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احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية.

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

رابعاً: املرفقات.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
شــهَدت ســوراي حجــم انتهــاكات غــري 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 وغريهــا 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 كبــري 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 بتغيــري يف اســراتيجيتنا السَّ
التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات الــي وقعــت يف ســوراي، الــي متكنــا مــن توثيقهــا، ويُركِّــز تقريــران هــذا 
على حالة حقوق اإلنســان يف ســوراي يف شــهر متوز 2019، ويســتعرض حصيلة الضحااي املدنيني، الذين وثقنا يف هذا الشــهر 
مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة يف هــذا الشــهر، إضافــة إىل حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط 
التقريــر الضــوء علــى اهلجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غــري 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 ُنشــري 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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يســتعرض هــذا التَّقريــر شــهادة واحــدة 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 متوز: 
شــهَد متــوز ارتفاعــاً يف وتــرية العمليــات العســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى املناطــق املأهولــة ابلســكان يف منطقــة 
خفــض التَّصعيــد الرابعــة، حيــث ســجَّلنا فيــه احلصيلــة األعلــى للضحــااي علــى يــد هــذه القــوات يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة 

منــذ بــدء احلملــة العســكرية علــى املنطقــة يف 26/ نيســان.
الـــثاين والعشــرين مــن متــوز كان اليــوم األكثــر دمويــة منــذ بــدء احلملــة العســكرية علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، حيــث 
ارتكبــت القــوات الروســية جمــزرة يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب اجلنــويب؛ تســبَّبت يف مقتــل 39 مدنيــاً، وقــد ســارعت هــذه 
القــوات إلنكارهــا مســؤوليتها عــن هــذه اجملــزرة، ومل تكــن هــذه املــرة األوىل الــي تنفــي فيهــا وزارة الدفــاع الروســية تنفيذهــا هجمــات 
معينــة، وحبســب مــا متكنَّــا مــن رصــده فمــن ضمــن مثــاين جمــازر ضخمــة نفَّــت القــوات الروســية مســؤوليتها عنهــا متكــن فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مــن إثبــات تورطهــا يف ســبع منهــا منــذ بدايــة التدخــل العســكري الروســي يف ســوراي – أيلــول 2015، 
وقــد بلغــت حصيلــة اجملــازر الــي ارتكبتهــا القــوات الروســية يف هــذه احلملــة ســت جمــازر، ثــاث منهــا كانــت يف متــوز. وكانــت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقريــراً اســتعرَض حصيلــة أبــرز اجملــازر املرتكبــة يف غضــون ثاثــة أشــهر مــن احلملــة 

العســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة وســلَّط الضــوء علــى جمــزرة مدينــة النعمــان.

اســتمرَّت عمليــات االغتيــال والتفجــريات ابلتَّســبب يف مقتــل مدنيــني يف معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري، وقــد ســجلنا يف متــوز ارتفاعــاً يف معــدالت حــوادث املــوت جــراء الغــرق يف املســطحات املائيــة نظــراً الرتفــاع درجــات 

احلــرارة وافتقــار العديــد مــن املناطــق للمرافــق الصحيــة.

http://sn4hr.org/arabic/2019/07/31/11426/
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كمــا مل تتوقــف عمليــات االعتقــال الــي اســتمرت بشــكل شــبه يومــي علــى يــد األطــراف كافــة يف معظــم أحنــاء ســوراي يف شــهر 
متــوز، وقــد شــهد متــوز املعــدل األعلــى شــهرايً حلــاالت االعتقــال التعســفي منــذ مطلــع عــام 2019، بســبب اســتمرار قــوات النظــام 
الســوري بسياســة االعتقــال ملــن أجــروا تســوايت، وقيــام قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات اعتقــال ممنهجــة حبــق العــرب يف مناطــق 

ســيطرهتا، بشــكل خــاص يف مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل الشــرقي.

ســجَّلنا يف متــوز اســتمرار قــوات احللــف الســوري الروســي يف اعتداءاهتــا علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف منطقــة خفــض التصعيــد 
الرابعــة مســتهدفة منشــآت ذات أتثــري كبــري علــى حيــاة املدنيــني، حيــث ســجلنا اعتداءهــا علــى منشــأتني مائيتــني يف منطقــة معــرة 
النعمــان؛ مــا تســبَّب يف خروجهمــا عــن اخلدمــة؛ مــا أدى إىل حرمــان أهــايل املنطقــة مــن امليــاه، كمــا ســجَّلنا 11 حادثــة اعتــداء 
علــى منشــآت طبيــة، اثنتــان منهــا مدرجتــان ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع، وســجلنا 14 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيويــة اتبعــة للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات(. كمــا ســجَّلنا أربــع حــوادث اعتــداء علــى مراكــز إيــواء انزحــني يف ارتفــاع ملحــوظ 

شــهده متــوز مقارنــة بســابقيه.

شــهَد متــوز أيضــاً اخنفاضــاً نســبياً مــن حيــث حصيلــة اهلجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غــري املشــروعة الــي متكنَّــا مــن 
توثيقهــا مقارنــة ابلشــهرين الســابقني.

تســبَّبت اهلجمــات العســكرية العنيفــة لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى مــدن وبلــدات منطقــة خفــض التصعيــد يف إفراغهــا 
ــه معظــم األهــايل ابجتــاه مشــال غــرب ســوراي قــرب احلــدود الركيــة الســورية، وابجتــاه املناطــق اخلاضعــة لســيطرة  مــن ســكاهنا وتوجُّ

قــوات درع الفــرات.

وال تــزال املخيمــات النظاميــة والعشــوائية يف مشــال غــرب ســوراي تُعــاين مــن ســوء األحــوال املعيشــية بســبب ضعــف تلبيــة املنظمــات 
اإلنســانية الدوليــة. كمــا ال يــزال خميــم اهلــول الواقــع جنــوب شــرق مدينــة احلســكة، األكــر يف املنطقــة الشــرقية حيتجــز قرابــة 70 
ألــف شــخص، معظمهــم نســاء وأطفــال يُعــاين مــن أوضــاع إنســانية ســيئة، ومــن عمليــات اعتقــال شــبه يوميــة علــى يــد قــوات 
ســوراي الدميقراطيــة املســيطرة علــى املخيــم. ســجَّلنا يف متــوز وبعــد تدخــل بعــض وجهــاء وشــيوخ املنطقــة الشــرقية لــدى مســؤويل 
قــوات ســوراي الدميقراطيــة مســاح األخــرية مبغــادرة قرابــة 350 شــخصاً مــن انزحــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي ومدينــة منبــج بريــف 

حلــب إىل مدهنــم وبلداهتــم.
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اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف متوز:
يســتعرض التقريــر حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف متــوز علــى 

يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

https://drive.google.com/file/d/1pRWrZLlENAC2cvfo0oCQ6J5CkYKziNYs/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف متــوز مقتــل 433 مدنيــاً بينهــم 119 طفــاً و64 ســيدة )أنثــى ابلغــة( النســبة األكــر 
منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي 5 مــن الكــوادر الطبيــة و2 الكــوادر اإلعاميــة و3 مــن كــوادر 
الدفــاع املــدين. كمــا وثَّقنــا مقتــل 28 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 15 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 حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 211 مدنيــاً بينهــم 65 

طفــًا، و32 ســيدة
• القوات الروسية: 107 مدنياً بينهم 19 طفًا، و18 سيدة

• التنظيمــات اإلســامية املتشــددة: 2 مدنيــاً قتــا علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام (حتالــف بــني تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة(

• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 8 مدنياً بينهم 2 طفًا.
• قوات التَّحالف الدويل: 1 مدنيًا

• جهات أخرى: 104 مدنياً بينهم 33 طفًا، و14 سيدة

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان متوز 2019 ما ال يقل عن 589 حالة اعتقال تعســفي بينها 38 طفًا و24 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف 
حمافظــات ريــف دمشــق فحلــب فدمشــق. 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: 296 بينها 16 طفًا و8 سيدة

• التنظيمات اإلسامية املتشددة: 11 بينها 1 طفًا، مجيعهم على يد هيئة حترير الشام
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 55 بينها 3 طفًا، و2 سيدة
• قوات سوراي الدميقراطية: 227 بينها 18 طفًا و14 سيدة
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اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف متــوز مــا ال يقــل عــن 119 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، 113 مــن 

هــذه اهلجمــات كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مجيعهــا يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة.
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 32 حادثة اعتداء على مدارس، و11 على منشآت طبية، و22 على أماكن عبادة.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري: 82

• القوات الروسية: 31
• قوات سوراي الدميقراطية: 1

• جهات أخرى: 5
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املراكز احليوية الدينية
1-182املساجد

1---الكنائس واألديرة
املراكز احليوية الرتبوية

--284املدارس
املراكز احليوية الطبية

--83املنشآت الطبية

--12سيارات اإلسعاف
املراكز احليوية الثقافية

---1املتاحف
املربعات السكانية

2-31األسواق
---1املالعب

البىن التحتية
--311مراكز الدفاع املدين

1111املنشآت واملصادر املائية

--41املقرات اخلدمية الرمسية
--54األفران

---1مزارع احليواانت الداجنة
--11املنشآت الصناعية

---4منظمات اجملتمع املدين
خميمات النازحني
--31خميمات النازحني

823115:اجملموع

قوات النظام 
السوري

القوات الروسية
قوات سوراي 
الدميقراطية

جهات أخرى
          الجهة الفاعلة    

عتدى عليه ـُ المركز الم

توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب اجلهة الفاعلة يف هذا الشهر على النحو التايل:
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة منــذ مطلــع عــام 2019 حــى آب مــن العــام ذاتــه 554 
حادثــة اعتــداء علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. توزَّعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:

  
يظهر املخطط ارتفاعاً يف حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف متوز مقارنة بسابقه حزيران، شهدت األشهر 
الثاثــة األخــرية ارتفاعــاً ملحوظــاً مــن حيــث حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة إثــر التصعيــد العســكري األخــري 

لقوات احللف الســوري الروســي على منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26/ نيســان.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف متوز:
األربعــاء 3/ متــوز/ 2019 انفجــرت درّاجــة انريـّـة مفّخخــة يف الســوق الشــعيب يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا 
تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرية، مل نتمكــن مــن حتديــد 
اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــريات. ختضــع مدينــة البــاب 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1kdGKKwtE4Xxu725enmI9HeuPLWzyuHxm/view
https://drive.google.com/file/d/1phiPOe8HlHGcfEHa78WIEiLVM3jenMFL/view
https://drive.google.com/file/d/1EBVGVatUbHpbChaS96Iw6mD_jqtY60pz/view
https://drive.google.com/file/d/1fiP3kBmfgYX4zE-wFgbsL_Uekz3-4RfH/view
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ليــل الســبت 6/ متــوز/ 2019 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة ابلرشاشــات -مســتخدماً صواريــخ 
صغــرية احلجــم- علــى مدرســة موقــا اجلديــدة اإلعداديــة يف قريــة موقــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف 
بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة موقــا لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 8/ متــوز/ 2019 اســتولت قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى حمطــة مكايــن احلوجيــة لضــخ امليــاه الواقعــة علــى ضفــة هنــر 
الفــرات بــني مدينــة أبــو محــام وبلــدة الكشــكية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ وقامــت بتحويلهــا إىل مقــٍر اتبــٍع لقــوى الدفــاع 
الــذايت التابــع هلــا، ُنشــري إىل أّن احملطــة كانــت ختــدم ســكان املنطقــة، وقــد مت ترميــم بنائهــا قبــل حنــو شــهرين. ختضــع املنطقــة لســيطرة 

قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 10/ متــوز/ 2019 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح )L-39( اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارًة ابلرشاشــات -مســتخدماً 
صواريــخ صغــرية احلجــم- علــى مشــفى معــرة النعمــان املركــزي املعــروف ابملشــفى الوطــي الــذي يُعتــر مــن أكــر مشــايف الشــمال 
 -)SAMS( الســوري والـــُمدرَِج ضمــَن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع –واملدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة
يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

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

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري على مدرسة موقا اجلديدة اإلعدادية يف قرية موقا/ إدلب – 6/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1MNTsMSN7VwmksWOn29jE30cG6UTRyNLa/view
https://drive.google.com/file/d/1WhVgyvBXWmYAz-r6beTv6Obe0WRXcFX1/view
https://drive.google.com/file/d/1flW-2AtzKRhkNpNdY-l5zd5nZ1zrON69/view
https://drive.google.com/file/d/1jyKqUa9et-ND9BpTkQAhGVNqFlEP4h-h/view
https://drive.google.com/file/d/13_uwwNaMdvMeO78pPvKyP2dUpTqnMq9a/view
https://drive.google.com/file/d/1WBZWbvqhJRBx7BNeH-jQ0yvJLLP2gefj/view
https://drive.google.com/file/d/1v3a1XYY1V6jOVlc4EA9G1bXIx6lAhW55/view
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وقــد أصــدرت اجلمعيــة األمريكيــة الســورية “ســامز” الداعمــة لــه بيــاانً يُديــن االعتــداء علــى املنشــآت الصحيــة ويدعــو األمــم 
املتحــدة للتحقيــق يف اهلجمــات عليهــا واختــاذ خطــوات حلمايتهــا. 

األربعــاء 10/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مشــفى جســر 
الشــغور اجلراحــي -املعــروف مبشــفى الــكاوي ســابقًا- واملدعــوم مــن قبــل الرابطــة الطبيــة الســورية للمغربــني )ســيما( يف مدينــة 
جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة، إضافــة إىل احــراق املولــدات الرئيســة للمشــفى وإصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة 

جســر الشــغور لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد نشرت الرابطة الطبية السورية للمغربني بياانً عن استهداف مشفى جسر الشغور ومراكز طبية أخرى عَر موقعها الرمسي.

األربعــاء 10/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مســاكن للنازحــني اتبعــة جلمعيــة 
اهلــدى اخلرييــة مشــال قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل دمــار كبــري يف وحدتَــني 

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

دمار حلق مبشفى جسر الشغور اجلراحي إثر هجوم جوي سوري على مدينة جسر الشغور/ إدلب – 10/ متوز/ 2019

https://www.sams-usa.net/press_release/maarat-al-numan-central-hospital-targeted-by-four-airstrikes-sams-alarmed-by-heightened-attacks-on-healthcare/
https://drive.google.com/file/d/1fbYh4LO2ULaAkTdoE1rhQIGF5Mu7EK0V/view
https://drive.google.com/file/d/1TRWw_9Xh2Qkm7Ca82aICP3p5g0L8zj3r/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWcYMfWqliNLmJAEbIYwj9QBHiYepP00Z0QzvoThOa7ReQ?e=FfWRtB
https://drive.google.com/file/d/1yp5z-OeNLVk3wiBttMtWsEz7AqHHZr__/view
https://drive.google.com/file/d/1_nwbWjNeSK1VjTMy6jPFUDaWYWbWsy3r/view
https://drive.google.com/file/d/1fbYh4LO2ULaAkTdoE1rhQIGF5Mu7EK0V/view
https://www.sema-sy.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81/
https://drive.google.com/file/d/1IA190-L36ZnxX6xPcyYOsmw2SluNxeb9/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%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%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2010%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=963e6830-54f4-4d5e-8aed-4590fee8925f
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma'aret+Hurmah,+Syria/@35.5494824,36.5428315,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15245e9207e1ddbb:0xe34f216f63e203fb!2sMa'aret+Hurmah,+Syria!3b1!8m2!3d35.5517017!4d36.5418788!3m4!1s0x15245e9207e1ddbb:0xe34f216f63e203fb!8m2!3d35.5517017!4d36.5418788
https://drive.google.com/file/d/1IA190-L36ZnxX6xPcyYOsmw2SluNxeb9/view
https://drive.google.com/file/d/1ecmLaHCgZNp_h-fWlm-3NOIG3oM0lusX/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 12

صبــاح اخلميــس 11/ متــوز/ 2019 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-24( نعتقــد أنــه روســي 14 غــارة متتاليــة ابلصواريــخ بــدأت 
قرابة الساعة 07:30 واستمرت حى الساعة 11:30 واستهدفت مركز الدفاع املدين -املنشأ ضمن مغارة حمصنة- يف األطراف 
الشــرقية مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املركــز وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة 
كبرية، إضافة إىل دمار كبري يف مخس آليات اتبعة للمركز )ســيارة إســعاف، ســيارة إطفاء، ســياريت خدمة، وآلية رفع أنقاض صغرية 
“بــوب كات”(، وخــروج املركــز عــن اخلدمــة، ُنشــري إىل أن املركــز تعــرض هلجمــة مــن الطــريان ذاتــه يف اليــوم التــايل رغــم خروجــه عــن 

اخلدمــة. ختضــع مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع املــدين الســوري خــر اســتهداف مركــز خــان شــيخون عــَر حســاهبا الرمســي علــى منصــة التواصــل 

“تويــر”. االجتماعــي 

اخلميــس 11/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 17:30 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب كنيســة الســيدة العــذراء للســراين األرثوذوكــس 
يف شــارع الوكاالت يف حي الوســطى يف مدينة القامشــلي بريف حمافظة احلســكة الشــمايل؛ ما تســبب يف إصابة 15 مدنياً جبراح، 
إضافــًة إىل إصابــة بنــاء الكنيســة أبضــرار ماديــة كبــرية، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــري حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 

نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــريات. ختضــع مدينــة القامشــلي لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

مقطع مصور يُظهر القصف اجلوي الروسي الذي استهدف مركز الدفاع املدين يف مدينة خان شيخون/ إدلب – 11/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/164uIqQ1eSfXNlfN1OM43In53XK1MHCs0/view
https://drive.google.com/file/d/1y2TzeNfB_hajrJyShlW4X00qoF8kwKra/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1149254955615866881
https://www.google.com/maps/place/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1%E2%80%AD/@37.0487481,41.2239196,17.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!2sQamishli,+Syria!3b1!8m2!3d37.054943!4d41.2282471!3m4!1s0x400a0f7e001576b5:0x74b1c4e0b376b5f8!8m2!3d37.0505095!4d41.2264142
https://drive.google.com/file/d/1q62cZi0Ah-y5xMdik2W_quaSyahavSoH/view
https://drive.google.com/file/d/1ilxZW7lEVyv_iKHE6ENpeO6GwmGWO06O/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%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%2011%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=7412c767-1edc-4bd0-9abc-91e04d394903
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%82%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%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%B9%D9%84%D9%89%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%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2011%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=e50f6397-c0cb-46ca-81f3-15ab1a3768fb
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الســبت 13/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ اثنويــة الشــهيد مصطفــى عبــد 
القــادر يف بلــدة مــورك بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة 

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

أضــرار إثــَر انفجــار ســيارة مفخخــة جمهولــة املصــدر قــرب كنيســة الســيدة العــذراء للســراين األرثوذوكــس يف مدينــة القامشــلي/ 
متــوز/ 2019  احلســكة – 11/ 

دمار إثر هجوم جوي للنظام السوري على مدرسة مصطفى عبد القادر يف بلدة مورك/ محاة – 13/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1KsSQ3itvZkOSSDBkVaQdnWcc73xVtYp2/view
https://drive.google.com/file/d/1Vf6Iu_q1gJg6fq7Hgq3WbpAA8vx1EwDM/view
https://drive.google.com/file/d/1kKenC8Sig4yI21N6xOj_agBB24iPfvgX/view
https://www.google.com/maps/place/Morek,+Syria/@35.3683149,36.6969037,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x152489565cc27a0b:0xab3380afa7ecf102!8m2!3d35.3735472!4d36.6924529
https://drive.google.com/file/d/1_EW3fuqEfwyBDxtdGVQ_ZTN-rZuB8Fo2/view
https://drive.google.com/file/d/1KPQ84WoJ9k-zFoDa6uJM1X0F-6F682x9/view
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األربعــاء 17/ متــوز/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد خالــد بــن الوليــد يف قريــة الكنــدة 
التابعــة ملدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، أصابــت القذيفــة مئذنــة املســجد بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل دمــار 
جزئــي يف املئذنــة، وإصابــة أاثث املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة الكنــدة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 21/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة أمــام مســجد 
اإلميــان يف منطقــة الكــراج وســط بلــدة أورم اجلــوز بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــًة إىل إصابــة بنــاء 
املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة أورم اجلــوز لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة. 

اإلثنــني 22/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ اثنويــة جنــدت 
اخلالــد للبنــات يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف بنــاء املدرســة. ختضــع مدينــة ســراقب 

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

دمار يف مسجد اإلميان إثر هجوم جوي سوري على بلدة أروم اجلوز/ إدلب – 21/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1oFm80PWl1MImoxRDEtEC9TSQ5tmunv7o/view
https://drive.google.com/file/d/1oFm80PWl1MImoxRDEtEC9TSQ5tmunv7o/view
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@35.7887161,36.5642648,16.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x5c37e5c83b665553!2z2KjZhNiv2YrYqSDYp9mI2LHZhSDYp9mE2KzZiNiy!8m2!3d35.7918927!4d36.5695924!3m4!1s0x15245529ea1e6897:0x549bf0d8cc323767!8m2!3d35.7906531!4d36.5672113
https://drive.google.com/file/d/126T6SWVw2wj5BFYyZanFsFlDXMa2WYeR/view
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@35.7887161,36.5642648,16.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x5c37e5c83b665553!2z2KjZhNiv2YrYqSDYp9mI2LHZhSDYp9mE2KzZiNiy!8m2!3d35.7918927!4d36.5695924!3m4!1s0x15245529ea1e6897:0x549bf0d8cc323767!8m2!3d35.7906531!4d36.5672113
https://drive.google.com/file/d/1f9swgHALOfRvpOfJBvIXsQ2k3x6nEltV/view
https://drive.google.com/file/d/126T6SWVw2wj5BFYyZanFsFlDXMa2WYeR/view
https://drive.google.com/file/d/1djmqH8Nql1pz2kZbhZU4orP_vD4niY9E/view
https://drive.google.com/file/d/1ck1qqqoNLOdiu63BbsG5gRps7-ZwV3G0/view
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اجلمعــة 26/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى 
ســوق اهلــال مشــال مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف عــدد 
مــن احملــات التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة ســراقب لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 26/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة أمحــد مجعــة عــرايب يف بلــدة مــورك 
بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع بلــدة 

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

دمار إثَر هجوم جوي للنظام السوري على اثنوية جندت اخلالد للبنات يف مدينة سراقب/ إدلب – 22/ متوز/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%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%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%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%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2026%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=83411d24-f0fa-4a6e-867a-24bd23e40d19
https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%E2%80%AD/@35.8721482,36.7951372,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525106da4a89577:0x65d330cb021bd08f!2sSaraqib,+Syria!3b1!8m2!3d35.8614715!4d36.7981073!3m4!1s0x15251076f7dc7a41:0xb9c0c48a4040ee42!8m2!3d35.864074!4d36.8107921
https://drive.google.com/file/d/1TGT_wWw-OTFGSM-_CkYyonrmb11KRnlv/view
https://drive.google.com/file/d/1W5iqtAQjJeMMJXHX-KZtEH7C-pwJKgIz/view
https://drive.google.com/file/d/1FWBfy0dmfXjxB1zeh5lQotdjRZ_PTCuR/view
https://drive.google.com/file/d/1cSWvCfgKS48HdYjXpxKX7fLR_aEwf5Em/view
https://drive.google.com/file/d/1saIixT0nQ33wkfTLVwwP6PZCx6Nz3D2A/view
https://drive.google.com/file/d/1ijphhpxZ8g0qXcv2v1qvPaBycMQJKVRS/view
https://drive.google.com/file/d/13URmIuC1hTxSGOgTQxZP8X9je5KDgT1V/view
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الســبت 27/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملنظومــة 
إســعاف كفــر زيتــا –التابعــة ملديريــة صحــة محــاة “احلــرة”- علــى الطريــق الواصــل بــني مدينــة كفــر زيتــا وبلــدة اللطامنــة بريــف 
حمافظــة محــاة الشــمايل، يف أثنــاء توجــه كادرهــا إلســعاف أحــد اجلرحــى إثــر قصــٍف ســابٍق مــن احللــف الســوري الروســي علــى 
املنطقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل ثاثــة مــن طواقــم اإلســعاف، إضافــًة إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع املنطقــة 

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

اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف متــوز مــا ال يقــل عــن 5 هجمــات اســتخدمت فيهــا الذخائــر العنقوديــة، مجيعهــا يف 

حمافظــة إدلــب وتوزعــت علــى النحــو التــايل:
قوات النظام السوري: 3، تسبَّبت إحداها يف مقتل مدين واحد

القوات الروسية: 2 
كما سجَّلنا يف متوز ما ال يقل عن 4 هجمات أبسلحة حارقة )2 يف كل من حمافظي إدلب ومحاة( نفَّذهتا قوات النظام السوري.

دمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مدرسة أمحد مجعة عرايب يف بلدة مورك/ محاة – 26/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1-HOKo3PGnREPf-m6NQpsjxNZjqSN2D0A/view
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وثٌّقنــا يف متــوز أيضــاً مــا ال يقــل عــن 581 برميــًا متفجــراً ألقاهــا طــريان النظــام املروحــي واثبــت اجلنــاح علــى حمافظــات إدلــب 
ومحــاة والاذقيــة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم تســعة أطفــال، وســبع ســيدات، وتضــرر مــا ال يقــل عــن 19 مركــزاً حيــوايً 

مدنيــاً، مــن بينهــم 10 مــدارس و3 مســاجد و2 مــن املنشــآت الطبيــة.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث اهلجمات العشوائية واستخدام األسلحة غري املشروعة الي متكنَّا من توثيقها يف متوز:
اإلثنــني 1/ متــوز/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 10 صواريــخ حمملــة مبــواد حارقــة 
اســتهدفت األراضــي الزراعيــة ومنــازل املدنيــني يف قريــة ركااي بريــف إدلــب اجلنــويب، تســبَّب اهلجــوم ابنــدالع حرائــق يف املنــازل 

واحلقــول الزراعيــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام.

اجلمعــة 5/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 21:00 ألقــت طائــراتن مروحيتــان اتبعتــان لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة 
علــى ثاثــة مواقــع يف بلــدة حممبــل بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال وجنــني واحــد 

وثــاث ســيدات، وجــرح 20 آخريــن، توزعــت حصيلــة الضحــااي املدنيــني علــى املواقــع الثاثــة علــى النحــو التــايل:

املوقــع األول: علــى بعــد قرابــة 200م عــن مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة يف األطــراف الغربيــة مــن البلــدة؛ 
ســقطت براميــل متفجــرة علــى جمموعــة أبنيــة ســكنية؛ مــا تســبَّب مبجــزرة راح ضحيتهــا ســبعة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة -كانــوا 

داخــل قبــو أحــد املنــازل-، بينهــم أربعــُة أطفــال )3 ذكــور وأنثــى( وســيداتن اثنتــان. 

املوقــع الثــاين: أبنيــة ســكنية تقــع أمــام مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل ثاثــة مدنيــني، 
بينهــم طفــان اثنــان.

املوقــع الثالــث: أبنيــة ســكنية تقــع قــرب مبــى اإلرشــادية الزراعيــة يف األطــراف الشــمالية مــن البلــدة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل ثاثــة 
مدنيــني -انزحــون مــن حمافظــة ريــف دمشــق- )ســيدة وطفلهــا وجنينهــا(. ختضــع بلــدة حممبــل لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A8%D9%84%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%205%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=7ce4413f-796a-4224-bc2b-9e9669ebb0f1
https://drive.google.com/file/d/1_Qym0vfzU7AZU0mAv26KlQovHuD_OPHd/view
https://drive.google.com/file/d/1_Qym0vfzU7AZU0mAv26KlQovHuD_OPHd/view
https://drive.google.com/file/d/1Rz1YG5SrtTPL798ut8VpEyMwaK0yLgEF/view
https://drive.google.com/file/d/1hZl6TwRKSXC8ePOkm4j7BiuNrCYKFmFB/view
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B046'58.7%22N+36%C2%B027'51.0%22E/@35.7827009,36.4654277,391m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrdmF2KjZhA!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.7829728!4d36.4641551?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'01.5%22N+36%C2%B027'48.0%22E/@35.7840306,36.4629642,419m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.78375!4d36.4633333?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'00.6%22N+36%C2%B027'57.3%22E/@35.783498,36.4665709,401m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrdmF2KjZhA!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.7834984!4d36.4659257?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'17.5%22N+36%C2%B028'13.3%22E/@35.7881949,36.4681676,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7881949!4d36.4703563?hl=en
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حســان العلي2  مدير مركز الدفاع املدين يف بلدة حممبل قال للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان: “ كانت الســاعة حنو التاســعة 
مــن مســاء يــوم 5/ متــوز عندمــا عممــت املراصــد عــن إقــاع طــريان مروحــي مــن مطــار محــاة العســكري وحــددت أن وجهتــه 
ريــف إدلــب الغــريب، ولــدى وصولــه إىل أجــواء البلــدة بــدأت الطائــرات ترمــي محولتهــا مــن الرباميــل املتفجــرة تباعــاً، وعندمــا 
أهنــت تنفيذهــا حتركــت فرقنــا إىل أماكــن ســقوط الرباميــل، حيــث انتشــلنا قرابــة 14 شــهيداً وأســعفنا 14 آخريــن، بعضهــم 

مهجــرون مــن حمافظــات أخــرى يقيمــون يف البلــدة.”

اإلثنــني 8/ متــوز/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري، قنبلــة مــن منــطRBK-500  حمملــة 
بذخائــر عنقوديــة مــن منــط  AO-2.5RT، AO-2.5RTM ، ســقطت املخلفــات علــى أطــراف قريــة حزاريــن 
الشــرقية، بريــف إدلــب اجلنــويب، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

  
اجلمعــة 12/ متــوز/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف معســكر بريديــج صواريــخ عــدة 
حمملــة مبــواد حارقــة، اســتهدفت منــازل املدنيــني واألراضــي الزراعيــة، يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف محــاة الشــمايل؛ تســبَّب اهلجــوم 
ابنــدالع حرائــق يف األراضــي الزراعيــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار يف مبى اإلرشادية الزراعية يف بلدة حممبل إبدلب؛ إثر هجوم جوي سوري ابلراميل املتفجرة – 5/ متوز/ 2019

2 عر تطبيق واتساب يف 6/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/18W9nDv8eHu7vrA54nZV_GWEbyumfpS_z/view
https://drive.google.com/file/d/1d8xUu1PrxI1OA6POsWwNYUs3oz5gN58z/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 19

األحــد 14/ متــوز/ 2019 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات عــدة علــى مدينــة معــرة النعمــان يف ريــف حمافظــة 
 AO-2.5RT، حمملتــني بذخائــر عنقوديــة مــن منــط RBK-500 إدلــب اجلنــويب، اســتخدم يف إحداهــا قنبلتــني مــن منــط
AO-2.5RTM ســقطت املخلفــات العنقوديــة علــى حمطــة ميــاه خــزان الزرقــاء يف األطــراف الغربيــة مــن املدينــة؛ مــا تســبَّب 
بدمــار متوســط يف منشــأة احملطــة، وتضــرر معداهتــا أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، إضافــة إىل إصابــة أربعــة 

أشــخاص مــن حــراس املوقــع، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ُنشــري إىل أن منشــأة احملطة عبارة عن حمطات ضخٍّ مع خزان أرضي جتميعي –بســعة 5 آالف مر مكعب- يروي قرابة 120 
ألــف نســمة وأهنــا كانــت الوحيــدة الــي ال تــزال قيــد العمــل يف املنطقــة بعــد أن خرجــت حمطــة بســيدا عــن اخلدمــة يف قصــف جــوي 
ســوري اســتهدفها يف 5/ متــوز. أصــدرت منظمــة اليونيســيف الداعمــة للمنشــأة يف 20/ متــوز بيــاانً ُتطالــب فيــه مجيــع األطــراف 

بوقــف اهلجمــات علــى مرافــق امليــاه.

بقــااي حاضنــة عنقوديــة مــن منــط RBK-500 اســتخدمتها القــوات الروســية يف هجــوم جــوي علــى حمطــة ميــاه خــزان الزرقــاء يف مدينــة معــرة 
النعمــان/ إدلــب - 14/ متــوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1zU2dyTY2_NODHQ0JzYawmSl6VCvpBumy/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1SgeAlV1FwjgqkCMPsRHStxIbFHjC4RFa/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%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%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2014%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=da6eb118-d431-4b16-a293-267b49dbd08c
https://drive.google.com/file/d/1u6rCuPV8DsDQ35uq8iUo81PnAwlnVphl/view
https://drive.google.com/file/d/11Nr0uvVVSaKZCaAmhuV_DgQrpnf3tYqS/view
https://drive.google.com/file/d/1-VZj3PTVvIWGCA-rqrgKrtLM5Lil1TXl/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%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%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2014%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=2b436a43-4f8f-4238-ba44-a8475fd77882
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%8F%D8%B6-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-250/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR18WMOSmgo-MPMVPs18x0TEAgCJtQaCcEnZMo2cZLETiQ3pIRwiWM0RfwQ
https://drive.google.com/file/d/1Cn3XWfC4Flt7dCG3kNg0cqeHimu4zjjL/view
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اجلمعــة 19/ متــوز/ 2019 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة الرمحــة الســكنية 
للنازحــني -مســاكن خاصــة ابلنازحــني- الواقعــة شــرق قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة 

إىل دمــار كبــري يف املســاكن. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 25/ متــوز/ 2019 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مدرســة ابــن حيــان 
للتعليــم األساســي يف قريــة كفرومــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وســاحتها. ختضــع قريــة 

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

دمار إثَر هجوم جوي للنظام السوري ابلراميل املتفجرة على قرية الرمحة للنازحني شرق قرية حاس/ إدلب – 19/ متوز/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Edroi3Cc80JEmzRakoknmnQB8FhAI8ACQ5GsxgKfnD90DQ?e=9ish0r
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%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%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2019%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=b0cde2b3-c4ba-4b1b-82cc-96f4d7a08d8d
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Edroi3Cc80JEmzRakoknmnQB8FhAI8ACQ5GsxgKfnD90DQ?e=9ish0r
https://drive.google.com/file/d/1Wi38GnffmAxyMRmoBt97CD0TRDpuacsd/view
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رابعاً: مرفقات: 
توثيق مقتل 433 مدنيا بينهم 2 من الكوادر اإلعامية و8 من الكوادر الطبية والدفاع املدين يف سوراي يف متوز 2019

توثيق ما ال يقل عن 589 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف متوز 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 تدمــري املنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّــه مت ارتــكاب جرميــة 

احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــني يف كثــري 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.

دمار إثَر هجوم جوي للنظام السوري ابلراميل املتفجرة قرب مدرسة ابن حيان للتعليم األساسي يف قرية كفرومة/ إدلب – 25/ متوز/ 2019

http://sn4hr.org/arabic/2019/08/01/11429/
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/01/11429/
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/02/11432/
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/02/11432/
https://drive.google.com/file/d/1_DCknKy9iNEsW51qXI4mwYkTSO_oWV2c/view
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ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الــدويل بتوجيــه حتذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن اهلجمــات حبســب  • مل ُنســجِّ
اشــراطات القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذا مل حيصــل مطلقــاً منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار اتم 

حبيــاة املدنيــني يف ســوراي.
• إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 

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

ذات القيــادة الكرديــة” تعتــر خرقــاً واضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.
• انتهكــت التنظيمــات اإلســامية املتشــددة القانــون الــدويل اإلنســاين، ُمتســببة يف مقتــل العديــد مــن املدنيــني، وأضــرار يف مراكــز 

حيويــة مدنيــة.
• خرقــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 عــر هجمــات تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين 

الــدويل العــريف، متســببة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم بصــورة عرضيــة.
• إن مجيــع اهلجمــات الــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت 
أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد 

أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
• إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُعــرِّ عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــر 
قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 املــواد 

.)32 ،31 ،27(

التَّوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

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

• 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.
• 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 وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة  • علــى املفوضــة السَّ
يف هــذا التقريــر وغــريه مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 

• تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــري 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.
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: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 تدمري اتفاقات خفض التَّصعيد.
• إعادة تسلسل عملية السام إىل شكلها الطبيعي بعد حماوالت روسيا تشويهها وتقدمي اللجنة الدستورية على هيئة احلكم االنتقايل.

 
إىل النظام السوري:

• التَّوقف عن عمليات القصف العشــوائي واســتهداف املناطق الســكنية واملستشــفيات واملدارس واألســواق واســتخدام الذخائر 
احملرمــة والراميــل املتفجــرة. 

• إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.
• الكشف عن مصري قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصريهم 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 غري 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. 
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• 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 مصري 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 
حتاول بدالً عن اإلنكار املســارعة يف فتح حتقيقات جديَّة، واإلســراع يف عمليات تعويض الضحااي واملتضررين، واالعتذار منهم.
• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 

ُتســيطر عليهــا.
• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة بقواعــد 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة ابلســاح والدَّعــم مــع العلــم أبهنــا تقــوم ابنتهــاك قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يعتــر مســامهة يف هــذه االنتهــاكات.

• علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن جتنيــد األطفــال وحماســبة الضبــاط املتورطــني يف ذلــك، والتَّعهــد إبعــادة مجيــع 
األطفــال، الذيــن متَّ اعتقاهلــم هبــدف عمليــات التَّجنيــد فــوراً.

 
إىل فصائل املعارضة املسلحة:

• ضمان محاية املدنيني يف مجيع املناطق وضرورة التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية، واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.
• التَّعهد ابلتَّوقف عن أيَّة عمليات اعتقال تعسفي، والتَّحقيق يف احلوادث الي خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

• اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر الي ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

املنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة هبدف أتمني مراكز إيواء كرمية للمشردين داخلياً.

شكر وتقدير
كل الشكر جلميع األهايل وذوي وأصدقاء الضحااي وشهود العيان والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير.
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