
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

الثالثاء 8 آب 2017

ما اليقل عن 52 حادثة اعتداء على مراكز 
حيوية مدنية في تموز 2017

بينهم 25 على يد قوات النظام السوري
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المحتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.
ثانياً: ملخص تنفيذي.

ثالثاً: تفاصيل احلوادث يف متوز.
1 - املراكز احليوية الدينية.
2 - املراكز احليوية الرتبوية.
3 - املراكز احليوية الطبية.
4 - املراكز احليوية الثقافية

5 - املربعات السكانية.
6 - البىن التحتية.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
إنَّ عمليــات القصــف وبالتــايل القتــل والتدمــر املمنهــج الــي يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال 
إنشــاء أي منوذج يُقدِّم بدياًل عن النظام احلاكم، كما تؤدي إىل نزوح الســكان من مناطق ُتســيطر عليها املعارضة إىل مناطق 

ســيطرته الــي حتظــى عمليــاً بأمــان نســي.

إذا كان جملــس األمــن عاجــزاً عــن إلــزام أطــراف النــزاع بتطبيــق القــرار رقــم 2139 الصــادر عنــه بتاريــخ 22/ شــباط/ 2014، 
والقاضــي بوضــع حــد “لالســتخدام العشــوائي عــدمي التميِّيــز لألســلحة يف املناطــق املأهولــة، مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي واجلــوي، 
مثــل اســتخدام “الرباميــل املتفجــرة”، فــال أقــلَّ مــن أن يقــوم جملــس األمــن باحلــدِّ األدىن مــن الضغــط علــى قــوات النظــام الســوري 
بشــكل رئيــس إليقــاف االعتــداء علــى مراكــز التَّجمعــات احليويــة، كاملــدارس واملشــايف، واألســواق، واملخابــز، واألماكــن الدينيــة. 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن )3 – 4/ أيــار/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات بــن 
ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، واتفقــت الــدول الثــالث علــى إقامــة أربــع مناطــق 
خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض التصعيــد 
يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، وأجــزاء 
مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. يشــمل 
االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق، ومنــذ 
دخــول هــذا االتفــاق حيِـّــَز التنفيــذ شــهدت هــذه املناطــق خصوصــاً تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة مــع 

األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. 

ــان بــن كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة  أســفرت مباحثــات واســعة بــدأت يف أيــار/ 2017 يف العاصمــة األردنيــة عمَّ
واألردن، عــن إعــالن كل مــن الرئيَســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــربى يف هامبــورغ 
التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــالق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، يدخــل االتفــاق حيِّــز 
التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح بدخــول املســاعدات 
اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــالق النــار بــن األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة 

املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية بالتِّنســيق مــع األمريكيــن واألردنيــن.

وقد الحظنا انعكاس هذه االتفاقات على األمور املعيشية للمدنين يف املناطق الي مشلتها حيث أقبل املرضى على عيادة املشايف 
والنقــاط الطبيــة، كمــا التحــق العديــد مــن األطفــال مبدارســهم الــي منعهــم أهلهــم مــن االلتحــاق هبــا خوفــاً مــن املــوت بســبب القصف 
املتكــرر للمــدارس، واملشــايف أيضــاً، كمــا ازداد نشــاط احلركــة التجاريــة يف األســواق، إضافــة إىل ترميــم الورشــات اخلدميــة للعديــد مــن 
خدمــات البنيــة التحتيــة، لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي 
يبــدو أنــه املتضــرر األكــرب مــن اســتمرار وقــف إطــالق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات 
املــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع 

الدويل -حتديداً اجلهات الضامنة لالتفاقات- أن يلحَظها فهي مازالت مســتمرة مل يتغر فيها شــيء. 
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ســجلنا يف متــوز املنصــرم، وللشــهر الثالــث علــى التــوايل، اخنفاضــاً يف حصيلــة اعتــداءات قــوات احللــف الســوري- الروســي علــى 
املراكــز احليويــة املدنيــة مقارنــة باألشــهر الســابقة التفــاق خفــض التصعيــد، لكــن بقــي النظــام الســوري يتصــّدر األطــراف الرئيســة 
الفاعلــة يف ارتــكاب حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة. كمــا الحظنــا تراجعــاً يف حصيلــة اعتــداءات قــوات التحالــف 

الــدويل الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا يف هــذا الشــهر مقارنــة بشــهر حزيــران إىل قرابــة النصــف.

يف هــذا التقريــر ُتســلط الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الضــوء علــى مــا متكنَّــت مــن توثيقــه مــن هجمــات علــى هــذه املراكــز 
احليويــة املدنيــة، مــن قبــل األطــراف الرئيســة، ويتــم ذلــك بشــكل رئيــس مــن قبــل باحثينــا املوجوديــن يف متلــف احملافظــات الســورية، 
بالتعــاون والتنســيق مــع األهــايل والنشــطاء احملليــن، وُنشــر إىل أنَّ هــذا هــو احلــد األدىن؛ ذلــك بســبب املعوِّقــات العمليــة العديــدة 
الــي ُتصادفنــا أثنــاء عمليــات التوثيــق الــي ُنريهــا. تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن خــالل حتقيقاهتــا علــى عــدم وجــود 
مقــرات عســكرية يف تلــك املراكــز الــواردة يف هــذا التقريــر ســواء قبــل أو أثنــاء اهلجــوم، وعلــى قــوات النظــام الســوري وغرهــا مــن 

مرتكــي تلــك اجلرائــم أن يـُـربروا أمــام األمــم املتحــدة وجملــس األمــن قيامهــم بتلــك اهلجمــات. 

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتديــات، فكثــر مــن احلــوادث يتغــر توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم بإضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيانــات لدينــا، ومــن ناحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون 
الــدويل اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تارخييــاً، وحفاظــاً 

عليهــا كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا بأهنــا ترقــى إىل جرائــم.

ُيكن االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تصنيف املراكز احليوية املدنية يف الرابط

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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ثانياً: الملخص التنفيذي:
ألف: حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية في عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى آب مــن العــام ذاتــه 546 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيويــة مدنيــة علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

توزع حصيلة حوادث االعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا شهرياً منذ بداية عام 2017
 

باء: حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية في تموز:
عــرب عمليــات التوثيــق واملتابعــة اليوميــة ســجلنا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 52 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 

حيويــة مدنيــة، يف متــوز 2017، توزعــت حســب اجلهــة الفاعلــة علــی النحــو التــايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 25

باء: القوات الروسية: 4
تاء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 4
ثاء: فصائل املعارضة املسلحة: 2
جيم: قوات التحالف الدويل: 6

حاء: جهات أخرى: 11

79

108 114
102

40
51 52

0

20

40

60

80

100

120

كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز

نية
مد

 ال
وية

حي
 ال

كز
را

الم
ى 

عل
ء 

تدا
الع

ث ا
واد

ح



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 5

- أبرز املنشآت الي مت االعتداء عليها يف متوز 2017:
17 مــن املراكــز احليويــة الرتبويــة، 14 مــن البــىن التحتيــة، 12 مــن املراكــز احليويــة الدينيــة، 5 مــن املربعــات الســكانية، 3 مــن 

املراكــز احليويــة الطبيــة، 1 مــن املراكــز احليويــة الثقافيــة.

توزعت االعتداءات على هذه املنشآت حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

الفاعلة الجهة

 النظام قوات
السوري

 القوات
 المعارضة فصائلداعش تنظيمالروسية

المسلحة
 التحالف قوات

أخرى جهاتالدولي

المستهدف المركز
الدينية الحيوية المراكز
8112المساجد
التربوية الحيوية المراكز

1041المدارس
1الجامعات

1تعليمية معاهد
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ثالثاً: تفاصيل الحوادث في تموز: 
يســتعرض التقريــر تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف حزيــران باســتثناء تفاصيــل حــوادث االعتــداء علــى 
املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والشــارات اإلنســانية اخلاصــة، والــي مت إدراجهــا ضمــن تقريــر شــهري ســابق “مقتــل 

4 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و7 حــوادث اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة يف متــوز 2017”

ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
الســبت 1/ متــوز/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بقذائــف اهلــاون مســجد اآلغــا يف مدينــة دومــا يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

صبــاح الثالثــاء 4/ متــوز/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي ثابــت اجلنــاح )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة 
الفاعلــة( بالصواريــخ مســجد قريــة أبــو دايل بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن 

اخلدمــة، ختضــع قريــة أبــو دايل لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األربعــاء 5/ متــوز/ 2017 قصــف طــران احللــف الســوري - الروســي ثابــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( 
بالصواريــخ مســجد قريــة املشــرفة بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 5/ متــوز/ 2017 قرابــة الســاعة 05:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ حميــط 
مســجد خالــد بــن الوليــد يف قريــة مــراط بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد بأضــرار ماديــة كبــرة 

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

http://sn4hr.org/arabic/2017/08/04/8487/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/04/8487/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/04/8487/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlFpMWk5MWxXcFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXR4RVZ4cE1HU2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVkxDM2xsZXVkeGM/view
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األحــد 16/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مســجد اإليــان يف قريــة الصبحــة 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش 

وقــت احلادثة.

اإلثنــن 17/ متــوز/ 2017 قرابــة الســاعة 14:30 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري 8 قذائــف -بشــكل متتــايل- 
على حميط مســجد العاقولة يف مدينة دوما يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل 
إصابــة مئذنــة املســجد بأضــرار ماديــة متوســطة جــراء إصابــة إحــدى القذائــف هلــا بشــكل مباشــر، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 24/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مســجد ســعد بــن معــاذ يف قريــة 
الشــميطية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل إحــداث عــدد مــن الفتحــات يف جــدران املســجد وإصابــة أثاثــه ومــواد 

إكســائه بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري مئذنة مسجد العاقولة يف مدينة دوما/ ريف دمشق 17/ 7/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=DBwWSFZHWCw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNF9obzRvcWFPZ3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdHNzUmtUR2wyejQ/view
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اجلمعــة 28/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مســجد عثمــان بــن عفــان 
يف حــي املســاكن شــرق مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد بأضــرار ماديــة كبــرة 

وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة املياديــن لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس: 

الســبت 8/ متــوز/ 2017 قرابــة الســاعة 10:10 قصفــت رامجــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى 
مدرســة اإلخــالص -املعروفــة مبدرســة جمــد الشــام اخلامســة- يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة. 

األضــرار النامجــة عــن قصــف قــوات النظــام الســوري مســجد ســعد 
بــن معــاذ يف قريــة الشــميطية / ديــر الــزور 24/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcXlEemJCa1NUR1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXdYLWRLUXh5ajg/view
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األحــد 9/ متــوز/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف مدفعيــة عــدة قــرب إحــدى املــدارس يف مدينــة 
دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إحــداث عــدد مــن الثقــوب يف ســور املدرســة نتيجــة إصابتــه 

بالشــظايا، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 15/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ املدرســة الثانويــة لإلنــاث يف 
قريــة الصبحــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

األحــد 16/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب املدرســة اإلعداديــة 
لإلنــاث يف قريــة الصبحــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع 

القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعاء 19/ متوز/ 2017 قرابة الســاعة 23:00 قصف طران ثابت اجلناح تابع لقوات النظام الســوري بالصواريخ مدرســة 
الشــهيد إبراهيــم الشــريف يف مدينــة معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وخروجهــا عــن 

اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 19/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري مدرســة املســطاحة االبتدائيــة يف مدينــة 
معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 19/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري مدرســة املســطاحة الشــرقية يف مدينــة 
معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZVJtZEItUGh3NTQ
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األربعــاء 19/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري مدرســة التضامــن يف قريــة الســويدية التابعــة 
ملدينــة معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد 30/ متــوز/ 2017 قرابــة الســاعة 10:45 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
مســافة قرابــة 15 مــرتاً مــن مدرســة الشــهيد فايــز األمحــد اإلعداديــة يف مدينــة كفــر الهــا بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى 
إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، وإصابــة بنائهــا بأضــرار ماديــة متوســطة، ننــوه إىل أن مدرســة نصــر الديــن قبــالن االبتدائيــة 
احملاذيــة هلــا مل ُتصــب بأضــرار ماديــة جــراء ســقوط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 75م منهــا، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات النظام السوري مدرسة التضامن يف قرية السويدية/ الرقة 19/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSGZpdkxIdEZLWWs/view
https://www.youtube.com/watch?v=jqUmCYJcMYE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNm9FZk5YdWhZc28/view
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المربعات السكانية:
- األسواق:

الســبت 1/ متــوز/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة علــى الســوق الشــعي يف مدينــة 
دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة واملنــازل الســكنية بأضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 10/ متــوز/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة مدفعيــة علــى الســوق 
الشــعي يف بلــدة كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة عــدد 

مــن احملــالت التجاريــة بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

عصــر اإلثنــن 17/ متــوز/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري 4 قذائــف هــاون علــى الســوق الشــعي وســط 
بلــدة عــن ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن احملــالت التجاريــة بأضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

صبــاح الثالثــاء 18/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً وســط الســوق الشــعي 
وســط بلــدة عــن ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة، 

ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

صبــاح اإلثنــن 24/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى الســوق الشــعي 
وســط بلــدة عــن ترمــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ ســقط الصــاروخ علــى بنــاء داخــل الســوق؛ مــا أدى إىل 
إصابــة طفــل جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر يف 4 حمــالت جتاريــة أســفل البنــاء، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

https://www.youtube.com/watch?v=zZRS0rxnHOc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S5YQNNGzg24&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWdMNU5PY2ZpZU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaWdMNU5PY2ZpZU0/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=950&token=UsxmqF66cl0eBozjEPO6joiph7csZqBJ
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMk1pSFJLRzNjTGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVC1ia18tcGVybW8/view
https://www.youtube.com/watch?v=lthzWSxCBao&feature=youtu.be
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باء: القوات الروسية:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
اإلثنــن 31/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مســجد الرمحــن يف قريــة اخلميســية فوقــاين 
التابعــة ملدينــة معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد، وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

البنى التحتية:
- األفران:

اإلثنــن 24/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ فــرن اخلبــز اآليل يف قريــة اجلايــر بريــف حمافظــة 
الرقــة الشــرقي، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تتظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 31/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ فــرن اخلبــز اآليل يف قريــة اخلميســية التابعــة 
ملدينــة معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

تاء: التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

البنى التحتية:
- املنشآت واملصادر املائية:

الســبت 24/ حزيــران/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة الكشــمة بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات ناســفة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، األحــد 2/ متــوز/ 2017 

متكنّــا مــن التواصــل مــع ناشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة، ختضــع قريــة الكشــمة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc0Q4bmVBTG82WE0/view
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األربعــاء 28/ حزيــران/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة الدويــر بريــف حمافظــة ديــر 
الزور الشــرقي، بواســطة عبوات ناســفة؛ ما أدى إىل دمار اخلزان بشــكل كامل وخروجه عن اخلدمة، الثالثاء 4/ متوز/ 2017 

متكنّــا مــن التواصــل مــع ناشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة. ختضــع قريــة الدويــر لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 1/ متــوز/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى هــدم أحــد خزانــات امليــاه العاليــة يف قريــة بقــرص فوقــاين بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، بواســطة آليــة ثقيلــة؛ مــا أدى إىل دمــار اخلــزان بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

صورة تظهر خزان املياه العايل يف قرية الكشمة بريف دير الزور قبل وبعد تفجره من قبل تنظيم داعش يف 24/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1BNanBFM1BscDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRzBwUVI0bWl4bjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOW1zaU50NUowdEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa1RaNkJvZzZ6ZzQ/view
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اخلميــس 6/ متــوز/ 2017 أقــَدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر خــزان امليــاه العــايل يف قريــة الصبحــة بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات ناســفة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف اخلــزان وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

ثاء: فصائل المعارضة المسلحة:
البنى التحتية:

- املقرات اخلدمية الرمسية:
الســبت 1/ متــوز/ 2017 ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى ســجن عــدرا املركــزي يف بلــدة عــدرا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ 
نعتقد أن مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل 

إصابــة بنــاء الســجن بأضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع بلــدة عــدرا وســجنها املركــزي لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن هدم تنظيم داعش أحد خزانات املياه العالية يف قرية بقرص فوقاين/ دير الزور 1/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEdFZkxHWXNLYUU/view
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جيم: قوات التحالف الدولي:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
اإلثنــن 17/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مســجد الرمحــن “مســجد 
احلميــدات” يف قريــة الغــامن العلــي -املعروفــة أيضــاً بقريــة غرناطــة- بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء 

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

المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

اإلثنــن 17/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ املدرســة اإلعداديــة يف بلــدة 
الكشــكية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن 

اخلدمــة، ختضــع بلــدة الكشــكية لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن قصف قوات التحالف الدويل مسجد الرمحن يف قرية الغامن العلي/ الرقة 17/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFREJyYUZPTGRMNTQ/view
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اإلثنــن 17 /متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدرســة األمــن يف مدينــة أبــو 
محــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 17/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدرســة املشــرفة الشــرقية 
للتعليــم األساســي يف قريــة الغــامن العلــي -املعروفــة أيضــاً بقريــة غرناطــة- بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املدرســة بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األضرار النامجة عن قصف قوات التحالف الدويل املدرسة اإلعدادية يف بلدة الكشكية/ دير الزور 17/ 7/ 2017

األضرار النامجة عن قصف قوات التحالف الدويل مدرسة املشرفة الشرقية للتعليم األساسي يف قرية الغامن العلي/ الرقة 17/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR0dPdG5ScXVsQUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMXQ5dE1Kc0NfRmM/view
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اإلثنــن 17/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ ثانويــة املشــرفة يف قريــة الغــامن 
العلــي -املعروفــة أيضــاً بقريــة غرناطــة- بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة متوســطة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

المراكز الحيوية الثقافية: 
- املناطق األثرية:

األربعــاء 5/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ اجلــزء اجلنــويب مــن ســور الرقــة 
األثــري الــذي يقــع يف مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف الســور، ختضــع املنطقــة الــي يقــع فيهــا الســور لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة. 

حاء: جهات أخرى:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
اخلميــس 6/ متــوز/ 2017 أســفرت االشــتباكات بــن تنظيــم داعــش وقــوات ســوريا الديقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وتبــادل 
القصــف املدفعــي -بقذائــف اهلــاون- بينهمــا يف حميــط مســجد عثمــان بــن عفــان يف شــارع أبــو اهليــش شــرق مدينــة الرقــة، عــن 

إصابــة بنــاء املســجد بأضــرار ماديــة متوســطة.

الدمار الناجم عن قصف قوات التحالف الدويل السور األثري يف مدينة الرقة 5/ 7/ 2017

https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%B3%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.9553669,39.0267253,1640m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537182fcd9a2bab:0xfe49ee2395bcf29a!8m2!3d35.9561533!4d39.021121?hl=ar
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTzZsb0toM0ktcnc/view
https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%B3%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.9553669,39.0267253,1640m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1537182fcd9a2bab:0xfe49ee2395bcf29a!8m2!3d35.9561533!4d39.021121?hl=ar
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZWctSmhGUHRFMUE/view
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الكرديــة  األغلبيــة  ذات  الديقراطيــة  ســوريا  وقــوات  داعــش  تنظيــم  بــن  االشــتباكات  أســفرت   2017 متــوز/   /25 الثالثــاء 
باســتخدام األســلحة الثقيلــة يف حميــط مســجد املصطفــى يف منطقــة نزلــة الشــحادة وســط مدينــة الرقــة، عــن إصابــة بنائــه بأضــرار 

ماديــة كبــرة، وخروجــه عــن اخلدمــة.

المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

الســبت 15/ متــوز/ 2017 انفجــرت عبــوة ناســفة يف ســاحة مدرســة النعيــم اللجــي يف حــي غويــران جنــوب مدينــة احلســكة؛ 
مــا أدى إىل إصابــة ســور املدرســة بأضــرار ماديــة بســيطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد 

التقريــر، خيضــع حــي غويــران لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة. 

- اجلامعات:
األحــد 2/ متــوز/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب كليــة اهلندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة التابعــة جلامعــة دمشــق يف منطقــة 
الطبالــة -بدايــة الطريــق املــؤدي مــن دمشــق إىل مطــار دمشــق الــدويل- جنــوب شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل حتطــم بعــض مــن 
زجــاج نوافــذ بنــاء الكليــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املدينــة لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

األضرار النامجة عن انفجار سيارة مفخخة قرب كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية يف 
منطقة الطبالة/ دمشق 2/ 7/ 2017

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%E2%80%AD/@36.4942728,40.765194,8256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xef9495bce479bb51!8m2!3d36.4876779!4d40.7508981
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdU13UUJaLVl5Vms/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX09nalRPVUd6d00/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdU13UUJaLVl5Vms/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeEFSOXpySEFROFU/view
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- املعاهد التعليمية:
الثالثــاء 4/ متــوز/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري أمــام معهــد القنيطــرة الشــرعي -مدرســة القنيطــرة للتعليــم 
األساســي ســابقًا- التابــع هليئــة حتريــر الشــام يف قريــة القنيطــرة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة 
دمــار كبــر يف بنــاء املعهــد وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن 
التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع قريــة القنيطــرة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح 

الشــام وقــت احلادثــة. 

البنى التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

اخلميــس 13/ متــوز/ 2017 قرابــة الســاعة 17:00 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب اجملمــع الرتبــوي وســط مدينــة إعــزاز بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف واجهــة مبــىن اجملمــع وبعــض مكاتبــه وإصابــة أثاثــه 
بأضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 

ختضــع مدينــة إعــزاز لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الدمار الناجم عن انفجار سيارة مفخخة أمام معهد القنيطرة الشرعي يف قرية القنيطرة/ إدلب 4/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLTBNMHZscnNvQUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVGE3ZGtYOWFZalk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbjA5dU1rQTlqcTQ/view
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األحــد 23/ متــوز/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري أمــام مبــىن املصــاحل العقاريــة التابــع لــإلدارة املدنيــة ملدينــة 
إدلب يف منطقة دوار الزراعة وســط مدينة إدلب؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل إصابة املبىن وأثاثه بأضرار مادية كبرة، 
ننــوه إىل أن االنفجــار حصــل أثنــاء عبــور رتــل عســكري لتنظيــم هيئــة حتريــر الشــام مــن املنطقــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة 
املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

- وسائط النقل:
اخلميــس 6/ متــوز/ 2017 حصــل انفجــار عنــد مدخــل مركــز انطــالق حافــالت نقــل املســافرين “الكــراج الغــريب” قــرب دوار بــاب 
طرابلس غرب مدينة محاة؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل دمار جزئي يف إحدى غرف املركز، مل نتمكن من حتديد ماهية 

االنفجــار واجلهــة املســؤولة عنــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة محــاة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

حبســب القانــون الــدويل اإلنســاين تُعتــرب اهلجمــات العشــوائية أو املتعمــدة أو الغــر متناســبة، هجمــات غــر مشــروعة، وإن اعتــداء 
قــوات النظــام الســوري علــى املــدارس واملشــايف واملســاجد واألفــران هلــو اســتخفاف صــارخ بــأدىن معايــر القانــون الــدويل اإلنســاين 

وقــرارات جملــس األمــن الــدويل.
كمــا اعتــدت القــوات الروســية وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم داعــش، وقــوات التحالــف الــدويل، وجهــات أخــرى )تشــمل 
جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل القــوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( علــى بعــض تلــك املراكــز. وُيشــكل القصــف 

العشــوائي عــدمي التمييــز خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، ويرقــى الفعــل إىل جريــة حــرب. 

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

1 - إلــزام مجيــع األطــراف وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري باعتبارهــا املرتكــب األعظــم للخروقــات بتطبيــق قــرار جملــس 
األمــن رقــم 2139، وباحلــد األدىن إدانــة اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة الــي ال غــىن للمدنيــن عنهــا.

2 - جيب فرض حظر تسليح شامل على احلكومة السورية، نظراً خلروقاهتا الفظيعة للقوانن الدولية ولقرارات جملس األمن الدويل.
3 - اعتبــار الــدول الــي تــورد األســلحة لقــوات النظــام الســوري وللمجموعــات الــي ثبــت تورطهــا بارتــكاب جرائــم حبــق املدنيــن، 

شــريكة يف ارتــكاب تلــك اجلرائــم، إضافــة إىل مجيــع املورديــن واملوزعــن.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMUFJN1FVcUNNZEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWY2enFIQXh5VlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYnl5ZFNkQXZOclk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSnc0QlZjM1BlWEk/view
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