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الثالاثء 16 نيسان 2019

توثيق قرابة 457 هجوما للنظامني السوري 
والروسي ابستخدام الذخائر العنقودية، 

24 منها بعد اتفاق سوتشي

النظام السوري أسوأ نظام يف العامل يف استخدام 
الذخائر العنقودية؛ ما تسبب يف إعاقة آالف السوريني
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احملتوى:
أواًل: املقدمة

اثنياً: طبيعة الذخائر العنقودية وحصيلة استخدامها يف سوراي حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
اثلثاً: واقع استخدام الذخائر العنقودية منذ اتفاق سوتشي

رابعاً: أثر اهلجمات العنقودية على منطقة إدلب
خامساً: أبرز اهلجمات بذخائر عنقودية منذ اتفاق سوتشي

سادساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة:
اســتخدم النظــام الســوري خمتلــف أنــواع األســلحة الــي كانــت حبــوزة مؤسســة اجليــش الســوري ضــدَّ األفــراد واألحيــاء واملناطــق الــي 
ت عــن رغبتهــا يف االنتقــال بنظــام احلكــم يف ســوراي مــن حكــم العائلــة حنــو نظــام تعــددي ُمنتخــب بصــورة دميقراطيــة علــى غــرار  عــرَّ
دول العــامل املتحضــرة، وكانــت الذخائــر العنقوديــة مــن أبــرز أصنــاف األســلحة الــي اســتخدمت علــى حنــٍو كثيــف ومكــرَّر، ومل 
حيــَظ اســتخدام النظــام الســوري هلــذا النَّمــط مــن الســاح العشــوائي ابلقــدر الــازم مــن اإلدانــة واالهتمــام، علــى الرغــم مــن الكــمِّ 

اهلائــل الــذي خلَّفتــه الذخائــر العنقوديــة مــن ضحــااي يف ســوراي.

وقــد بلــغ عــدد الــدول الــي وقَّعــت علــى اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة حــى أيلــول 2018، بلــغ 120 دولــة، واحتفــل اجملتمــع الــدويل 
بتدمــر 99 % مــن خمــزون الذخائــر العنقوديــة املبلــغ عنهــا، واخنفــَض بشــكل ملحــوظ حجــم اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف 
خمتلــف دول العــامل، لكــنَّ النظــام الســوري ال يــزال مســتمراً يف اســتخدامها علــى حنــو متكــرر، وغــر مبــاٍل إبداانت اجلمعيــة العامــة 
لألمــم املتحــدة عــر قــرارات عــدة صــدرت عنهــا أبغلبيــة كاســحة، وحبســب تقريــر منظمــة مراقبــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة، الــذي 
ســامهت فيــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ النظــام الســوري يُعتــر أســوأ األنظمــة يف العــامل مــن حيــث اســتخدام الذخائــر 
العنقوديــة، وحــى اآلن ال تــزال قــوات النظــام الســوري تعتمــد علــى الذخائــر العنقوديــة لنشــر اإلرهــاب والرعــب يف املناطــق اخلارجــة 
عــن ســيطرهتا، وهــذا ســاهم يف تشــريد آالف الســوريني، ويف ختــوُّف العديــد مــن النازحــني والاجئــني مــن العــودة إىل املناطــق الــي 

اســتخدمت فيهــا تلــك الذخائــر علــى حنــٍو متكــرر وواســع.

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.

  R190413

https://www.un.org/disarmament/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://drive.google.com/file/d/10GGXQLsJYZarGBPV8xyfxRut2CxBJFBb/view
http://the-monitor.org/media/2907293/Cluster-Munition-Monitor-2018_web_revised4Sep.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MVRke3GPRV7CzNeZKtMQ6pEMCxN7RZzr/view
https://drive.google.com/file/d/1Udqfpbi_QE8WUWELNXEQtjmhUZ7C8dlY/view
https://drive.google.com/file/d/1aAVhO4IxnLf85Z_xs4AwXjfQKA8s1V6K/view
https://drive.google.com/file/d/1NMXcJC3tWUVWvNnM4NoGnN8EOZZGlj96/view
https://drive.google.com/file/d/1PfHXQv8ObA5THCFxbotIedErct3TJFIE/view
https://drive.google.com/file/d/1cqwg4gfpVwH80q90L7Ak80Sxebt_RJLI/view
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إنَّ اســتخدام النظــام الســوري وحليفــه الروســي للذخائــر العنقوديــة ينتهــك بشــكل صــارخ قواعــد عــدة يف القانــون 
الــدويل اإلنســاين، فطبيعــة هــذه الذخائــر ال متيِّــز بــني مــدين ومقاتــل، فكيــف إذا كان اســتخدام النظــام الســوري 
ــه أساســاً حنــو مناطــق ســكنيَّة ومدنيَّــة، يتوجــب علــى اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر واألمــم املتحــدة العمــل  موجَّ
بشــكل فعــال ملســاعدة آالف الســوريني ضحــااي اســتخدام الذخائــر العنقوديــة طبيــاً ونفســياً، واألهــم إجيــاد آليــة ملنــع 

اســتخدامها جمــددًا”.

حيتوي الرابط التايل على تقارير توثِّق هجمات بذخائر عنقودية شــنَّها احللف الســوري الروســي على خمتلف األراضي الســورية، 
وتتضمَّــن تفاصيــل احلــوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا كافــة، مثــل توقيــت اهلجــوم ومكانــه، وحصيلــة الضحــااي مــن قتلــى ومصابــني، 
وأمنــاط الذخائــر املســتخدمة وتواصــل مــع شــهود عيــان، ومــع انجــني مــن احلــوادث، وجمموعــة ضخمــة مــن الصُّــور والفيديوهــات 

الــي وردت إلينــا وقمنــا مبعاينتهــا والتَّحقــق مــن صدقيتهــا، وغــر ذلــك مــن األدلــة:
https://bit.ly/2GoQKSJ

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
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http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
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منهجية:
ُيســلِّط هــذا التَّقريــر الضــوء علــى واقــع اســتخدام الذَّخائــر العنقوديــة يف منطقــة إدلــب خلفــض التَّصعيــد )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب 
ــِل قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ اتفــاق سوتشــي يف 17/ أيلــول/  وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والاذقيــة( مــن قَب
ــن حصيلــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن  2018، ومــدى أتثــر ذلــك علــى حيــاة الســكان يف تلــك املناطــق، كمــا يتضمَّ
ل  قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ أوَّل اســتخدام موثَّــق هلــا يف متــوز/ 2012 حــى 10/ نيســان/ 2019، ومل ُتســجِّ
الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان أيَّة حادثة اســتخدام للذخائر العنقودية من قبل قوات ســوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية 
)حــزب االحتــاد الدميقراطــي(، وال مــن قبــل التَّنظيمــات اإلســامية املتشــددة أو فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وال مــن قبــل قــوات 

التَّحالــف الــدويل.
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة  األحيــان متكَّ
املرتفعــة جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتَّــايل 
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، وأيضــاً االعتمــاد علــى َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا 
االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــام، ورابعــاً عــر احلديــث مــع 

ــال إنقــاذ. كــوادر طبيــة وعمَّ

متكنَّــا مــن احلديــث مــع عــدد مــن عمــال اإلشــارة املركزيــة1 وشــهود عيــان وعناصــر مــن الدفــاع املــدين الســوري، ونســتعرض يف هــذا 
التَّقريــر ثــاث شــهادات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشُّــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم 

أو نعــرض عليهــم أيَّــة حوافــز. 

 1 منظومــة تعمــل علــى التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة ابلطائــرات وتتبُّــع املكاملــات بــني الطيــار والقاعــدة اجلويــة الــي أقلــع منهــا، هــذه املراصــد تعمــل عــادة علــى تعميــم خــر إقــاع الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد 
العســكرية وتتَّبــع حركتهــا، وتســتطيع متيِّيــَز الطــران الــذي يُقِلــع مــن قاعــدة محيميــم العســكرية، والــي تُعَتــر مركــزاً عســكرايً روســياً، أو مــن قواعــَد جويــة يف ريفــي محــاة ومحــص الــي تســتخدمها طائــرات النظــام الســوري.
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ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ
أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 

وحاولنــا التميِّيــز بــني هجمــات النِّظــام الروســي والنظــام الســوري قــدَر اإلمــكان ويف اهلجمــات الــي مل نســتطع حتديــَد هويــة ُمنفِّذهــا 
قمنا إبســناد املســؤولية إىل احللف الســوري الروســي.

كمــا راجعنــا الصــور والفيديوهــات الــواردة إلينــا وحتقَّقنــا مــن صدقيتهــا، وقــد أظهــرت ذخائــر صغــرة غــر منفجــرة وبقــااي حواضــن 
حمملــة بذخائــر عنقوديــة، واســتبعدان العديــد مــن اهلجمــات الــي مل تتوافــر فيهــا أدلــة بصريــة أو صــور ملخلفــات هــذه األســلحة. 
وحنتفــظ بنســخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصُّــور املذكــورة يف هــذا التَّقريــر، ضمــَن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ 

احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة، وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــاع علــى منهجيــة عملنــا العامــة.

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

قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

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 والدميغرافيــة.

اثنيــاً: طبيعــة الذخائــر العنقوديــة وحصيلــة اســتخدامها يف ســوراي حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 
حلقوق اإلنســان:

متثــل الذخائــر العنقوديــة أســلحة جموَّفــة ُمصممــة لتنفجــر يف اهلــواء وتنثــر أعــداداً كبــرة مــن القنيبــات أو الذَّخائــر الصغــرة املتفجــرة 
علــى مســاحة واســعة تصــل يف األنــواع احلديثــة إىل مــا يقــارب 2500م2 ويتــمُّ إطــاق الذَّخائــر العنقوديــة إمــا عــر منصَّــات أرضيــة 
ومنظومــات مدفعيــة أو عــر إلقائهــا مــن ســاح اجلــو، ومُيكــن أن يــرتاوح عــدد الذَّخائــر الصغــرة مــن عــدة عشــرات إىل مــا يزيــد 
عــن 600، اجلــزء األعظــم منهــا معــدٌّ لانفجــار عنــد االصطــدام، وتتســمُّ هــذه الذخائــر بعشــوائيتها فهــي  ليســت موجَّهــة بدقــة، 
وميكــن أن تتأثَّــر دقَّتهــا ابلطَّقــس والعوامــل البيئيــة األخــرى، وغالبــاً مــا ُتصيــب هــذه الذخائــر مناطــق بعيــدة عــن اهلــدف العســكري 
املســتهدف وتكمــن خطورهتــا يف اآلاثر املرتتبــة عليهــا، الــي تتجــاوز حقبــة احلــروب والنزاعــات، فإضافــة إىل الضحــااي الذيــن 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يقتلــون بفعــل انفجــار الذخائــر العنقوديــة وقــت اهلجــوم فــإنَّ هنــاك قرابــة 10 - 40 % مــن هــذه الذخائــر يبقــى وال ينفجــر، 
وتؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن املئــات مــن الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي قــد حتولــت إىل مــا ُيشــبه األلغــام األرضيــة، 
الــي تــؤدي إىل قتــل أو تشــويه املدنيــني وحتقيــق إصــاابت بليغــة يف صفوفهــم، حيــث ختــرتق مئــات الشــظااي جســم املصــاب، 
وقــد تــؤدي إىل بــرت أعضــاء يف اجلســم، ومتزيــق اخلــااي والشــرايني، إضافــة إىل أهنــا قــد تــؤدي إىل إصــاابت عينيــة أو مسعيــة، كمــا 
ُنشــر إىل أنَّ هــذه املخلفــات الــي ال تــزال منتشــرة علــى حنــو كثيــف يف ســوراي ُتشــكِّل عائقــاً كبــراً أمــام عمليــات عــودة النَّازحــني 
وحتــرُّك عمــال اإلغاثــة والدفــاع املــدين وآلياهتــم، وُتشــكِّل خطــراً علــى عمليــة إعــادة اإلعمــار والتنميــة، واألخطــر مــن ذلــك كلــه أنَّ 
ذخائرهــا الفرعيــة غالبــاً مــا يكــون هلــا ألــوان ســاطعة وبرَّاقــة مُيكــن أن جتــذَب األطفــال وهــو مــا جيعلهــم الفئــَة األكثــَر تعرُّضــاً للخطــر، 
وقــد رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر عــدة ســنوات اســتخداماً كثيفــاً ومتكــرراً للذَّخائــر العنقوديــة يف معظــم 

احملافظــات الســورية، حيــث اســُتهِدَفت هبــا عشــرات املــدن والبلــدات مبــا فيهــا مــن مناطــق ســكنيَّة أو زراعيــة.

وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 457 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة منــذ أول اســتخدام موثَّــق هلــا يف 
متــوز/ 2012 حــى 10/ نيســان/ 2019، هــذه اهلجمــات موثَّقــة ضمــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر 
عمليــات التوثيــق املرتاكمــة، حيــث ُتســجَّل كل حادثــة مــع املعلومــات الــي اســتطعنا احلصــول عليهــا مــن الزمــان واملــكان ونــوع 
الذخائــر املســتخدمة ومــا نتــَج عنهــا مــن ضحــااي وإصــاابت، وتتــوزع حصيلــة اهلجمــات حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 

• قوات النظام السوري: 216
• القوات الروسية: 233

• هجمات روسية/ سورية: 8
تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل 955 مدنيــاً بينهــم 345 طفــًا و205 ســيدة )أنثــى ابلغــة( إثــَر هجمــات بذخائــر عنقوديــة 

شــنَّها احللــف الســوري الروســي منــذ متــوز/ 2012 حــى 10/ نيســان/ 2019. 

كمــا وثَّقنــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 357 مدنيــاً بينهــم 107 طفــًا و31 ســيدة )أنثــى ابلغــة( إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود إىل 
هجمــات ســابقة بذخائــر عنقوديــة، وعلــى الرَّغــم مــن صعوبــة حتديــد عــدد اجلرحــى الذيــن ُأصيبــوا نتيجــة انفجــار الذخائــر العنقوديــة 
إال أنَّ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تُقــدِّره بـــقرابة 4200 مــدين تعــرَّض لإلصابــة، عــدد كبــر منهــم تعــرَّض لبــرت يف األطــراف 

وحيتاجــون أطرافــاً صناعيــة وسلســلة مــن عمليــات إعــادة التَّأهيــل والدَّعــم.
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اثلثاً: واقع استخدام الذخائر العنقودية منذ اتفاق سوتشي:
أســهَم اتفاق سوتشــي الذي دخل حيَِّز التَّنفيذ يف 17/ أيلول/ 2018 يف وقف تنفيذ قوات النظام الســوري هجمات جوية، 
إال أنَّ اهلجمــات األرضيــة مل تتوقــف واســتمرت رامجــات الصواريــخ التابعــة لقــوات النظــام الســوري، الــي يتمركــز معظمهــا يف مطــار 
أبــو الظهــور العســكري وقــرى أبــو دايل وإعجــاز بريــف إدلــب الشــرقي يف شــنِّ هجماهتــا الصاروخيــة علــى قــرى وبلــدات ريــف 
محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب احملاذيــة خلــط التمــاس. لكــن االتفــاق جنــح بشــكل مرحلــي يف وقــف اهلجمــات ابلذخائــر 

ل أي هجــوم بذخائــر عنقوديــة علــى منطقــة إدلــب حــى مطلــع شــباط 2019. العنقوديــة، ومل ُنســجِّ
يف 7/ شــباط/ 2019 شــنَّ النظــام الســوري هجومــني بذخائــر عنقوديــة، األول علــى قريــة التــح بريــف إدلــب اجلنــويب، والثــاين 
علــى قريــة تلمنــس بريــف إدلــب الشــرقي، شــكَّل هــذان اهلجومــان بدايــة سلســلة كثيفــة مــن اهلجمــات ابلذخائــر العنقوديــة شــهدهتا 
املنطقــة، وقــد الحظــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تغــراً يف السياســة الــي اتَّبعهــا النظــام الســوري عقــَب انتهــاء القمــة 
الثاثيــة الرابعــة الــي مجعــت رؤســاء دول تركيــا وإيــران وروســيا يف مدينــة سوتشــي يف 14/ شــباط/ 2019، حيــث تصاعــدت 
عمليــات القتــل والقصــف الــي اســتهدفت قــرى وبلــدات بعيــدة عــن خــط التمــاس وشــاركت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام 
الســوري يف تنفيــذ غــارات جويــة للمــرة األوىل منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــَز التنفيــذ وقــد مشــل التَّصعيــد الــذي اتبعــه النظــام 

الســوري تصاعــداً يف شــنِّ هجمــات بذخائــر عنقوديــة.

ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 24 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة منــذ 17/ أيلــول/ 2018 حــى 10/ 
نيســان/ 2019 تتــوزع حبســب اجلهــة املنفــذة علــى النحــو التــايل: 

قوات النظام السوري: 23 
القوات الروسية: 1 

تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 34 مدنيــاً بينهــم 8 طفــًا و6 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 
137 مدنيــاً. 

كما وثَّقنا مقتل ما ال يقل عن 7 مدنياً بينهم 4 طفًا إثَر انفجار ذخائر فرعية تعود إىل هجمات سابقة بذخائر عنقودية.
وقد وقعت هذه اهلجمات يف 13 منطقة وترتكَّز معظم هذه املناطق يف ريف إدلب اجلنويب.
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خريطة ُتظهر مواقع مناطق شِهَدت هجمات بذخائر عنقودية منذ 17/ أيلول/ 2018 حى 10/ نيسان/ 2019 

https://drive.google.com/file/d/13_S6bRpw08Cy9F70erC7W-AFb1zsZ3Bs/view
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رابعاً: أثر اهلجمات العنقودية على منطقة إدلب:
تكمــن امليــزة العســكرية الســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف أنَّ إلقــاء شــحنة تفجريــة واحــدة حيــِدُث أضــراراً ابلغــة وعلــى نطــاق 
واســع جــداً، وإن كانــت هــذه الذخائــر ال حتــدث دمــاراً واســعاً وهائــًا كمــا هــو احلــال مــع الراميــل املتفجــرة أو صواريــخ الســكود 
ــا قــادرة علــى إحــداث أضــرار ابلغــة يف املمتلــكات، وضمــان قتــل وإصابــة أكــر عــدد ممكــن مــن  والصواريــخ الفراغيــة، إال أهنَّ

األشــخاص املوجوديــن يف املنطقــة.
إنَّ اســتخدام هــذه الذخائــر مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف منطقــة إدلــب قــد ال ينــدرج ضمــن إطــار عمليــات تقــدم عســكري 
قريــب األجــل، وإمنــا اهلــدف منــه كمــا يبــدو لنــا هــو شــلُّ حركــة احليــاة متامــاً يف املناطــق الــي تتعــرض للقصــف، إذ أنَّ املناطــق الــي 
تســتهدفها القــوات احلكوميــة ابلذخائــر العنقوديــة تتحــوَّل إىل مــا يشــبه حقــول ألغــام نتيجــة وجــود مئــات املخلفــات العنقوديــة 
الــي فشــلت ابالنفجــار، هــذه املخلفــات تبقــى نشــطة إىل أن تنفجــر ذاتيــاً أو مبجــرد اقــرتاب أي جســم منهــا وهــي بذلــك قــادرة 
علــى قتــل وتشــويه عشــرات األبــرايء، ولــن يكــون بوســع املدنيــني الذيــن يقطنــون يف املناطــق الــي تعرضــت للهجمــات العنقوديــة 
أن يعيشــوا يف أمــان إال بعــد حتديــد املناطــق امللوَّثــة ابملخلفــات يف منازهلــم وأراضيهــم الزراعيــة وأســواقهم وتطهرهــا مــن الذخائــر 
الصغــرة املميتــة النامجــة عــن القنابــل العنقوديــة وهــذا ابلطبــع ُيشــكِّل عبئــاً علــى املنظمــات احملليــة، الــي تُعــى مبثــل هــده اخلدمــات 

ويتطلــب ذلــك متويــًا وخــرة ختصصيــة يف هــذا اجملــال.
مــن جانــب آخــر فقــد اســتهدفت اهلجمــات العنقوديــة الــي وقعــت يف اآلونــة األخــرة العديــد مــن املناطــق الســكنية واملراكــز احليويــة 
املدنيــة وتســبَّب انفجــار املخلفــات الفرعيــة يف تضــرُّر مراكــز طبيــة ومــدارس وأســواق وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 16 حادثــة 
اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة إثــَر هجمــات بذخائــر عنقوديــة منــذ 17/ أيلــول/ 2018 حــى 10/ نيســان/ 2019 كل 
ذلــك ســاهم يف زايدة معــاانة املدنيــني والتضييــق عليهــم، ودفعتهــم اهلجمــات املتكــررة إىل النــزوح مــن قراهــم وبلداهتــم وقــد أشــارت 
منظمــة منســقو االســتجابة إىل نــزوح مــا ال يقــل عــن 160 ألــف شــخص مــن منطقــة إدلــب ال ســيما مناطــق )الــداان، معــرة 
ــه معظــم هــؤالء النازحــني إىل مناطــق  النعمــان، كفــر نبــل، أرحيــا...( منــذ 2/ شــباط/ 2019 حــى 8/ نيســان/ 2019 توجَّ

أكثــر أمنــاً ال ســيما القــرى الواقعــة علــى احلــدود الرتكيــة. 

ُتشــكَّل منطقــة إدلــب مــاذاً ملئــات آالف املواطنــني الســوريني الذيــن تشــرَّدوا مــن مناطقهــم قبــل تشــريد أهــايل مناطــق خفــض 
التَّصعيــد الثــاث، الــي ســيطرت عليهــا روســيا والنظــام الســوري بشــكل كامــل يف الثلــث األخــر مــن عــام 2018، ونــزح إليهــا 
عشــرات اآلالف مــن حمافظــات محــص ومحــاة وريــف دمشــق، ونُقــدِّر أنَّ منطقــة إدلــب تضــمُّ قرابــة 5 مايــني مواطــن ســوري، 
ومتثِّــل اهلجمــات العشــوائية واســتخدام الذخائــر املرجتلــة والذخائــر العنقوديــة هتديــداً كبــراً للوضــع اإلنســاين داخــل منطقــة إدلــب. 

https://drive.google.com/file/d/1E0LofKrkhi8zFXAoK0wk_l8FPIZ-xmq2/view?fbclid=IwAR1iEfoALQUuNqt55BtwKFx7aWWimoazQSPPQEpssxgpzkKVPkgLzU_W92c
https://drive.google.com/file/d/1E0LofKrkhi8zFXAoK0wk_l8FPIZ-xmq2/view?fbclid=IwAR1iEfoALQUuNqt55BtwKFx7aWWimoazQSPPQEpssxgpzkKVPkgLzU_W92c
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 BM-27و BM-30 SMERCH قــوات النظــام الســوري صعَّــدت مؤخــراً مــن اســتخدام صواريــخ مــن سلســة
: URGAN

اســتطاعت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان رصــد مــا ال يقــل عــن عشــرة أنــواع مــن الذخائــر العنقوديــة الــي اســتخدمها احللــف 
الســوري الروســي وشــكَّلت اهلجمــات الــي اســُتخِدَمت فيهــا ذخائــر تُلقــى مــن طائــرات اثبتــة اجلنــاح النســبة األكــر، ال ســيما 
اهلجمــات الــي شــنَّتها القــوات الروســية، لكــن اآلونــة األخــرة حتديــداً منــذ شــباط/ 2019 اتســمت ابســتخدام النظــام الســوري 
املكثَّــف لذخائــر عنقوديــة مــن نــوعBM-30 SMERCH  و BM-27 URGAN  وغالبــاً مــا قــد مت اســتخدام 
هــذه األمنــاط حتديــداً )9M55K - 9M27K - 9M27K1(، الــي يتــم إطاقهــا مــن منصــات اثبتــة، ومتتــاز هــذه 
الذخائــر أبنَّ شــظاايها الفرعيــة الــي ميكــن أن تكــون مــن نوعــني مهــا9N235 - 9N210  قــادرة علــى التشــظي بشــكل كبــر 
وحبســب أحــد التقاريــر الــي نشــرهتا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش حــول اســتخدام هــذا النــوع مــن الصواريــخ اســتطعنا حصــر عــدد 

الذخائــر الفرعيــة والشــظااي املعدنيــة النامجــة عنهــا:

جــدول يظهــر أنــواع الصواريــخ مــن منــطBM-30 SMERCH  وBM-27 URGAN وعــدد الذخائــر الفرعيــة 
الــي حيملهــا كل نــوع:

الصاروخ

9M27K 9 ذخرية صغرية من نوع30حيملN210 شظية معدنية370  قادرة على التشظي إىل 

9M27K1 9 ذخرية صغرية من نوع30حيملN235 شظية معدنية95  قادرة على التشظي إىل 

9M55K 9 ذخرية صغرية من نوع72حتملN235 شظية معدنية95  قادرة على التشظي إىل 

https://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions
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وال شــكَّ أنَّ هــذا العــدد الكبــر مــن الذخائــر الفرعيــة وقدرهتــا علــى التشــظي يزيــد 
من خطر استخدامها يف مناطق مأهولة ابلسكان وترتفع معها حصيلة الضحااي 
واملصابــني ونوعيــة اإلصــاابت الــي قــد تتعــدى بــرت األطــراف ومتــزق الشــرايني، 
وُيشــكِّل اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف املناطــق الســكنية انتهــاكاً ملبــدأ عــدم 

التمييــز يف القانــون الــدويل اإلنســاين، ويرقــى إىل جرميــة حــرب.

خامساً: أبرز اهلجمات بذخائر عنقودية منذ اتفاق سوتشي:
اخلميــس 7/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري 
بذخائــر  حمملــة   URGAN-9M27K سلســلة  مــن  صواريــخ  أربعــة 
عنقوديــة اســتهدفت قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع املنطقــة 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد محــود ســلطان -انشــط 
إعامــي حملــي- وأفــادان ابلتــايل: “حــدث االســتهداف ظهــراً أبربعــة صواريــخ 
مصدرهــا معســكر قــوات النظــام الســوري يف قريــة الطامــة قــرب قريــة أبــو دايل، 
ســقط أحدهــا علــى منــزيل، وآخــر يف حقــل زراعــي، معظــم الســكان قــد نزحــوا 
من القرية بســبب هجمات النظام يف اآلونة األخرة”. قال محود إنَّ الصواريخ 
أحدثــت انفجــارات صغــرة ومتتاليــة وأكَّــد أن املنطقــة املســتهدفة خاليــة مــن أي 

وجــود عســكري ملقاتلــي املعارضــة املســلحة.
 

األربعــاء 20/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري ثاثــة صواريــخ حتمــل ذخائــر عنقوديــة مــن منــط 
DPICM علــى بلــدة بدامــا بريــف إدلــب الغــريب، ســقطت الصواريــخ يف أرض زراعيــة، دون تســجيل أيــة إصــاابت. ختضــع 

البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

صــورة ُتظهــر الشــظااي املعدنيــة الــي خيلفهــا انفجــار 
خملفــات عنقوديــة مــن طــراز 9N210 بعــد هجــوم 
ابلصواريــخ شــنته قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة 
معــرة النعمــان يف 22/ شــباط/ 2019 - مصــدر 

 faredالصــورة

https://drive.google.com/file/d/1lq7-fAWUxwD7fx9D-XUBciTn-UBsuqVP/view
https://drive.google.com/file/d/1oyYsCmHxCZc29LkhJ4KQ2rkZ-9XM5q3k/view
https://drive.google.com/file/d/1lq7-fAWUxwD7fx9D-XUBciTn-UBsuqVP/view
https://drive.google.com/file/d/1j-JAws2mZgN_PVy7z8aG_g566VCbKjc2/view
https://drive.google.com/file/d/124zwVm4GnUmM_T7Vw8cicA8x-i20WyGk/view
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اخلميــس 14/ آذار/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن منــط 9M55k حمملــة بذخــرة 
عنقوديــة مــن منــط 9n235، اســتهدفت قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، دون تســجيل أيــة إصــاابت. ختضــع القريــة 

لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

ــَر عليهــا يف بلــدة بدامــا/ إدلــب إثــر قصــف أرضــي مصــدره قــوات النظــام الســوري  ذخــرة عنقوديــة مــن منــط DPICM ُعِث
– 20/ شــباط/ 2019

ذخــرة عنقوديــة مــن منــط 9n235 ُعثِــَر عليهــا يف قريــة حــاس/ إدلــب إثــر قصــف أرضــي مصــدره قــوات النظــام الســوري – 
14/ آذار/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1HpDM49FsNLlFJrmkAzpjGxjvqpRWlR69/view
https://drive.google.com/file/d/1n3dU-2C9oUfdCYVYD_3C9E8HXq078AoY/view
https://drive.google.com/file/d/1jytOtGvnYMifMfOZQzEBSR8_BiapN7EY/view
https://drive.google.com/file/d/1HpDM49FsNLlFJrmkAzpjGxjvqpRWlR69/view
https://drive.google.com/file/d/1ud16jaTRYgQOaEyet5r2E7ISpckxqAcW/view
https://drive.google.com/file/d/1mEh5CqR4TRaOyVbQyA1pM7alBZGmxB7e/view
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األحــد 7/ نيســان/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري تتمركــز يف منطقــة أبــو الظهــور بريــف إدلــب 
الشــرقي صاروخــني مــن منــط SMERCH-9m55k حمملــني بذخائــر عنقوديــة مــن منــط 9n235 طالــت الذخائــر احلــي 
اجلنــويب مــن قريــة النــرب بريــف إدلــب الشــمايل؛ تســبَّب انفجــار الذخائــر الفرعيــة يف مقتــل ســبعة مدنيــني بينهــم طفــان اثنــان 
وســيدة واحــدة قتلــوا يف مناطــق متفرقــة مــن احلــي اجلنــويب، وأصيــَب ســتة آخــرون، كمــا ســجَّلنا انفجــار العديــد مــن الذخائــر 
ابلقــرب مــن مبــى مدرســة مصعــب بــن عمــر للتعليــم األساســي يف وقــت كان فيــه الطــاب يف املدرســة. ختضــع املنطقــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
 

SMERCH- اخلميــس 4/ نيســان/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ثاثــة صواريــخ مــن منــط
9M55k حمملــة بذخائــر مــن منــط 9n235 انفجــرت الصواريــخ يف الســماء يف حــني ســقطت خملفاهتــا يف مســاحة تقــدر 
بـــ 1.1كــم2 مســتهدفة ســوقاً شــعبياً “ســوق اخلميــس” ومبــاٍن ســكنية وســط مدينــة كفــر نبــل بريــف إدلــب اجلنــويب؛ تســبب 
انفجــار املخلفــات الفرعيــة يف مقتــل 13 مدنيــاً بينهــم مخســة أطفــال وســيداتن اثنتــان، وجــرح مــا يزيــد عــن 42 آخريــن، بعــض 
الضحــااي قتلــوا يف منطقــة الســوق وبعضهــم قضــى داخــل منازهلــم وســط املدينــة؛ كمــا تســبَّب انفجــار املخلفــات أبضــرار ماديــة 
كبــرة يف منطقــة الســوق، ورصــدان انفجــار خملفــات عنقوديــة ابلقــرب مــن مبــى مســتوصف الرعايــة الصحيــة األوليــة، وقــرب مبــى 
مدرســة أبــو بكــر للتعليــم األساســي وســط مدينــة كفــر نبــل. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام.

الطفلتــان نوريــة وخنســاء خالــد الكــدع، قتلتــا إثــَر هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري بذخائــر عنقوديــة علــى مدينــة كفــر نبــل/ إدلــب 
يف 4/ نيســان/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1Gg9fw9aMelzwtOKqAJmSfHWwjpOUhPGb/view
https://drive.google.com/file/d/13vZ3rHhS-snrHnQVXihoREyFU4VZDce5/view
https://drive.google.com/file/d/13vZ3rHhS-snrHnQVXihoREyFU4VZDce5/view
https://drive.google.com/file/d/1VO-8wpdQGI6xMGMqXtdzT0G50uvrUhu9/view
https://drive.google.com/file/d/1LsucphXWODNop_fSOXNBpjasjCVbmXQo/view
https://drive.google.com/file/d/15L1UsQRN8dNeswygTxQIGETkSCPvpod9/view
https://drive.google.com/file/d/17O0Zcijzfr36hF3VXQMNlwZnG2Z5uJvP/view
https://drive.google.com/file/d/1NANg-OOMvlqR6gVmfWH17aJs-s3ES7FK/view
https://drive.google.com/file/d/1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC/view
https://drive.google.com/file/d/1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC/view
https://drive.google.com/file/d/1LsucphXWODNop_fSOXNBpjasjCVbmXQo/view
https://drive.google.com/file/d/1I1gfiyjhctBzO0JTaFfwVgFrRt1N4B_t/view
https://drive.google.com/file/d/1shpGZfnrZ8Iej6eJ4-nJF47XIME-NlBa/view
https://drive.google.com/file/d/1_AhkH2YBNRqXL6M_zQ-HW9jxsoL21sRF/view
https://drive.google.com/file/d/1YIYvBZL3GFqTskE0q2ufjRys7fmnMNDn/view
https://drive.google.com/file/d/1YIYvBZL3GFqTskE0q2ufjRys7fmnMNDn/view
https://drive.google.com/file/d/16Npq-unJnWcc6w146uVGM5ZjY45qDc7h/view
https://drive.google.com/file/d/18_DBsEQG8ATo3prEs3cL9Q9Y-wpPXJub/view
https://drive.google.com/file/d/1IDArDpfs6dNLGZEPtCvlSk0-XsH-w8VT/view
https://drive.google.com/file/d/18_DBsEQG8ATo3prEs3cL9Q9Y-wpPXJub/view
https://drive.google.com/file/d/1-DKWtWSf1ljeeXLs8m6hFggZNRrc_z1q/view
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قــال بــال بيــوش -انشــط إعامــي حملــي مــن مدينــة كفــر نبــل- للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “كنــت يف املنــزل عندمــا 
عممــت املراصــد عــن إطــالق صواريــخ مــن مدفعيــة النظــام الســوري الــي تتمركــز يف قريــة أبــو دايل بريــف إدلــب اجلنــويب 
كان ذلــك قرابــة الســاعة 10:40 وبعــد دقائــق فقــط بــدأت أصــوات االنفجــارات تتعــاىل” قــال بــال إنــه صعــد إىل ســطح 

املنــزل ليتحــرى موقــع ســقوط الصواريــخ بدقــة وأتكــد أهنــا ســقطت وســط املدينــة.
ــه بــال إىل أقــرب مشــفى اســتقبل إصــاابت اهلجــوم وذكــر أنــه شــاهد جمموعــة مــن املصابــني بينهــم أطفــال وكانــت إصاابهتــم  توجَّ
ــه إىل منطقــة ســوق اخلميــس حيــث احلصيلــة األكــر مــن الضحــااي واملصابــني: “لقــد وقــع اهلجــوم يــوم اخلميــس  متوســطة، مث توجَّ
وهــو اليــوم الــذي يتجمَّــع فيــه الباعــة يف هــذا الشــارع وتكتــظُّ املنطقــة ابملدنيــني، لقــد تعمَّــد النظــام قصــف املنطقــة يف هــذا 
اليــوم وهــذا الوقــت حتديــداً إليقــاع أكــر عــدد ممكــن مــن الضحــااي” قــال بــال إنــه شــاهد بقــااي ثاثــة صواريــخ كبــرة، وأضــاف 

أنــه أحصــى 18 قنبلــة عنقوديــة. 

خريطــة ُتظهــر مواقــع انتشــار ذخائــر عنقوديــة يف مدينــة كفــر نبــل بعــد اســتهدافها مــن قبــل رامجــات صواريــخ اتبعــة للنظــام الســوري 
يوم اخلميس 4/ نيســان/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1iUqHiOrY5u_UfwrfjFyG8k70BzVkALhd/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 15

تواصلــت الشــبكة الســورية مــع عبيــدة عثمــان مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر نبــل: “توجهــت مــع فــرق الدفــاع املــدين 
إلســعاف الضحــااي يف منطقــة الســوق، أســعفنا قرابــة 50 شــخص أصيبــوا جبــراح متفاوتــة، وانتشــلنا قرابــة 12 ضحيــة مــن 
مناطــق عــدة، وقمنــا مبعاينــة بقــااي املخلفــات الــي مل تنفجــر وقامــت فــرق اهلندســة التابعــة للدفــاع املــدين جبمعهــا ونقلهــا 
ــد خلــوَّه  خــارج املدينــة وتفجريهــا”، قــال عبيــدة إن املوقــع املســتهدف كان ســوقاً شــعبياً يكتــظُّ ابملدنيــني يــوم اخلميــس، وأكَّ
مــن أيــة مظاهــر عســكرية. “اســتطعت حتديــد ثالثــة صواريــخ قصفــت هبــا املدينــة يف ذلــك اليــوم وقــد ســبق اهلجــوم حتليــق 
لطــريان اســتطالع اتبــع للنظــام الســوري”. وصــف عبيــدة شــكل الصواريــخ الــي محلــت الذخائــر العنقوديــة: “كان هلــا شــكل 
طــوالين كبــر وهلــا زعانــف يف ذيلهــا” وقــال إهنــا ختتلــف عــن أنــواع الذخائــر العنقوديــة الــي تعرضــت هلــا املنطقــة ســابقاً، الــي كان 

ملخلفاهتــا شــكل بيضــوي صغــر.

سادساً: االستنتاجات والتوصيات:
• إنَّ اســتخدام قوات النظام الســوري بقيادة الفريق بشــار األســد، وكذلك القوات الروســية لذخائر عنقودية يُعتر انتهاكاً لكلٍّ 

مــن مبــدأي التمييــز والتناســب يف القانــون الــدويل اإلنســاين، ويُعتــر مبثابــة جرميــة حــرب.
• ُتشــر األدلــة املتضمنــة يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر إىل أنَّ اســتخدام الذخائــر العنقوديــة قــد مت مــن قبــل قــوات النظــام 

ــه إىل غــرض عســكري حمــدَّد، وُتشــكِّل ابلتــايل جرائــم حــرب. الســوري، وضــدَّ أهــداف مدنيَّــة، ومل توجَّ

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• جيب على جملس األمن إصدار قرار خاص حبظر اســتخدام الذخائر العنقودية يف ســوراي على غرار حظر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة ويتضمَّــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطرة.

• جيب أن ال متنع عضوية روسيا الدائمة يف جملس األمن مساَءلَتها من قبل اجمللس نفسه، وإال فإنَّ هذا يُفقده مصداقيته املتبقية.
• إن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــن قبــل النظــام الســوري يُهــدِّد أمــن وســامة عشــرات اآلالف مــن اجملتمــع الســوري وعلــى 
جملــس األمــن التَّدخــل املباشــر والعاجــل حلمايــة الشــعب الســوري مــن اعتــداءات الســلطة احلاكمــة، الــي ُتشــكِّل جرائــم حــرب.
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:COI جملس حقوق اإلنسان وجلنة التَّحقيق الدولية
• إصدار بيان يُدين استخدام احللف السوري الروسي للذَّخائر العنقودية.

• االهتمام بتوثيق احلوادث الي ُتشر إىل استخدام قوات احللف السوري الروسي للذخائر العنقودية.
• إعــداد دراســات واســعة حــول املواقــع الــي اســتخدمت فيهــا قــوات احللــف الســوري الروســي القنابــل العنقوديــة مــن أجــل حتذيــر 
أهــايل تلــك املناطــق واإلســراع يف عمليــات إزالــة املتفجــرات الــي مل تنفجــر، لقــد تلوثــت آالف اهليكتــارات يف ســوراي مبخلفــات 

الذخائــر العنقوديــة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مســتعدة للمســامهة يف ذلــك.

إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
• إدانــة اســتخدام قــوات احللــف الســوري الروســي الذخائــر العنقوديــة ضــدَّ اجملتمــع الســوري، والضَّغــط عليهــا لوقــف اعتداءاهتــا 

ــا سياســة الدولــة الروســية. املتكــررة واملســتمرة، وهــذا يــدلُّ علــى أهنَّ
• رفض اعتبار احلكومة الروســية طرفاً يف احلوار واالنتقال السياســي يف ســوراي يف حال إصرارها على ارتكاب انتهاكات واســعة 

وممنهجة حبقِّ الشَّــعب الســوري، وال أوضَح من اســتخدام الذخائر العنقودية كدليل صارخ على انتهاكاهتا.

إىل احلكومة الروسية:
• التَّوقــف الفــوري عــن إنتــاج الذخائــر العنقوديــة واســتخدامها يف ســوراي، والبــدء بتدمــر خمزوهنــا واالنضمــام إىل معاهــدة حظــر 

اســتخدام الذخائــر العنقوديــة.
• التَّحقيــق يف مجيــع االنتهــاكات الــواردة يف هــذا التَّقريــر، وحنــن علــى اســتعداد للمســاعدة والتَّزويــد جبميــع األدلــة التفصيليــة، 

وحماســبة مجيــع املتورطــني هبــا.
• نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع الــي شــنَّت فيهــا هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة هبــا وإطــاع اجملتمــع 

الســوري عليهــا، وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.
• تعويض اجملتمع السوري بشكل خاص الضحااي وُأسرهم عن مجيع ما تسبَّبت به تلك اهلجمات من أضرار مادية ومعنوية.

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• إدانــة االســتخدام الواســع واملفــرط للذخائــر العنقوديــة ضــدَّ املدنيــني يف منطقــة إدلــب، وتوجيــه رســالة إىل جملــس األمــن الــدويل 

يف هــذا اخلصــوص.
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شكر وعزاء
خالــص العــزاء جلميــع ُأســِر الضحــااي واملتضرريــن الذيــن متكنَّــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أمسائهــم، وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء 

احملليــني وذوي الضحــااي، الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة بيــاانت وإصــدار هــذا التقريــر.
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