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الثالاثء 8 كانون الثاين 2019

توثيق ما ال يقل عن 587 حادثة 
اعتداء على مراكز حيوية مدنية يف 

سوراي يف عام 2018

بينها 31 حادثة اعتداء يف كانون األول
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص كانون األول.
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف كانون األول.
1 - املراكز احليوية الدينية.
2 - املراكز احليوية الرتبوية.
3 - املراكز احليوية الطبية.

4 - املربعات السكانية.
5 - البىن التحتية.

خامساً: أبرز احلوادث يف عام 2018.
سادساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
عرَّفــت املــادة 52 مــن الربتوكــول اإلضــايف األول امللحــق ابتفاقيــات جنيــف األعيــان املدنيَّــة: “كافــة األعيــان الــي ليســت أهدافــاً 
عســكرية، والــي ال تســاهم بشــكل فعــال يف األعمــال العســكرية ســواء بطبيعتهــا أو موقعهــا أو الغايــة منهــا أو اســتخدامها، كمــا 
حيظــر توجيــه اهلجمــات إال علــى األهــداف العســكرية الــي ينتــج عــن تدمريهــا الكلــي أو اجلزئــي أو االســتيالء عليهــا ميِّــزة عســكرية 

أكيدة”.
وتشــمل هــذه األعيــان املنشــآت الطبيَّــة والتعليميــة، والبــىن التحتيــة، واملنشــآت الدينيــة، وغريهــا مــن املنشــآت الــي تســتخدم 

ألغــراض مدنيَّــة.

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.

        M190108
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منــذ آذار/ 2011 تفوَّقــت قــوات النظــام الســوري ومــن مثَّ قــوات احللــف الســوري الروســي علــى بقيــة األطــراف يف اســتهدافها 
املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، خاصــة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وبشــكل أقــل يف املناطــق اخلاضعــة 
ــَد تدمريهــا وختريبهــا، كمــا  لســيطرة تنظيــم داعــش، وقــد ســجَّلنا تعــرَُّض آالف املراكــز احليويَّــة هلجمــات ُمتكــّرِرة؛ مــا يُثبــت تعمُّ

رصــدان مئــات اجملــازر الــي خلَّفتهــا اهلجمــات علــى هــذه األعيــان.
وبــكلِّ أتكيــد فقــد ارتكبــت بقيــة األطــراف انتهــاكات مماثلــة ولكــن بنســب متفاوتــة ومل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم الــي ارتكبتهــا 

قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين.
ــد اســتهدَف األعيــان املدنيَّــة، وعمليــات ســرقة وهنــب، إضافــة إىل  وتشــمُل االعتــداءات الــي رصدانهــا عمليــات قصــف ُمتعمَّ
االعتــداءات الــي تشــمل تعطيــل هــذه األعيــان وإخراجهــا عــن دورهــا يف خدمــة املدنيــن علــى الّرغــم مــن عــدم وجــود ضــرورة 

عســكرية ُملِّحــة أو اســتخدامها لغايــة قتاليــة مــن قبــل أحــد األطــراف مــا يُبيــح اســتهدافها مــن قبــل أطــراف النِّــزاع األخــرى.

ــراع واســتمرار تعــرُّض تلــك املراكــز إىل اعتــداءات، إضافــة إىل التَّغــريات الدميغرافيــة املســتمرة، احلاجــة  ظهــرت نتيجــة طــول زمــن الصِّ
إىل تبديــل وظيفــة بعــض املنشــآت )علــى ســبيل املثــال حتوَّلــت العديــد مــن املــدارس إىل مراكــز إيــواء للنَّازحــن( كمــا الحظنــا 
تنقُّــل بعــض املنشــآت بــن عــدة أبنيــة ومناطــق بشــكل ُمســتمر تفــادايً لتعرُّضهــا للقصــف، كمــا متَّ نقــُل بعضهــا إىل مواقــع مؤمَّنــة 

كاملغــارات والكهــوف. 

خصَّصــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً شــهرايً دورايً لرصــد حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة، كمــا أهنــا 
أصــدرت عــدَّة تقاريــر وأحبــاث موسَّــعة عــن املراكــز احليويَّــة الــي دمَّرهتــا أطــراف النِّــزاع.

 
منهجية:

يرصــد التَّقريــر حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا يف كانــون األول، ابســتثناء حــوادث 
االعتداء على املراكز احليويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع املدين والشارات اإلنسانية اخلاصة، الي متَّ ختصيص تقرير شهري مفصَّل هلا.

اســتنَد التقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــرب اهلاتــف أو عــرب وســائل  روتيــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليــَن حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــري مــن املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا 
نشــطاء حمليــون عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التَّواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة 

http://sn4hr.org/arabic/2019/01/06/10747/
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بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويــة مدنيَّــة. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا 
التَّقريــر ضمــَن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى 

املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

يوثـّـق الّتقريــر أيضــاً عــدة حــوادث اعتــداء جــراء تفجــريات مل نتمكَّــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً لصعوبــة حتديــد 
مرتكــي التفجــريات.

كمــا وثَّــق التقريــر هجمــة إبطــالق رصــاص مل نتمكــن مــن حتديــد مصــدر إطالقــه بدقــة؛ نظــراً لعــدم متكنُّنــا مــن زايرة املوقــع أو 
احلصــول علــى دالئــل تســاعدان يف متييــز هــذا املصــدر ابلدِّقــة املطلوبــة.

معظــم اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التَّحقيقــات فيهــا أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ال يوجــد فيهــا أيــة 
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه. ومل تــراِع القــوات املعتديــة مبــدأ التَّناســب يف اســتخدام القــوة، 
وشــكَّلت ابلتــايل كثــري مــن اهلجمــات جرائــم حــرب، كمــا أننــا مل نرصــد توجيــَه أي حتذيــر للمدنيــن قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــري مــن احلــوادث يتغــريَّ توصيفهــا 
القانــوين؛ نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــري مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنَّ

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.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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اثنياً: ملخص كانون األول:
شــهَد كانــون األول ارتفاعــاً يف حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة مقارنــة بســاِبَقيه، حيــث تصــدَّرت قــوات 

النظــام الســوري بقيــة األطــراف بـــ 13 حادثــة اعتــداء مجيعهــا يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة.
ســجَّل الربــع األول مــن عــام 2018، 60 % مــن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، ذلــك إثــَر التصعيــد 
العســكري الــذي شــهدته مناطــق خفــض التصعيــد الثــالث )مناطــق ُمعيَّنــة مــن مشــال حمافظــة محــص، وأجــزاء مــن حمافظَــي درعــا 
والقنيطــرة، والغوطــة الشــرقية يف حمافظــة ريــف دمشــق(، الــذي أحلــق دمــاراً واســعاً فيهــا وأفضــى إىل هتجــري ســكاهنا قســراً لتحكــم 
قــوات النظــام الســوري ســيطرهتا عليهــا. فيمــا شــهدت األشــهر التســعة األخــرية تزايــداً غــري مســبوق يف وتــرية عمليــات التفجــري، 
كان معظمهــا يف منطقــة الشــمال الســوري اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وقــد ترافــق ذلــك ابعتــداءات علــى مراكــز 
حيويــة مدنيــة. ارتكبــت قــوات احللــف الســوري الروســي 73 % مــن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة 

متصــدِّرة بذلــك بقيــة األطــراف الفاعلــة يف ســوراي، وكان 68 % منهــا علــى منشــآت طبيــة ومــدارس ومســاجد وأســواق.

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة يف عام 2018:

عــر عمليــات التَّوثيــق واملتابعــة اليوميــة وثَّقنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 587 حادثــة اعتــداء 
علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة يف عــام 2018 توزَّعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النَّحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1Rw-6OR8BBcogWbyF1lABjlHAYWDi9bE9/view
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ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 292
ابء: القوات الروسية: 131

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 6

• هيئة حترير الشام )حتالف بن جبهة فتح الشام وفصائل يف املعارضة املسلحة(: 5
اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 7

جيم: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(: 10
حاء: قوات التحالف الدويل: 21

خاء: جهات أخرى: 115

عتدى عليها يف عام 2018:
ُ
- أبرز املراكز امل

139 مــن البــىن التحتيــة، 132 مــن املراكــز احليويــة الطبيَّــة، 121 مــن املراكــز احليويَّــة الدينيــة، 115 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 
50 من املربعات الســكانية، 17 من خميمات الالجئن، 9 من الشــارات اإلنســانية اخلاصة، 4 من املراكز احليوية الثقافية.
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هيئة حترير الشامتنظيم داعش
املراكز احليويَّة الدينية

66172121217املساجد
13الكنائس واألديرة

املراكز احليوية الرتبوية
5326313114املدارس

41رايض األطفال

1211اجلامعات
3املعاهد التعليمية

1دور األيتام
املراكز احليوية الطبية

60252516املنشآت الطبية
3147سيارات اإلسعاف

املراكز احليوية الثقافية
11املناطق األثرية

11املتاحف
املربعات السكنية

2احلدائق
35417األسواق

1املراكز التجارية
الشارات اإلنسانية اخلاصة

54منظمة اهلالل األمحر
البىن التحتية

11حمطات ومصادر الطاقة
37173مراكز الدفاع املدين

131املنشآت واملصادر املائية
1071126املقرات اخلدمية الرمسية

1251وسائط النقل
4112أفران

1صوامع احلبوب
1املزارع واحليواانت الداجنة
2املقرات واملنظمات الدولية

2214املنشآت الصناعية
خميمات الالجئني
58121خميمات الالجئني

2921316571021115اجملموع

جهات أخرى
   اجلهة الفاعلة             

املركز املـُعتدى عليه

قوات النظام 
السوري

القوات 
الروسية

2018توزُّع حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف عام 

فصائل يف املعارضة التنظيمات اإلسالمية املتشددة
املسلحة

قوات اإلدارة الذاتية 
الكردية

قوات 
التحالف 
الدويل
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كما توزَّعت حصيلة حوادث االعتداءات على املراكز احليويَّة املدنيَّة يف عام 2018 شهرايً على النحو التايل:

ابء: حصيلة أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة يف كانون األول:
عــرب عمليــات التَّوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجَّلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 31 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيَّويــة مدنيَّــة يف كانــون األول 2018. توزَّعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1roZVNoPQaMTK7UEKzE6qDomreSsG9EdK/view
https://drive.google.com/file/d/1uk9OMzo-eE-Yn1t6fUWs4T7V6xY4qPwv/view
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ألف: قوات النظام السوري: 13
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: 1
- هيئة حترير الشام: 2

اتء: قوات التحالف الدويل: 6
اثء: جهات أخرى: 9

توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَـّـة املدنيَّــة يف كانــون األول علــى احملافظــات، حســَب األطــراف 
الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1fsTvXan9UxPG0EMssMOjfohRxORvU7z5/view
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- أبرز املراكز احليويَّة الـُمـعتدى عليها يف كانون األول 2018:
11 مــن البــىن التحتيــة، 9 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 6 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 4 مــن املراكــز احليويــة الطبيــة، 1 مــن 

املربعــات الســكانية.

تنظيم داعش
 هيئة حترير

الشام

املراكز احليوية الدينية

6املساجد

املراكز احليوية الرتبوية

512املدارس
1رايض األطفال

املراكز احليوية الطبية
2املنشآت الطبية

2سيارات اإلسعاف
املربعات السكانية

1األسواق
البىن التحتية

7مراكز الدفاع املدين

1املقرات اخلدمية الرمسية

2وسائط النقل
املقرات واملنظمات 

الدولية
1

131269:اجملموع

2018توزُّع حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف كانون األول 

قوات النظام 
السوري

قوات التنظيمات اإلسالمية املتشددة
التحالف 
الدويل

جهات أخرى

          الجهة الفاعلة    

املركز املـُعتدى عليه
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رابعاً: تفاصيل أبرز احلوادث يف كانون األول: 
نســتعرض تفاصيــل أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَـّـة املدنيَّــة، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
ألف: قوات النظام السوري:

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

الســبت 1/ كانــون األول/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف قريــة أبــو دايل بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب الشــرقي– قــرب مدرســة شــهداء التــح للتعليــم األساســي يف قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا 
أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اتبعــة  رامجــة صواريــخ  قصفــت   2018 األول/  كانــون   /18 الثــالاثء 
لقــوات النظــام الســوري مدرســة حطــن يف بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة. ختضــع البلــدة 
لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

- رايض األطفال:
الســبت 1/ كانون األول/ 2018 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات 
النظــام الســوري –متمركــزة يف قريــة أبــو دايل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب 
التــح بريــف حمافظــة إدلــب  الغــد يف قريــة  قــرب روضــة أمــل  الشــرقي– 
اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار 
ماديــة كبــرية، وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار إثــر قصــف أرضــي لقــوات النظــام الســوري 
علــى مدرســة حطــن يف بلــدة جرجنــاز/ إدلــب 

2018 /12 /18

https://www.google.com.tr/maps/place/Jarjanaz,+Syria/@35.6181178,36.782488,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!2sJarjanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436!3m4!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436
https://drive.google.com/file/d/16gazPGoYpKqtSzg18BLMgN9_F7HUV8fb/view
https://drive.google.com/file/d/1QSMtuoSCtOZ1BqmS7Zoq2AZG89gAlgE9/view
https://drive.google.com/file/d/1cznETUoetaOyfN4y3BWldDA0udXlNvdG/view
https://drive.google.com/file/d/1pcaAe-IjRz3EbOeh02uNHKGeHCcNgLjs/view
https://drive.google.com/file/d/1GrVEsoiZksJei-EKQSVX11HSfrMWvhVr/view
https://drive.google.com/file/d/1sG2Wy_NqGYbFvuuQwgGHyNpqrEdBk8SB/view
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ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األربعــاء 28/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش قذائــف هــاون عــدة قــرب مدرســة للتعليــم االبتدائــي 
يف قريــة الســكرية التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة 
متوســطة، األربعــاء 5/ كانــون األول/ 2018 متكنّــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

- هيئة حترير الشام: 
البىن التحتية:

- وسائط النقل:
األحد 2/ كانون األول/ 2018 أقدمت عناصر اتبعة هليئة حترير الشــام على تفجري جســرين فرعين يصال بن بلديت العيس 
واحلاضــر بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ حيــث عمــدت إىل تلغيمهمــا مبــادة الـــ”TNT” املتفجــرة؛ بذريعــة منــع قــوات النظــام 
الســوري مــن التقــدم إىل بلــدة العيــس عربمهــا؛ أدى التفجــري إىل دمــار كبــري يف اجلســرين. نشــري إىل أّن بلــدة العيــس ختضــع لســيطرة 

هيئــة حتريــر الشــام فيمــا ختضــع بلــدة احلاضــر لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف أرضي لقوات النظام السوري قرب روضة أمل الغد يف قرية التح/ إدلب 1/ 12/ 2018 - حممد بلعاس

https://drive.google.com/file/d/1OeqYbfkrpGIfYxvMaSmftor2oSGgxPUc/view
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اتء: قوات التَّحالف الدويل:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
الســبت 1/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد اجلابــر يف حــي 
حوامــة يف مدينــة هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن 
اخلدمــة. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة 

الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

األحــد 16/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد البوخاطــر يف 
حــي البوخاطــر يف مدينــة هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن 
اخلدمــة. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة 

الكرديــة حلظــة إعــداد التقريــر-.

الثــالاثء 18/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قــرب مســجد الرمحــة 
يف حــي القلعــة مبدينــة هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 
كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة 

حلظــة إعــداد التقريــر-.

اثء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الرتبوية:

- املدارس:
األربعــاء 12/ كانــون األول/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة موضوعــة داخــل ســيارة قــرب مدرســة ابــن زيــدون االبتدائيــة وســط 
مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة 
كبــرية، وخروجهــا عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة 

يف حتديــد مرتكــي التفجــريات، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1RmS5oq3z4R7yEJEqEViqoyeKHFDJMgn_/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Hajin,+Syria/@34.6881225,40.8342329,15z/data=!4m5!3m4!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZa6d9fqpB5Biy-Dz55JiiYBWvHpoXZGa0phiDO82hmotw?e=ejht0I
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%2F2018%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%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1%20%E2%80%93%20%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2018%2012%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&slrid=cceab39e-900c-7000-de62-8ce36293864c
https://drive.google.com/file/d/1S_rYxhtnI21uu1Hd8jXGRqDJ9u9k92wq/view
https://www.google.com.tr/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5860225,37.0420291,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!2sA'zaz,+Syria!3b1!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
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املربعات السكانية:
- األسواق:

األحــد 16/ كانــون األول/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة موضوعــة داخــل ســيارة يف ســوق اهلــال وســط مدينــة عفريــن بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــًة إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية، 
مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثر انفجار عبوة انسفة جمهولة املصدر قرب مدرسة ابن زيدون االبتدائية يف مدينة اعزاز/ حلب – 12/ 12/ 2018

أضــرار إثــر انفجــار عبــوة انســفة جمهولــة املصــدر يف ســوق اهلــال وســط مدينــة عفريــن/ حلــب 16/ 
2018 /12

https://www.google.com.tr/maps/place/Afrin,+Syria/@36.5092452,36.8460696,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891
https://drive.google.com/file/d/1x3fjT11f9CrWdZP9hYNcSDklPXya_i5C/view
https://drive.google.com/file/d/1Z49Cx5T2tWnCNZwy-l3uOVUHMTA3-8L9/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESxKGN6s4VhChgc88lpZXxABwqWcurte8rXHGda8YGFJRQ?e=SpoyEy
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%2F2018%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%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%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%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2016%2012%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&slrid=25ebb39e-d0ac-7000-de62-8e7f3a609d4e
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%2F2018%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%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%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%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D9%803%2016%2012%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&slrid=18ebb39e-c079-7000-de62-8464ecbb0e81
https://drive.google.com/file/d/1bJf0s_GcrP9w8Rd7ZTHsxCwpIcUwSNIb/view
https://drive.google.com/file/d/1FrQzd4GqgDcRmSU-2oK8KyNYRzI6y1Eg/view
https://drive.google.com/file/d/1VPzvmpWbrs-BllNoxONVcokRKQZYjvt-/view
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خامساً: أبرز احلوادث يف عام 2018:
ألف: قوات النظام السوري: 

الســبت 6/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ مســجد قريــة التفاحيــة وحميطــه يف جبــل األكــراد بريــف حمافظــة الالذقيــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل 
دمــار كبــري يف بنــاء املســجد وإصابــة مــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرية، إضافــة إىل دمــار كبــري يف منــازل القريــة احمليطــة ابملســجد. 

ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األحــد 21/ كانــون الثــاين/ 2018 اعتــدت امليليشــيات التابعــة لقــوات النظــام الســوري علــى مســجد خالــد بــن الوليــد يف قريــة 
بقــرص حتتــاين بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، حيــث اســتولت علــى جــزء مــن أاثث املســجد وأحرقــت جــزءاً آخــر منــه؛ مــا أدى 

إىل خــروج املســجد عــن اخلدمــة. ختضــع قريــة بقــرص حتتــاين لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 5/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
ســوق شــعي وســط بلــدة بيــت ســوى يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــًة إىل دمــار 
جزئــي يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة حمــالت أخــرى أبضــرار ماديــة متوســطة. كانــت البلــدة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف 

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

أضــرار إثــر حــرق قــوات النظــام الســوري األاثث يف مســجد خالــد بــن الوليــد يف قريــة بقــرص 
حتتــاين/ ديــر الــزور 21/ 1/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1gQt2wLw9-1w7kgKXynKNtTodky7ac971/view
https://drive.google.com/file/d/1jT2p7Fipb3gma0jahqdxrWUyrhAU2Hlj/view
https://drive.google.com/file/d/108hI396o1jk3OONLep4LiXF1PMfbFNQI/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Boqruss+Tahtani,+Syria/@35.0615935,40.3765119,13z/data=!4m5!3m4!1s0x154871077854d339:0x957b21fa2cbe!8m2!3d35.0575204!4d40.4006833?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1BOQNJS4c1w7AtBMwWFjUCh2eAPb-YJTl/view
https://www.youtube.com/watch?v=tLnpr64OOcU&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Beit+Sawa,+Syria/@33.5376641,36.4008769,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1518e5716e055f6d:0x1c2eb2de9b4c8a17!2sBeit+Sawa,+Syria!3b1!8m2!3d33.5391075!4d36.4012562!3m4!1s0x1518e5716e055f6d:0x1c2eb2de9b4c8a17!8m2!3d33.5391075!4d36.4012562
https://drive.google.com/file/d/1BOQNJS4c1w7AtBMwWFjUCh2eAPb-YJTl/view
https://drive.google.com/file/d/1gxLLKwshrBSCKNdM1ow9s6KcEJAwSgA4/view
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اجلمعــة 16/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 14:50 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري أســطوانة متفجــرة قــرب 
اثنويــة تــري معلــة وســط قريــة تــري معلــة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة وإصابــة بنائهــا 
وأاثثها أبضرار مادية بســيطة. كانت القرية خاضعًة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة –ختضع لســيطرة قوات 

النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

اجلمعــة 4/ أاير/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مدرســة كفــر محــرة االبتدائيــة يف قريــة كفــر 
محــرة بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي حممــد األاتســي1 الــذي كان يف منزلــه وســط القريــة علــى بعــد 
قرابــة 500م عــن املدرســة حــن قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري موقعهــا خبمــس قذائــف “توجهــت إىل املدرســة فــوراً لتغطيــة 
احلــدث، لقــد أصابــت قذيفــة واحــدة املدرســة بشــكل مباشــر وأحدثــت ثقبــاً يف السَّــقف، وأضــراراً يف أاثث الفصــل، كمــا 
ــد حممــد أنــه ال يوجــد أي تواجــد عســكري يف املوقــع املســتهدف ومل تقــع إصــاابت جــراء القصــف  حتطَـّـم زجــاج املدرســة” أكَّ

بســبب توقــف الــدوام يــوم اجلمعــة وخلــو املدرســة مــن الطــالب.

اخلميــس 28/ حزيــران/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ روضــة لألطفــال يف مدينــة نــوى بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف بنــاء الروضــة وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية، وخروجهــا عــن اخلدمــة. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

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

صبــاح األحــد 1/ متــوز/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســرح ُبصــرى الرومــاين يف 
مدينــة ُبصــرى الشــام بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف املــدرج الغــريب للمســرح. كانــت املدينــة 

خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

 1 عرب تطبيق واتساب 5/ حزيران/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=3ziv4tKeenA&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%83%D9%81%D8%B1+%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.2566134,37.0669701,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff70113a41015:0x7cf1bc511fa379d3!8m2!3d36.2564064!4d37.0883232?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1vbofUqIEGNSVOv-eZKq5Ag4BfRquzK1i/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%83%D9%81%D8%B1+%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.2566134,37.0669701,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff70113a41015:0x7cf1bc511fa379d3!8m2!3d36.2564064!4d37.0883232?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=XjbjF6-PWH8&feature=youtu.be%D8%A7
https://www.google.com.tr/maps/place/Nawa,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x151bfd87423c6155:0xaeca6d13a114763e?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwirx5rIxP7bAhWBY1AKHeatDXsQ8gEwDnoECAoQBw
https://www.google.com.tr/maps/place/Bosra+Citadel/@32.5168311,36.4446968,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x151bced71a6b85b1:0xee22b8010b28681d!2sBusra,+Syria!3b1!8m2!3d32.5166892!4d36.4743044!3m4!1s0x151bced7bdaad5cb:0xdb30f968658a2b8e!8m2!3d32.5181214!4d36.4816475?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1EE9QHua3hxJoOd1u_WABWmtFAUG0GJp3/view
https://drive.google.com/file/d/1-DbBguCVM3-U7F48SsyUYbaAq4nO6RS3/view
https://drive.google.com/file/d/1otNvCx6PVKHrIp_N_LOEhX-LCinGGWIp/view
https://drive.google.com/file/d/1w-J6sSVjmMd26xI1xoEI6hzy23d6VQ_v/view
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اجلمعــة 2/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى خميــم الصرمــان يف قريــة 
الصرمان بريف حمافظة إدلب الشــرقي؛ ما أدى إىل إصابة عدد من اخليم أبضرار مادية متوســطة. ختضع القرية لســيطرة مشــرتكة 

بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية: 
الثــالاثء 16/ كانــون الثــاين/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى حمطــة ضــخ ميــاه عــن الزرقــا 
–عبــارة عــن جتمــع عــدة آابر تغــذي املدينــة ابمليــاه اجلوفيــة- الواقعــة غــرب مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا 
أدى إىل احــرتاق مولــدة كهــرابء احملطــة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 29/ نيســان/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى خميــم الوليــد للنازحــن مشــال 
غــرب قريــة معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل إصابــة مرافــق املخيــم أبضــرار ماديــة كبــرية 
ودمــار كبــري يف بنــاء مدرســة ُمنشــأة ضمــَن املخيــم –مكوَّنــة مــن غرفتــن مشــيَّدتن مــن البلــوك اإلمسنــي- وأاثثهــا. ختضــع القريــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف قوات النظام السوري مسرح ُبصرى الروماين يف مدينة ُبصرى الشام/ درعا 1/ 7/ 2018

https://www.google.com/maps/place/Alsurman,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x1524e41165dd9697:0x20c376ee8f69afe4?ved=2ahUKEwju5rKBgYbfAhVE3SwKHbqXC5UQ8gEwFnoECAYQBA
https://drive.google.com/file/d/1ja2mDqUIXjmc_HEit1zoA8glRNBD2r_n/view
https://www.youtube.com/watch?v=en9i_cr7Qfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7_BSAKo64sw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/11woptYmb1p8o6xaymEz5NBilSbFC43Zu/view
https://drive.google.com/file/d/1UxxRSLOmdnL06k8iZdVlewruNSaa8xx_/view
https://drive.google.com/file/d/1ncxLszrQODSpznYjz0PyYT2wKvg91_oI/view
https://drive.google.com/file/d/11woptYmb1p8o6xaymEz5NBilSbFC43Zu/view
https://drive.google.com/file/d/1nRVKrhs3NgM4ovn26m-zFFYh9AO_PtyZ/view
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الثــالاثء 4/ أيلــول/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة البدريــة للتعليــم األساســي يف 
قريــة البدريــة بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املدرســة وســورها، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرية 

وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمــار يف مدرســة خميــم الوليــد إثــر قصــف طــريان حــريب نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ خميــم الوليــد يف قريــة 
معــر زيتــا/ إدلــب 29/ 4/ 2018

دمــار إثــر قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنَّــه روســي مدرســة البدريــة للتعليــم األساســي يف قريــة البدريــة/ إدلــب 4/ 9/ 
2018 – عبــد الــرزاق ماضــي

https://drive.google.com/file/d/1G0Rhfh5V17A3jY6vtcih64SQZpjrvEXb/view
https://drive.google.com/file/d/1wPYqryz77SAfiYY5LLcdAyIAvMYqEIgt/view
https://drive.google.com/file/d/1muMGSFia1Bglzy_v8ox39JxJmAMGQFL3/view
https://drive.google.com/file/d/1UYvC-kdqaQErnS3uuEYGdCBYFpLT5cub/view
https://drive.google.com/file/d/1wPYqryz77SAfiYY5LLcdAyIAvMYqEIgt/view
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اإلثنــن 10/ أيلــول/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مســجد قريــة حصــرااي بريــف حمافظــة 
محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش: 

اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش 4 قذائــف هــاون علــى مســجد عامــر بــن اجلــراح يف قريــة 
حيــط بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة 
متوســطة. كانــت القريــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

حلظــة إعــداد التقريــر-.

دمار إثر قصف القوات الروسية مسجد قرية حصرااي/ محاة 10/ 9/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1C3a74fefwD0XEoZmqUGQ8qRgtn4mfbY4/view
https://drive.google.com/file/d/1UhGjOusQd5AZwgNg-u_yzc3y0u3t40ig/view
https://drive.google.com/file/d/1y6beEO5Be899ALHkdU3AyInz0jZIT6en/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 19

• هيئة حترير الشام: 
اجلمعــة 23/ آذار/ 2018 قصفــت داببــة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام قذيفــة علــى مســجد قريــة مكلبيــس التابعــة لقريــة عنجــارة 
بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إحــداث ثقــب يف أحــد جــدران املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 
اجلمعــة 31/ آب/ 2018 قرابــة الســاعة 05:00 أقدمــت عناصــر اتبعــة للجبهــة الوطنيــة للتحريــر -أحــد فصائــل املعارضــة 
املســلحة- علــى تفجــري جســر الشــريعة -الــذي يصــل بــن قريــة الشــريعة وقريــة الكــرمي- بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب، 
بواســطة ألغــام حمليــة الصنــع؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف جســر الشــريعة وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــري إىل أّن اجلســر يصــل بــن 
قــرى خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــرى خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري يف منطقــة ســهل الغــاب بريــف 

محــاة. يقــع اجلســر ضمــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

دمار إثر قصف تنظيم داعش مسجد عامر بن اجلراح يف قرية حيط/ درعا 8/ 2/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=AVnSlzWtRk4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1_K1EsWAl2TMvIEjOaiNeYk0ZngFo6KV7/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/11gHq1RI1cBrKqrsnPwm80LiJU8ebrLys/view
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جيم: قوات اإلدارة الذاتية: 
الثــالاثء 6/ شــباط/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة متمركــزة يف منطقــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب 
الشــمايل 3 قذائــف علــى خميــم البيــان للنازحــن الواقــع ضمــن جتمــع خميمــات أطمــة علــى احلــدود الســورية – الرتكيــة بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم أبضــرار ماديــة كبــرية، ختضــع املنطقــة لســيطرة 

مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

حاء: قوات التحالف الدويل: 
اإلثنــن 19/ شــباط/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التَّحالــف الــدويل ابلصواريــخ فــرن اخلضرييــن للخبــز يف 
مدينــة هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الفــرن أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
األحــد 19/ آب/ 2018 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد خالــد بــن الوليــد يف 
قريــة املراشــدة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة 

كبــرية، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ــع  أضــرار إثــر قصــف قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة خميــم البيــان للنَّازحــن الواقــع ضمــن جتمُّ
خميمــات أطمــة علــى احلــدود الســورية – الرتكيــة/ إدلــب 6/ 2/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=uxjGhke7TDU
https://drive.google.com/file/d/1SMc_JIFaIcyFJGMLvy1mq5cBlLJAh2Sq/view
https://www.youtube.com/watch?v=0sf4YPyHLSw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1xPM1wnfPpjNEnbXcUXQQZU17HPw3ukM_/view
https://www.youtube.com/watch?v=5A8e7ZueL2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3oExcifqaVk
https://drive.google.com/file/d/1wgzDlTDs4Dbe_uOShVaAiSMzwl8HjIfK/view
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خاء: جهات أخرى: 
الثالاثء 9/ كانون الثاين/ 2018 ســقطت قذيفة صاروخية على كنيســة كاتدرائية ســيدة النياح املعروفة بكنيســة الزيتون يف حي 
ابب شــرقي شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الكنيســة ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد 

اجلهــة املســؤولة عــن القصــف حــى حلظــة إعــداد التقريــر، خيضــع حــي ابب شــرقي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

ظهــر اخلميــس 12/ نيســان/ 2018 انفجــرت 3 عبــوات انســفة موضوعــة داخــل ســيارة قــرب مبــىن دار األيتــام وســط مدينــة 
ــن مــن حتديــد اجلهــة  اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة واجهــة املبــىن وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرية، مل نتمكَّ
الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات. ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 9/ تشــرين األول/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة قــرب مدرســة أبــو القاســم الشــايب يف مدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة 
احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة ســور املدرســة أبضــرار ماديــة بســيطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري 
حــى حلظــة إعــداد التقريــر، نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــي التفجــريات. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة 

ذات األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــر ســقوط قذيفــة صاروخيــة جمهولــة املصــدر علــى كنيســة كاتدرائيــة ســيدة النيــاح 
الزيتــون يف حــي ابب شــرقي/ دمشــق 9/ 1/ 2018 املعروفــة بكنيســة 

https://www.google.com.tr/maps/place/Zaitoun+Church,+%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AD%E2%80%AD/@33.5089321,36.3124289,17.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x1518e6d1dcd6c449:0x80b455d4f35b4e11!2zWmFpdG91biBDaHVyY2gsINmD2KfYqtiv2LHYp9im2YrYqSDYs9mK2K_YqSDYp9mE2YbZitin2K0!8m2!3d33.5084364!4d36.3166642!3m4!1s0x1518e6d1dcd6c449:0x80b455d4f35b4e11!8m2!3d33.5084364!4d36.3166642
https://drive.google.com/file/d/1vrNySy6r_O9ooGfCq7jVjquVJDYE-zSx/view
https://drive.google.com/file/d/1N63SKjHEgj66LEzf4q4CpVfp9G6wsIhP/view
https://drive.google.com/file/d/1AUqKe4KvkWzkhSslwTAXGhTIcAFrXtm8/view
https://www.google.com/maps/place/Ash+Shaddadi,+Syria/@36.0483792,40.7067658,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x154bd12e988b85c5:0x8c10d8a87e245922!8m2!3d36.0558208!4d40.731064
https://drive.google.com/file/d/1N63SKjHEgj66LEzf4q4CpVfp9G6wsIhP/view
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سادساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
العشــوائية.  القاضيَــن بوقــف اهلجمــات 

• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أعيــاانً مدنيَّــة، وابلتَّــايل فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين 
انتهكــت املــواد 52، 53، 54، 55، 56 مــن الربتوكــول اإلضــايف األوَّل امللحــق ابتفاقيــات جنيــف. 

• إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين تُعتــرب مبثابــة انتهــاك لقواعــد القانــون 
اإلنســاين الــدويل العــريف )القواعــد مــن 7 إىل 10(. 

• بعض عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنين أو إحلاق إصاابت هبم. وهناك 
مؤشــرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العســكرية املرجوة.

ــقة للهجمــات واالســتهداف املتكــرر، ال ميكــن أن يكــون إال بتوجيهــات عليــا  • إن الطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنسَّ
وهــي سياســة دولــة.

قوات احللف )التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف )التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( إبحلــاق ضــَرر كبــري ابألعيــان 
املدنيَّــة، وترافــق ذلــك يف معظــم األحيــان مــع خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو أحلقــت إصــاابت هبــم وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً 

حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان ُمفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

القوات األخرى: 
ارتكــب كل مــن تنظيــم داعــش وهيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وجهــات أخــرى هجمــات اســتهدفت أعيــاانً 
مدنيَّــة ترافقــت أحيــاانً مــع خســائر يف أرواح املدنيــن، إنَّ هــذه االنتهــاكات قــد ترقــى إىل جرائــم حــرب، لكنَّهــا مل تصــل إىل 
ــذ هجمــات غــري مشــروعة علــى حنــو  مســتوى اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه، الــي تُنفِّ

منهجــي وواســع النطــاق. 
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.
• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 

اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــرب مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلِله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل 
لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ اخلطــوات 
السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
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• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التوقف التام عن قصف األعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين. 
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(: 
• يتوجــب علــى دول التحالــف أن تعــرتف بشــكل صريــح أبن بعــض عمليــات القصــف قــد اســتهدفت اعيــاان مدنيــة وخلــف 
بعضهــا قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض 

الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.
• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 

ُتســيطر عليهــا.
ــالح والدَّعــم  ــالح وغــريه، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعتــرب مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمان محاية املدنين واألعيان املدنيَّة يف مجيع املناطق وفتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير. 

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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