنــدان/ حلــب إثــر هجمــات أرضيــة لقــوات النظــام الســوري علــى 
مدار ثاثة أايم، مت التقاط الصور يف 5/ تشــرين الثاين/ 2019 - الدفاع املدين الســوري

https://drive.google.com/file/d/1XPpz_CH_rP8oB7l5z2Xrt1tkhb40BtVl/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%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%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%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%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%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AC%D9%802%203%2011%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVFiTEZFbWhqZmhJaGJLTF81eFp2c2dCaUNaMFZNVVgzVlpSNU5pcy1heEMzdz9ydGltZT1jaFhZWjFCNTEwZw
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%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%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%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%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%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AC%D9%801%203%2011%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpFS1ZtejFtME5CdHdGSzhyd2VVYkFCRDdDSmxrbXU0V05PTlktb0xwMG50Zz9ydGltZT1ySC1GWDFCNTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1vsKs2-VnkJU54T9KL3WaIafPvJaaw963/view
https://drive.google.com/file/d/1GI7dZCBUngyObrtdBWUcAriiQSOaXYYt/view
https://drive.google.com/file/d/17vI0yUAFkZ5JcCo-Ha0D5BkH22uZhOEx/view
https://drive.google.com/file/d/1vA-xKROZLyOvQMNv0koH4gJomiaOU44u/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حممــد وليــد2  أحــد عناصــر الدفــاع املــدين يف مركــز مدينــة عنــدان الــذي أخــران أنــه 
منــذ صبــاح يــوم األحــد 3/ تشــرين الثــاين قرابــة الســاعة 10:15 بــدأت مدفعيــة اتبعــة للنظــام الســوري بقصــف املدينــة بشــكل 
مكثــف: “كانــت القذائــف تقصــف بشــكل متتــاٍل بفــارق دقيقــة ونصــف الدقيقــة بــن القذيفــة واألخــرى، وقــد طــال عــدد 
مــن القذائــف مركــز الدفــاع املــدين يف املدينــة بشــكل مباشــر، أصابــت القذائــف مــرآب اآلليــات وكانــت جّلهــا داخلــه، مــا 
أدى إىل تضــرر العديــد منهــا، وكان طــريان االســتطالع مرافقــاً للقصــف املدفعــي”. أعلمنــا حممــد أهنــم مل يتمكنــوا مــن إخــاء 
املركــز مــن املعــدات واآلليــات وأضــاف: “يف اليــوم التــايل ويف التوقيــت ذاتــه كــررت مدفعيــة النظــام القصــف ابلتزامــن مــع 
حتليــق طــريان االســتطالع أيضــاً، ومــع ســقوط أول قذيفــة قمنــا إبخــالء املركــز واخلــروج مــن املوقــع، تركــز القصــف يف هــذا 
اليــوم علــى بنــاء املركــز. وكان جلّــه مــن مدفعيــة النظــام املتمركــزة يف منطقــي مجعيــة الزهــراء والراموســة القريبتــن مــن مدينــة 
عنــدان. كانــت اخلســائر كبــرية حيــث أصيبــت أربعــة آليــات اتبعــة للمركــز والعديــد مــن املعــدات أبضــرار ماديــة متوســطة، 
كمــا تضــررت عــدة دراجــات انريــة خاصــة ابلعناصــر، وألــواح طاقــة مشســية وكامــريات مراقبــة، إضافــة الحــرتاق 6 آالف 

ــد حممــد أّن املنطقــة خاليــة مــن املقــرات العســكرية. لــرت مــن مــادة املــازوت نتيجــة القصــف”. أكَّ

اإلثنــني 4/ تشــرين الثــاين/ 2019 قرابــة الســاعة 15:30 قصــف رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري املركــز الصحــي 
يف احلــي اجلنــويب يف مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، اســتهدف القصــف بنــاء املركــز بشــكل مباشــر، مــا أدى 
إىل دمــار جزئــي فيــه وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، نشــر إىل أّن املركــز الصحــي يقــدم خدماتــه لقرابــة 9000 مريــض 

شــهرايً. ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد أصدر احتاد منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية “UOSSM” بياانً يدين فيه االعتداء على املركز

2  تواصلنا معه عر تطبيق الواتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1DZ8drY2Sbs27yI7lslnjyPghY9S_j0Co/view
https://drive.google.com/file/d/1DjKWVFpgDd59InyuN7Xpc-9jtmRQJjqY/view
https://www.uossm.org/breaking_2_uossm_medical_facilities_bombed_in_idlib_syria
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الثااثء 5/ تشــرين الثاين/ 2019، الســاعة 23:55 شــنَّ طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي غارة بصاروخني قرب مشــفى 
اإلخــاص لألطفــال والنســائية جنــوب شــرق قريــة شــنان يف منطقــة جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ أتبعهــا بغــارة اثنيــة 
بصاروخــني قرابــة الســاعة 00:20 مــن يــوم 6/ تشــرين الثــاين، اســتهدفا بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل إصابــة اثنــني 
مــن الــكادر الطــيب، إضافــًة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى، وانــدالع حريــق يف جــزء منــه، وإصابــة معداتــه وأاثثــه وســيارة إســعاف 
اتبعــة للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS( أبضــرار ماديــة كبــرة، وخــروج املشــفى عــن اخلدمــة. ختضــع قريــة شــنان 

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

دمار إثر هجوم أرضي للنظام السوري على املركز الصحي يف مدينة جسر الشغور/ إدلب – 4/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/17-yiZE6lnsDY5IuXzsL3VhuS2G0_WrEd/view
https://drive.google.com/file/d/1Xcjd-PeBRQc9w_UfPBZJmfqL1iHEw2AR/view
https://drive.google.com/file/d/18sNIkgVZ-0uvbnPIsd5u0SW9o_ROAJgb/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ9_TNLuCKFDsSqufp3OASgBrciETVMiRWC1JDRs1wMhng?e=4bKURN
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%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%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%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%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%206%2011%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJVeGJiSUpFSkpFcFItU1VjazhCMTBCRmtlbzNxS1pmZ2s4VVFSQ3NHQTdMZz9ydGltZT1Nei1ndmxGNTEwZw
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%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%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%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%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%804%206%2011%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJmaWtmTkFyR3BQdGZhY1h6SGZrSndCTXlVWGNlYWlrZWJPWGhmLVlXQUtIQT9ydGltZT1SQ3hZdFZGNTEwZw
https://drive.google.com/file/d/17rPLC7VQnn65fnLguXj6UOZWO9HbVTHa/view
https://drive.google.com/file/d/10ySDT0WlbCptYnCppre1SROatAaVDX9p/view
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حتليل بصري يظهر موقع هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى اإلخاص يف قرية شنان/ إدلب:

https://drive.google.com/file/d/1XaWe18kHXZH-KubkK769aGLr6rkgwc5Y/view
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أدهــم محريــن، ممــرض يف قســم اإلســعاف يف مشــفى اإلخــاص بقريــة شــنان، مــن أبنــاء قريــة معراتــة، أصيــب ابالختنــاق جــراء 
احلريــق الــذي نشــب يف املشــفى إثــَر اهلجــوم. أخــران أدهــم3 : “اســتيقظت قبــل منتصــف ليلــة 6/ تشــرين الثــاين بدقائــق علــى 
دوي انفجــار ضخــم هــزَّ املنطقــة، علمــت الحقــاً أنــه صــوت صاروخــن ســقط أحدمهــا علــى بعــد مخســن مــرتاً شــرق املشــفى 
بينمــا ســقط الثــاين علــى مســافة أبعــد قليــاًل مــن األول، تســبَّب القصــف إبصــاابت عــدة بــن مراجعــي املشــفى، قمنــا 
إبجــراء إســعافات أوليــة هلــم، وبــدأان بعمليــة إخــالء املشــفى علــى الفــور مــن النســاء الــوالدات واألطفــال ضمــن احلواضــن 
وكادر املشــفى” قــال أدهــم إنــه عــاد مــع أحــد زمائــه إىل املشــفى ليتأكــدوا مــن خلــوِّه: “بعــد وصولنــا عــاَد الطــريان لينفــذ غــارة 
بصاروخــن اســتهدفا بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر تســببا يف دمــاره وانــدالع حريــق فيــه، ومل نتمكــن مــن اخلــروج إال بعــد 
وصــول رجــال الدفــاع املــدين واألهــايل وإطفاءهــم احلريــق وإخراجنــا” أضــاف أدهــم “لقــد تعــرض املشــفى لدمــار كبــري يف 

معظــم أقســامه ومولداتــه وجتهيزاتــه كمــا تضــررت ســيارة إســعاف، وهــو خــارج اخلدمــة حاليــًا”. 

الثــااثء 5/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب فــرن اجلانوديــة 
اآليل اجلديــد املعــروف ســابقاً بفــرن التقــوى -املدعــوم مــن قبــل مجعيــة عطــاء لإلغاثــة والتنميــة- يف بلــدة اجلانوديــة بريــف حمافظــة 
إدلــب الغــريب، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد 50م مــن الفــرن؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع بلــدة 

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

اخلميــس 7/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد 
عبــادة بــن الصامــت يف مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة 
أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

3  عر تطبيق واتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

https://www.google.com/maps/place/Al+Janoudiyah,+Syria/@35.8820604,36.2819625,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15244ab6b61fed37:0x34cf4ed740c21d36!8m2!3d35.885505!4d36.2929075
https://drive.google.com/file/d/1goqOro4IalML3YTPNYQgz38NJ2XTkMTg/view
https://drive.google.com/file/d/1SDLiKU96KyoUManXAsvJhv355G_nuuw4/view
https://drive.google.com/file/d/1opqgFktuFOxCdYFTD2VodWrqSJY-NoP0/view
https://drive.google.com/file/d/1zRh-_FAoi3Dos4m0ri5EBfBXE6FcuB5N/view
https://drive.google.com/file/d/1PrMIFhwo7DB5M07I8_1V5DBN-jUxzyvG/view
https://drive.google.com/file/d/1e0BVM7WHNkH4KyQ1rGoNxL06ituIqbnX/view
https://drive.google.com/file/d/19Ewrcmyaw-GoJrPGUV8U00hQO8-1AvRd/view
https://drive.google.com/file/d/1zRh-_FAoi3Dos4m0ri5EBfBXE6FcuB5N/view
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اجلمعــة 8/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ كنيســة مــار جرجــس 
للــروم األرثوذوكــس يف مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الكنيســة. نشــر إىل 
أّن بنــاء الكنيســة فــارغ وغــر مســتخدم إثــَر تعرضــه العتــداءات متكــررة ســابقة ونــزوح أهــايل الطائفــة املســيحية مــن املنطقــة. ختضــع 

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

الثــااثء 12/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عــدداً مــن القذائــف علــى أحــد احلقــول 
الزراعيــة جنــوب غــرب قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، أصابــت إحداهــا ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين - 
مركــز معــرة حرمــة، يف أثنــاء عمــل كادرهــا علــى نقــل مصابــني إثــَر قصــف ســابق لطــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ 
اســتهدف احلقــل ذاتــه؛ أدى إىل مقتــل ثاثــة مدنيــني، بينهــم عنصــر يف الدفــاع املــدين، وإصابــة آخريــن جبــراح، إضافــة إىل احــراق 
ســيارة اإلســعاف بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة، وحلظــة وصــول فريــق اثٍن للدفــاع املــدين مــن مركــز ســفوهن للعمــل علــى 
إجــاء الضحــااي واجلرحــى مــن املنطقــة، ســقطت قذائــف عــدة مصدرهــا املدفعيــة ذاهتــا قــرب الفريــق؛ مــا أدى إىل إصابــة ثاثــة 
عناصــر مــن الفريــق جبــراح، إضافــة إىل إصابــة ســيارة خدمــة -مــن نــوع فــان- اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع قريــة معــرة 

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

أضــرار إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى مســجد عبــادة بــن الصامــت يف مدينــة جســر الشــغور/ إدلــب – 7/ تشــرين 
الثــاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1gTGmmiefI5WHQ5AiOEXJWWYLiQKThD7S/view
https://drive.google.com/file/d/1X9aLl2zmnBuIiZgEWfA95ZLS7UI3AurP/view
https://drive.google.com/file/d/1QjN4RqDp0iODR_czWE_5ca5QsKMNgzJF/view
https://drive.google.com/file/d/1ZLUUPb2RyyoWRG5afEqLpgWyNfJ89KBY/view
https://drive.google.com/file/d/1gTGmmiefI5WHQ5AiOEXJWWYLiQKThD7S/view
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B032'29.6%22N+36%C2%B032'23.2%22E/@35.541567,36.5389952,353m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x15245e9207e1ddbb:0xe34f216f63e203fb!2sMa'aret+Hurmah,+Syria!3b1!8m2!3d35.5517017!4d36.5418788!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.5415665!4d36.5397694?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B032'29.6%22N+36%C2%B032'23.2%22E/@35.541567,36.5389952,353m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x15245e9207e1ddbb:0xe34f216f63e203fb!2sMa'aret+Hurmah,+Syria!3b1!8m2!3d35.5517017!4d36.5418788!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.5415665!4d36.5397694?hl=en
https://drive.google.com/open?id=1_p6biEyM5CFRXY1iNFlJIO3nZBaPzwC_
https://drive.google.com/file/d/1mCPUU5vcnOa7wy88sgqpg1-D11F1uCFw/view
https://drive.google.com/file/d/10nVoAOuTvHPtavZeg2jizULNGU8OaiI9/view
https://drive.google.com/file/d/16c2AciHjWO4p-dFnPmRFGmmrTY1SxFZZ/view
https://drive.google.com/file/d/1owNq2wDooB1CjWVI4rqTRApkseidrP7B/view
https://drive.google.com/file/d/1JBOT2KomEQ2EQDiqX34K71oTZx7ozGb5/view
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ــداء  ــا ن حتدثنــا مــع بســام احلمــد4 ، أحــد عناصــر الدفــاع املــدين يف مركــز معــرة حرمــة، الــذي أصيــب يف احلادثــة، أفــادان: “بلغن
عــن اســتهداف الطــريان الروســي ملدنيــن يقطفــون الزيتــون جنــوب غــرب معــرة حرمــة، لــدى وصولنــا إىل املــكان عثــران علــى 
رجلــن وســيدتن قــد أصيبــوا فوضعناهــم يف ســيارة اإلســعاف، وبعــد مســريان قرابــة عشــرين مــرتاً تعرضنــا لقصــف مدفعــي، 
وســقطت القذائــف خلــف ســيارة اإلســعاف وأمامهــا وعــن يســارها علــى بعــد حنــو 50 مــرت منهــا، ُأصبــت يف فخــذي وكذلــك 
أصيــب الســائق أمحــد النجــار، وزميلــي أمحــد العلــي أصيــب يف رأســه، خرجــت مــع الســائق واثنــن مــن اجلرحــى بعيــداً 
عــن الســيارة، عــاودت املدفعيــة القصــف وبــدأت القذائــف تســقط تباعــاً. حتصنَّــا خلــف ســاتر تــرايب وطلبنــا فريــق مــؤازرة 
إلســعافنا ويف هــذه األثنــاء أصابــت القذائــف ســيارة اإلســعاف واشــتعلت النــريان فيهــا متســببة يف مقتــل أمحــد واجلرحــى 

االثنــن الذيــن مل يســتطيعوا مغادرهتــا”.
تواصلــت الشــبكة الســورية مــع عبــد الســام وليــد اخللــف5 ، عنصــر دفــاع مــدين - مركــز ســفوهن، الــذي توجــه مــع فريقــه ملــؤازرة 
فريــق مركــز معــرة حرمــة: “عنــد أذان املغــرب وبينمــا كنــا نتابــع القصــف وردان تعــرض فريــق مركــز معــرة حرمــة للقصــف وطلبــه 
ــا إليهــم أبضــواء مطفــأة خشــية  للمــؤازرة فتوجهــت مــع الفريــق إليهــم علــى الرغــم مــن حتليــق طــريان االســتطالع، توجهن
تعرضنــا للقصــف، وبعــد قرابــة نصــف ســاعة وقبــل الوصــول إليهــم بـــ 100 مــرت تقريبــاً ســقطت قذيفــة ابلقــرب منــا؛ مــا أدى 
إىل إصابــي يف عيــي وإصابــة الســائق يف قدمــه. تواصلنــا مــع املركــز وأخطرانهــم بتعرضنــا لإلصابــة وأن ســيارة اإلســعاف 
التابعــة ملركــز معــرة حرمــة حتــرتق أمامنــا، وســيارتنا أصيبــت أيضــاً ومل نعــد قادريــن علــى اســتخدامها، انتظــران يف املوقــع إىل أن 
وصلتنــا املــؤازرة، فقمنــا إبجــالء مصــايب فريــق الدفــاع املــدين يف مركــز معــرة حرمــة واملصابَــن املدنيــن اللذيــن كاان برفقتهــم 

إىل أقــرب نقطــة طبيــة، بينمــا تفحمــت جثــث الشــهداء الثالثــة يف الســيارة”. 

الســبت 16/ تشــرين الثــاين/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام مركــز انطــاق حافــات املســافرين “الكــراج” وســط مدينــة 
البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســّبب مبجــزرة، إضافــًة إىل دمــار كبــر يف قســم احلجــر ومركــز الشــرطة ضمــن مركــز 
االنطــاق، واحــراق عــدد مــن حافــات النقــل، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى 

مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع مدينــة البــاب لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

4  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

5  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 13/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1dVhFOVWJLZu4TgzDgKAi_1CzyeHTJnH5/view
https://drive.google.com/file/d/112oTumpCYdFnIhx5GTqfHInQ2gt0ssSN/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%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%2D%20%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%2016%2011%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWNBTFBRemNwR2xBcmJUclVKQTdCTW9CUEwwRndFN2tTSkVyd3BoSE84ZTVHQT9ydGltZT1jUHZyTlZSNTEwZw
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اإلثنــني 18/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة مــأوى انزحــني يف قريــة جــرن احلــاج 
صــاحل التابعــة ملدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف املبــى، ُنشــر 
إىل أن النازحــني يّتخــذون مــن اثنويــة جــرن احلــاج صــاحل مــأوًى هلــم. ختضــع القريــة لســيطرة قــوات نبــع الســام التابعــة لقــوات 

اجليــش الوطــي وقــت احلادثــة.

األربعــاء 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 بــني الســاعة 19:45 و20:00 أطلقــت منصــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
 Tochka 9M79 وامليليشــيات اإليرانيــة، نعتقــد أهنــا متمركــزة يف منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب اجلنــويب صاروخــاً مــن منــط
حممــل بذخائــر عنقوديــة مــن منــط9n24  علــى خميــم قــاح القــدمي للنازحــني قــرب قريــة قــاح بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، ســقط 
الصــاروخ وســط خيــام النازحــني بشــكل مباشــر؛ مــا تســّبب مبجــزرة، إضافــًة إىل احــراق قرابــة مثانيــة خيــام وإصابتهــا أبضــرار ماديــة 

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

أضــرار إثــر هجــوم أرضــي لقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى مدرســة تــؤوي انزحــني يف قريــة جــرن احلــاج صــاحل/ الرقــة – 18/ 
تشــرين الثــاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1cBISS4CWdhUjnrIfZcHzr8b62vl8Snfh/view
https://drive.google.com/file/d/1wFxFRIppYFy429t2E7k5Zl2tAmmFFRyP/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESTgJybbiVdFuuHYoJ9vRs8BY5-N3ycNNhecWtA9Y0QLTQ?e=wN8e0X
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETIqq9Vz5qdDthLP3Ax2usQBb1zwCceM0z_y4lcI-fSjZw?e=6xKIkw
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B017'27.0%22N+36%C2%B043'42.0%22E/@36.2903062,36.7234965,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.2908333!4d36.7283333
https://drive.google.com/file/d/1t21TyVA5exf6807eWKMkFBrOWd8UX9MP/view
https://drive.google.com/file/d/1tR-817xN2h0Y5rZu7Geyi-sz8js_C7vs/view
https://drive.google.com/file/d/1qFWxJYR9MOXzrJcSnuZm_-3LLgUY9lyG/view
https://drive.google.com/file/d/1-tZPDLgAYqk16_8rc_KK22RmUdakn0Ri/view
https://drive.google.com/file/d/1HXEIE5xIFdpz3CXf4Yyay0AvVnv0Vu3j/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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D8%AD%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%AA%20%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%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%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%20%D8%AC%D9%804%2020%2011%202019%20%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVdzVTRuM1UzaVJIdV9mNUtrYTE0bXNCZWJmbVlsdTNUYmwzdXBwLWpZbHdfZz9ydGltZT1sZENwaEZWNTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ec4ZinMd5gZIu-wxArsCDgEBjCiNEqkQvGNXqczYQ-Txig?e=5ycNCF
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETIqq9Vz5qdDthLP3Ax2usQBb1zwCceM0z_y4lcI-fSjZw?e=6xKIkw
https://drive.google.com/file/d/1t21TyVA5exf6807eWKMkFBrOWd8UX9MP/view
https://drive.google.com/file/d/1wsJ-X131MXLv0fG8MOJ2tlLbCW7iB_XD/view
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األربعــاء 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجد النصــر يف قريــة البــارة 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة البــارة 

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

أضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري وامليليشيات املوالية له على خميم قاح القدمي/ إدلب – 20/ تشرين الثاين/ 2019

أضرار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مسجد النصر يف قرية البارة/ إدلب – 20/ تشرين الثاين/ 2019

https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1.%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@35.6855499,36.5383661,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152457231ac6d36f:0xab5c26be91fb9938!2sAl-Bara,+Syria!3b1!8m2!3d35.6879042!4d36.539177!3m4!1s0x15245726cadc3eb5:0x5a6350e71dd1d71!8m2!3d35.6892401!4d36.5391071
https://drive.google.com/file/d/1OAd-KUOqtk6J-PHBq_tA7ROJNzxyE2rW/view
https://drive.google.com/file/d/1rMg6tOdbTzsIx0K5wpYrassPzUws2MB0/view
https://drive.google.com/file/d/1Uk6gj4-Xt6IefcpHp_DMLw_BHeRsqrj1/view
https://drive.google.com/file/d/1DpBzDJiuP9o3JuKnC9b6R3bpXHQIw4zh/view
https://drive.google.com/file/d/1iKjRsRZckW7xeEcVK6vBibtYf0d2wUQb/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 19

الســبت 23/ تشــرين الثاين/ 2019 انفجرت ســيارة مفخخة قرب املشــفى الوطي يف حي الصناعة يف مدينة تل أبيض بريف 
حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا تســّبب مبجــزرة، إضافــًة إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة متوســطة، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل 
شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات عمليــة نبــع الســام )القــوات 

الركيــة وقــوات اجليــش الوطــي( وقــت احلادثــة.

األحــد 24/ تشــرين الثــاين/ 2019 قرابــة الســاعة 11:00 انفجــر لغــم أرضــي داخــل مدرســة ابــن ســينا للتعليــم االبتدائــي 
يف قريــة الطيبــة التابعــة ملدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يف أثنــاء ســاعات الــدوام املدرســي؛ مــا تســّبب مبجــزرة 
ضحاايهــا أطفــال مــن طــاب املدرســة أثنــاء لعــب عــدد منهــم ابللغــم، إضافــًة إىل إصابــة ســاحة املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة، 
ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع القريــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

األحــد 24/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مشــفى عــدانن كيــوان لألطفــال 
والنســائية -املدعــوم مــن قبــل الرابطــة الطبيــة للمغربــني الســوريني )SEMA(- يف قريــة كنصفــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، 
اســتهدفت الصواريــخ بنــاء املشــفى بشــكٍل مباشــر؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنائــه، وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، 
وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع قريــة كنصفــرة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

وقد أصدرت الرابطة الطبية للمغربني السوريني )SEMA( بياانً عر موقعها الرمسي تدين فيه االعتداء على املشفى

دمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى عدانن كيوان يف قرية كنصفرة/ إدلب – 24/ تشرين الثاين/ 2019

https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%AA%D9%84+%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@36.6894002,38.9469153,14z/data=!4m5!3m4!1s0x1536a0f569d6fc8d:0xfe172b2601e17a81!8m2!3d36.6885393!4d38.9450875
https://drive.google.com/file/d/1eXKIttcMty77YqfPZDVtVAqDdbwrGQGK/view
https://drive.google.com/file/d/1jPu_qMTIv9s6EgSkJGF8FMF4cXtMZtrJ/view
https://drive.google.com/file/d/1MLQxWLtCP6zazwVq0Mq1GIn3I19CxQjN/view
https://drive.google.com/file/d/10_CoBRq6Zw77ryoBnkWPrGC-IjXKdayc/view
https://drive.google.com/file/d/1o6pKbIRIzk0G7uGAQh9arL3zUwMdelwM/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZBdAnkNGN5GqqqImwFavWcBcR92iZ8YZGINKpRJC6t4MQ?e=2dpGq9
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbUxmwWMMJpBoZRYrJqO6x4BSChee0bBLyr5Al9oVgj8pg?e=2kk0g4
https://www.sema-sy.org/%d9%85%d8%b4%d9%81%d9%89-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7/
https://drive.google.com/file/d/1mEzJLp2eZUcFqs9kreCXWNGD3KZKXqQK/view
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اإلثنــني 25/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ فــرن اإلميــان اآليل للخبــز مشــال 
شــرق قريــة بينــني يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن، وإصابــة معداتــه أبضــرار 
ماديــة كبــرة، وانــدالع حريــق يف قســم احملروقــات داخــل الفــرن، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اثلثاً: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين الثــاين مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد اســتخدمت فيهــا قــوات النظــام الســوري 
الذخائر العنقودية، يف حمافظة إدلب، ما تســبب مبجزرة قتل ضحيتها 15 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 ســيدات )أنثى ابلغة(.
وألقى ســاح الطران التابع لقوات النظام الســوري ما ال يقل عن 348 برميًا متفجراً على كل من حمافظي إدلب والاذقية، 

توزعــت علــى النحــو التايل:
- حمافظة إدلب: 278
- حمافظة الاذقية: 70

وقــد أســفرت هــذه اهلجمــات عــن مقتــل ثاثــة مدنيــني، ومــا ال يقــل عــن 7 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، بينهــا 1 
علــى مدرســة، و2 علــى أماكــن عبــادة، و2 علــى منشــآت طبيــة.

أضرار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على فرن اإلميان اآليل للخبز يف قرية بينني/ إدلب – 25/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1ONL3mao_Ji_ceWNwhCn_p8eLpnD6ktJr/view
https://drive.google.com/file/d/1ultV2RokU7grTeqRuMwZVJR4jxXZRX7v/view
https://drive.google.com/file/d/1gfeHJfqJ2B_sLqe0eZ1ekoTLHPYUmPLt/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ET7kve0yoV1HsocjU1vmsbYBV4vIIudwsdk6t53KLRZU8g?e=ExupBe
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESz937Hq7XdEob_lDHF2LkUBURs8CZ8MLA8P4d_k1g65Kg?e=sawaqv
https://www.google.com/maps/place/Benin,+Syria/@35.7104633,36.6342764,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x1524ff3cbd22d307:0xc7669826ec2d4b2d!8m2!3d35.7103421!4d36.6404286
https://drive.google.com/file/d/1tp9H-32iOgn-OtJLseIxbyBFPFBRJxNo/view
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث اهلجمات العشوائية واستخدام األسلحة غر املشروعة الي متكنا من توثيقها يف تشرين الثاين:
األربعــاء 13/ تشــرين الثــاين/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى ملعــب 
العثمــان لكــرة القــدم الواقــع يف أطــراف قريــة كفــر ســجنة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثاثــة مدنيــني أشــقاء، 
وإصابــة مرافــق امللعــب أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 14/ تشــرين الثــاين/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع للنظــام الســوري مــا اليقــل عــن 4 براميــل متفجــرة علــى 
جنــوب مدينــة كفــر نبــل -املعروفــة مبنطقــة احلليــا- يف ريــف إدلــب اجلنــويب، وقــد حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى 
مقاطــع مصــورة خاصــة توثـِّـق احلادثــة. نشــر إىل أن املنطقــة ختضــع لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

مقطــع مصــور يظهــر ســقوط الرميــل املتفجــر مــن املروحيــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري حــى وصولــه إىل األرض يف منطقــة احلليــا يف مدينــة 
كفــر نبــل/ إدلــب – 14/ تشــرين الثــاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1aQ1-nuBMUv3bnsThrqodpIy9P2TkNL4L/view
https://www.youtube.com/watch?v=D6b3z8yC4iY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZHrIoDNQxLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZHrIoDNQxLY&feature=youtu.be
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األربعــاء 20/ تشــرين الثــاين/ 2019، بــني الســاعة 19:45 و20:00 أطلقــت منصــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
 Tochka 9M79 وامليليشــيات اإليرانيــة، نعتقــد أهنــا متمركــزة يف منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب اجلنــويب صاروخــاً مــن منــط
حممــل بذخائــر عنقوديــة مــن منــط9n24  علــى خميــم قــاح للنازحــني بريــف إدلــب الشــمايل؛ مــا تســبب يف مقتــل 15 مدنيــاً، 

بينهــم 10 أطفــال، و3 ســيدات )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 50 آخريــن.
انتشــرت معظــم الذخائــر الفرعيــة يف منطقــة جتمــع اخليــام، وتســبب انفجارهــا يف تضــرر مــا ال يقــل عــن 8 خيــام، إضافــة إىل أضــرار 
يف مشــفى األمومــة املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة  )SAMS(الواقــع علــى بعــد 150 مــر مــن خميــم قــاح. 

ســنصدر يف األايم القادمــة تقريــراً مفصــًا حــول احلادثــة.

األحــد 24/ تشــرين الثــاين/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة إحســم 
يف ريــف إدلــب اجلنــويب، مــا تســبب أبضــرار يف املنــازل الســكنية ويف ثــاث مراكــز حيويــة )اثنويــة ظافــر العلــوش، مبــى النفــوس، 
مركــز الشــرطة(، احتــوت بعــض الراميــل علــى كــرات حديديــة متفاوتــة األحجــام. ختضــع بلــدة إحســم لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

خملفــات صــاروخ مــن منــط Tochka 9M79 حممــل بذخائــر عنقوديــة مــن منــط9n24  أطلقتــه منصــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
وامليليشــيات اإليرانيــة علــى خميــم قــاح للنازحــني/ إدلــب- 20/ تشــرين الثــاين/ 2019

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1rHQ-8PEYXkWID11dyUqAgoAWdQI89_Wc/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1Np4qygK6HHY3nxPMVpk4Zda6vl7xmtAB/view
https://drive.google.com/file/d/1Np4qygK6HHY3nxPMVpk4Zda6vl7xmtAB/view
https://drive.google.com/file/d/1Gxnb46cMhWv3Qz6dc1rSPj_JNX0zNdMk/view
https://drive.google.com/file/d/1LYHgKJlA8RUChTC-MoF39e76cd4d4CYL/view
https://drive.google.com/file/d/1VhxmSVbkBrjzjaw86fBTwD5Qw1ZZKRGQ/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1rHQ-8PEYXkWID11dyUqAgoAWdQI89_Wc/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1beziTFYifDBEFiQoNnfTXPCYoZhE2SS2/view
https://drive.google.com/file/d/1cnD-t9MXGNARzx529fpZqgkfo-i5LV-6/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 23

الثــااثء 26/ تشــرين الثــاين/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــًا متفجــراً أمــام مشــفى الروضــة 
لألطفال والنســائية -مشــفى خاص- يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املشــفى، 
وإصابــة معداتــه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ُنشــر إىل أّن املشــفى متوقــف عــن العمــل إثــَر تعّرضــه العتــداء ســابق عــدة مــرات، 
جــراء هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املســتمرة علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة منــذ 26/ نيســان/ 2019. 

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

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري ابلراميل املتفجرة قرب مشفى الروضة يف مدينة كفر نبل/ إدلب – 26/ تشرين الثاين/ 2019

كرات حديدية من خملفات براميل متفجرة ألقاها الطران املروحي التابع للنظام السوري على بلدة إحسم/ إدلب- 24/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1oq6ML-tJBVGaiwRC2VnotoClC9Vdw568/view
https://drive.google.com/file/d/1G8t6uoQQNLYxM9ws7T2qEQ0VK2qQ9ZTt/view
https://drive.google.com/open?id=1lO36HDj0X1_TuCmNarGHXLpi2VVGKOMl
https://drive.google.com/file/d/1NEmT9lgcBbKJcTA0EWiNrwDnJT1GACR9/view
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رابعاً: مرفقات: 
توثيــق مقتــل 277 مدنيــا بينهــم 2 مــن الكــوادر اإلعاميــة و3 مــن الكــوادر الطبيــة و2 مــن كــوادر الدفــاع املــدين يف ســوراي يف 

تشــرين الثــاين 2019

توثيق ما ال يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف تشرين الثاين 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 أبنَّــه 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.
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.

http://sn4hr.org/arabic/2019/12/01/11778/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/01/11778/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/01/11778/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/01/11778/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/02/11781/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/02/11781/
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• 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.

• 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 الوطي 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.
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• 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.

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.
• إعادة تسلسل عملية السام إىل شكلها الطبيعي بعد حماوالت روسيا تشويهها وتقدمي اللجنة الدستورية على هيئة احلكم االنتقايل.
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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.
• 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.
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• 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.

 
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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