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احملتوى: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

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

رابعاً: املرفقات.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
شــهَدت ســوراي حجــم انتهــاكات غــر مســبوق منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار 2011، وأتيت عمليــات 
القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا 
املواطــن الســوري، وبــدأ النظــام الســوري وامليليشــيات التابعــة لــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات وغرهــا واســتمرَّ يف ذلــك كجهــة وحيــدة 
قرابة ســبعة أشــهر، مث ما لبثت أن دخلت أطراف أخرى يف انتهاك حقوق املواطن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية حلقوق 
اإلنســان يف توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبــر جــداً يف عامــي 2012 
ل وتُــرز اســتمرار معــاانة الســوريني، وقــد وصلــت إىل مثانيــة  و2013؛ مــا دفعنــا إىل تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ
تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، ومتَّ بنــاء قاعــدة بيــاانت واســعة تضــمُّ مئــات آالف احلــوادث الــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى 

منــط مــن أمنــاط االنتهــاكات الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا.

ــابقة وقمنــا جبمــع  مــع هنايــة عــام 2018 ومــع اخنفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقاً، قمنــا بتغيــر يف اســراتيجيتنا السَّ
التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات الــي وقعــت يف ســوراي، الــي متكنــا مــن توثيقهــا، ويُركِّــز تقريــران هــذا 
على حالة حقوق اإلنســان يف ســوراي يف شــهر آذار 2019، ويســتعرض حصيلة الضحااي املدنيني، الذين وثقنا يف هذا الشــهر 
مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة، إضافــة إىل حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى 
اهلجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غــر املشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، الراميــل املتفجــرة، األســلحة 

احلارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان املدنيَّــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ــن التقريــر توزيعــاً حلصيلــة هــذه االنتهــاكات تبعــاً للجهــات الرئيســة الفاعلــة، وهــذا حيتــاج يف بعــض األحيــان ملزيــد مــن  ويتضمَّ
الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة يف حــال اهلجمــات املشــركة، وعندمــا مل نتمكــن يف بعــض األحيــان مــن إســناد مســؤولية هجمــات 
بعينهــا إىل جهــة حمــددة، كمــا حصــل يف اهلجمــات اجلويــة الــي تُنفذهــا الطائــرات احلربيــة الســورية أو الروســية، أو اهلجمــات 
الســورية اإليرانيــة أو قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات التَّحالــف الــدويل، فإننــا ُنشــر يف تلــك احلالــة إىل أنَّ هــذا اهلجــوم هــو 
مسؤولية مشركة من حلف إىل أن يتم ترجيح مسؤولية أحد اجلهتني عن اهلجوم، أو يثبت لدينا أنَّ اهلجوم فعًا كان مشركاً 

عــر تنســيق اجلهتــني معــاً فيمــا بينهمــا.

خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 حــى اآلن، يقــوم 
فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا وَرَد يف 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت  هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّ
ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً نتيجــة حمدوديــة 
اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر 
اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر 
مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــام، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــاج املصابــني وعاينــت جثــَث 

الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور، الــي وثَّقهــا فريقنــا أو الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي 
ــن تلــك  أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّ
الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال: مواقــع اهلجمــات، جثــَث الضحــااي واملصابــني، حجــم الدمــار، أســلحة وبقــااي ذخائــر 
عنقوديــة، وذخائــر حارقــة، كمــا ميكــن أن تعــود هــذه الصــور لضحــااي بســبب التعذيــب، وضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة واإلعاميــة، 
الذيــن قضــوا يف هجمــات شــنَّتها أطــراف النِّــزاع. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــوَّر ضمــن قاعــدة بيــاانت 
إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى، نرجــو االطــاع علــى منهجيتنــا1.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1   "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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حيتــوي هــذا التَّقريــر علــى 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 آذار: 
شــهَد النصف األول من شــهر آذار اســتمرار قوات احللف الســوري الروســي يف تصعيدها العســكري على املناطق املشــمولة ابتفاق 
سوتشــي، علــى وجــه اخلصــوص ريــف إدلــب اجلنــويب وريفــي محــاة الشــمايل والغــريب وقــد تراجعــت وتــرة القصــف يف النصــف الثــاين 

مــن آذار إال أنَّــه علــى الرغــم مــن ذلــك مل يتوقــف ُمتســبباً يف مقتــل عشــرات املدنيــني وأضــرار يف مراكــز حيويــة مدنيــة.
كمــا شــنَّت قــوات احللــف )التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( محلــة عســكرية شرســة علــى خميــم يف بلــدة الباغــوز بريــف 
ديــر الــزور الشــرقي بــني 15 و 19/ آذار؛ أســفرت عــن مقتــل العشــرات معظمهــم مــن عوائــل مقاتلــي تنظيــم داعــش -ال تــزال 
احلادثة قيد التحقق-، قبل أن تعلن قوات ســوراي الدميقراطية يف 23/ آذار القضاء على تنظيم داعش يف آخر مناطق ســيطرته 

-بلــدة الباغــوز- علــى الرغــم مــن وجــود عناصــر للتنظيــم يف جبــل الباغــوز اخلاضــع لســيطرة التنظيــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
ســجَّل شــهر آذار ارتفاعــاً غــر مســبوق منــذ مطلــع عــام 2019 مــن حيــث ارتفــاع حصيلــة الضحــااي املدنيــني، حيــث بلغــت 
334 مدنيــاً قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع، بينهــم 154 علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، جلُّهــم يف منطقــة خفــض 

التصعيــد الرابعــة.
الحظنــا اســتمرار هنــج قــوات النظــام الســوري يف ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوايت ألوضاعهــم األمنيــة ســابقاً، 
وأفــرج النظــام الســوري عــن عــدد مــن املعتقلــني مــن ســجن محــاة املركــزي إثــَر قــرار أصدرتــه اللجنــة املختصــة مبتابعــة تســوية أوضــاع 

املعتقلــني يف الســجن.
كمــا اســتهدفت قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات االعتقــال النَّازحــني املقيمــني يف مناطــق ســيطرهتا وبشــكل رئيــس ســكان 

املخيمــات.
ورصــدان يف شــهر آذار ماحقــة هيئــة حتريــر الشــام واعتقاهلــا طــاابً  وكــوادر مــن جامعــة حلــب احلــرة، بينهــم انئــب رئيــس اجلامعــة 
للشــؤون العلميــة؛ ذلــك إثــَر رفــض جامعــة حلــب احلــرة تســليم املبــاين واملمتلــكات التابعــة هلــا جمللــس التعليــم العــايل التابــع حلكومــة 

اإلنقــاذ التابعــة هليئــة حتريــر الشــام.
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وثَّقنــا يف آذار أيضــاً ارتفاعــاً يف حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة حيــث بلغــت 57 حاثــة، 51 منهــا وقعــت 
يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، تركــزت هــذه احلــوادث علــى منشــآت عاملــة يف 

اجملــال اإلنســاين ودور عبــادة ومــدارس.
كمــا ســجَّلنا اســتمرار اســتخدام األســلحة غــر املشــروعة للشــهر الثــاين علــى التــوايل مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي، 

وكانــت مجيــع احلــوادث الــي ســجَّلناها يف حمافظــة إدلــب.
رصــدان يف آذار تســير عــدة دورايت تركيــة، وفــق االتفــاق الروســي الركــي، تنقَّلــت بــني النقــاط الركيــة يف منطقــة خفــض التَّصعيــد 

الرابعــة، جلُّهــا يف النِّصــف الثــاين مــن آذار عقــَب اخنفــاض وتــرة القصــف.
كمــا اســتمرَّت معــاانة النازحــني يف آذار، ففــي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة شــهدت املناطــق الــي مشلهــا القصــف نــزوح أهلهــا 
ابجتــاه الشــمال حبثــاً عــن أماكــن أكثــر أمنــاً. وقــد تســبَّب ســوء األحــوال اجلويــة هنايــة الشــهر يف غــرق عشــرات املخيمــات وتشــرُّد 
ســكَّاهنا؛ مــا زاد مــن معاانهتــم. فيمــا اســتمرت عمليــات نــزوح عائــات مقاتلــي تنظيــم داعــش وبعــض مقاتليــه شــرق ســوراي مــن 
منطقــة الباغــوز يف ريــف ديــر الــزور ابجتــاه خميــم اهلــول حــى منتصــف آذار، ويُعــاين خميــم اهلــول مــن تــردي األوضــاع املعيشــية يف 

ظــلِّ ارتفــاع أعــداد النازحــني فيــه.

اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف آذار:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آذار 2019 علــى يــد 

أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
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https://drive.google.com/file/d/19lT17LIA_YZrgYZJn5PNtE1co2LpfHMZ/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف آذار مقتل 334 مدنياً، بينهم 85 طفًا و63 ســيدة )أنثى ابلغة( النســبة األكر 
منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي اثنــان مــن كــوادر الدفــاع املــدين واثنــان الكــوادر اإلعاميــة. 
كمــا وثقنــا مقتــل 30 شــخص قضــوا بســبب التعذيــب. وســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 13 جمــزرة. وقــد أصــدران تقريــراً يف األول مــن 

الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 78، بينهم 24 طفاً، 

و13 سيدة.
• القوات الروسية: 76، بينهم 13 طفًا، و8 سيدة.

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 33، بينهم 2 طفًا، يتوزعون على النحو التايل:
o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 28، بينهم 1 طفًا.

o هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 5، بينهم 1 طفًا.
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 1

• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 18، بينهم 9 طفًا، و1 سيدة.
• قوات التَّحالف الدويل: 9، بينهم 1 طفًا، و1 سيدة.
• جهات أخرى: 119، بينهم 36 طفًا، و40 سيدة.

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آذار مــا ال يقــل عــن 357 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 16 طفــًا و26 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف 
حمافظــات دمشــق وريــف دمشــق وحلــب. 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 االعتقال التَّعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري: 263، بينهم 11 طفًا و22 سيدة.
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 21
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o هيئة حترير الشام: 21
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 31، بينهم 2 طفًا و2 سيدة.

• قوات سوراي الدميقراطية: 42، بينهم 3 أطفال و2 سيدة.

اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آذار مــا ال يقــل عــن 57 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، 90 % منهــا 

كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة.
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 11 حادثة اعتداء على مدارس، و6 على منشآت طبية، و13 على دور عبادة.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري: 37

• القوات الروسية: 14
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 1

• جهات أخرى: 5
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء املوثقة يف آذار على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة منــذ مطلــع عــام 2019 حــى نيســان مــن العــام ذاتــه 113 
حادثــة اعتــداء علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. توزَّعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة املوثَّقة يف آذار:
األربعــاء 27/ شــباط/ 2019 ســقطت عــدة صواريــخ علــى حمطــة حمــردة احلراريــة لتوليــد الكهــرابء يف مدينــة حمــردة بريــف حمافظــة 
محــاة الشــمايل، نعتقــد أنــه مصدرهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى 
إىل إصابــة بعــض حمــوالت التوليــد وقواطــع الكهــرابء أبضــرار ماديــة متوســطة. نشــر إىل قــوات النظــام الســوري جعلــت جــزءاً مــن 

احملطــة مقــراً عســكرايً تتمركــز فيــه آليــات عســكرية ثقيلــة. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 1/ آذار/ 2019 ألقــى مســلحون قنابــل يدويــة عــدة علــى مدرســة املزرعــة يف بلــدة أبــو محــام التابعــة ملدينــة هجــني بريــف 
حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل إصابة مواد إكســاء املدرســة أبضرار مادية متوســطة، مل نتمكن من حتديد اجلهة املســؤولة 

عــن االعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع البلــدة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Mahardah+Power+Station,+Syria/@35.2605613,36.5673969,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15247e7211e101e7:0x8b2cfc5117b5f77!2sMuhradah,+Syria!3b1!8m2!3d35.2487361!4d36.5715924!3m4!1s0x15247ddc3a36f74b:0x961bad18d12a71e8!8m2!3d35.2639013!4d36.584419?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1kig2HNYPR00IA646fhL1AUd_aqBFM5FK/view
https://drive.google.com/file/d/1ofBz7uDukKcrJUahKUsj_FNqyTjFcF7M/view
https://drive.google.com/file/d/1vXOicHhUClCh5h4s6LpLI7lxB9r8UlM-/view
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الســبت 2/ آذار/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مســجد الروضــة يف احلــي الشــرقي 
مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة 
متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة. ُنشــر إىل أّن املســجد أصيــب أبضــرار ماديــة يف اليــوم الســابق إثــَر قصــف مــن القــوات ذاهتــا. 

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

الثــااثء 5/ آذار/ 2019 انفجــرت درّاجــة انريّــة مفّخخــة أمــام مســجد الرحيــاوي يف الشــارع العــام وســط مدينــة البــاب بريــف 
حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة ســبعة مدنــني جبــراح، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء املســجد. مل نتمكــن مــن 
حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. ختضــع املدينــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

السبت 9/ آذار/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ قرب بنك الدم يف مدينة سراقب 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء البنــك وأاثثــه وســيارة خمصصــة لقطــف عينــات الــدم اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة 

متوســطة. ختضع املدينة لســيطرة مشــركة بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.

أضرار مادية إثَر قصف مدفعية النظام السوري مسجد الروضة يف مدينة خان شيخون/ إدلب – 2/ آذار/ 2019 – سعد الدين زيدان

https://www.google.com.tr/maps/place/Al+Rawda+Mosque/@35.4383712,36.6507371,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!2sKhan+Shaykhun,+Syria!3b1!8m2!3d35.4403783!4d36.65721!3m4!1s0x15248ae20ebfe36b:0xf98e92a34b0bd06b!8m2!3d35.4385419!4d36.6521488
https://drive.google.com/file/d/1Kz_YkCTKwWj0-WHj39y7l-oy8r4QQ-mS/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%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%AC%D9%801%202%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&cid=2a80cf35-7605-444b-a06a-f5eb3dcb9673
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%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%AC%D9%802%202%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&cid=8fdcea29-5d65-4ba4-a3dc-eaa1ca4303b3
https://www.google.com.tr/maps/place/Rehaoui+Mosque/@36.3762068,37.5097612,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15303d964c89c6fd:0x407b6e03a728ccc7!2sAl+Bab,+Syria!3b1!8m2!3d36.3721329!4d37.5161409!3m4!1s0x15303d9788260cdf:0x86ab2c54b6237afc!8m2!3d36.3731919!4d37.521491
https://drive.google.com/file/d/15butB4W4OWEu7Ctj-7_JGgctFLjk2Rje/view
https://drive.google.com/file/d/1hiAB49R6uFbe0fvAebXpVxQTIqsCOEBa/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%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-%20%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%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%209%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&cid=981c9b0e-e185-4336-bb79-402da9e1e2be
https://drive.google.com/file/d/1D1O3IsQNjnKMHEFk6n8lIb7awFCx0FNN/view
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األحــد 10/ آذار/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة مــورك 
بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد عناصــر املركــز، إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف بنائــه. ختضــع البلــدة لســيطرة 

هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري قرب بنك الدم يف مدينة سراقب/ إدلب – 9/ آذار/ 2019

دمار إثر قصف مدفعية النظام السوري مركز الدفاع املدين يف بلدة مورك/ محاة - 10/ آذار/ 2019 - إايد أبو اجلود

https://drive.google.com/file/d/1i8hZeD58CZjNYz1oucluSIBFRrT34Kod/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcJKia-90rVAgKVhPyh_Gp4BdCkPbRPIkmXvK1CieafA0w?e=VC4W2O
https://drive.google.com/file/d/1TpLZGa8HZf2obCI5XnirFOrGtSzEA1Pm/view
https://drive.google.com/file/d/1fQ4WYQBx15CFT0CLfWCKRUAp7Lc7qZqd/view
https://drive.google.com/file/d/1rez93UJwKgTDQvTWfqLDoEif7KxMwguZ/view
https://drive.google.com/file/d/140bKWawx645WPS7Xjc0I8P8QaTkQ3Q6g/view
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الثااثء 12/ آذار/ 2019 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري مدرســة البنات للتعليم األساســي يف قرية معرة 
حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وســورها وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. 

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

األربعــاء 13/ آذار/ 2019 قرابــة الســاعة 03:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني قــرب مدجنــة 
لربيــة احليــواانت الداجنــة شــرق قريــة كفــر عميــم بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل دمــار بنــاء 
املدجنــة بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 13/ آذار/ 2019 قرابــة الســاعة 15:15 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بثاثــة صواريــخ مبــى ســجن 
إدلــب املركــزي غــرب مدينــة إدلــب؛ مــا تســبَّب يف جمــزرة، كان جــلُّ ضحاايهــا مــن الســجناء، مث عــاوَد الطــران ذاتــه التَّحليــق يف مســاء 
املدينة قرابة الساعة 17:15 وقصف منطقة الكسيح وسط مدينة إدلب بثمانية صواريخ استهدفت املربع احلكومي، الذي يضمُّ 
ــجل املــدين،  دوائــر مدنيَّــة اتبعــة حلكومــة اإلنقــاذ )مديريــة كهــرابء إدلــب ومســتودعاهتا، وحمطــة التَّحويــل الكهرابئيــة الرئيســة، ومبــى السِّ

ومقــر حكومــة اإلنقــاذ، ومقــر وزارة الداخليــة(؛ ُمتســبباً يف مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال وســيداتن اثنتــان.
تســبَّب اهلجــوم أبضــرار ماديــة كبــرة يف كل مــن أبنيــة مديريــة كهــرابء إدلــب ومســتودعاهتا، وحمطــة التحويــل الكهرابئيــة الرئيســة ومبــى 
ــجل املــدين، ومقــر حكومــة اإلنقــاذ، وقــد خرجــت مجيعــاً عــن اخلدمــة، إضافــة إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف مدرســة يوســف  السِّ

ــجل املــدين. ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. العظمــة للتعليــم األساســي، الواقعــة قبالــة مبــى السِّ
يُظهر الرابط موقع السجن املركزي.

https://drive.google.com/file/d/11SMPiEIupuk62w8lWZQYOf5oPNYiux9p/view
https://drive.google.com/file/d/1Mu8s2P3NMq4mYR7KnMLiBngC801DBpCR/view
https://www.google.com/maps/place/%D9%83%D9%81%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.8154625,36.8508695,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15251989ca5c91b7:0xba70779437fb5a23!8m2!3d35.8143884!4d36.870769
https://drive.google.com/file/d/1Mu8s2P3NMq4mYR7KnMLiBngC801DBpCR/view
https://drive.google.com/file/d/1DVXddREtz11acmp5SCamoA8KfY1ut8NE/view
https://drive.google.com/file/d/1bnhUD_V3JAi0-zAor50ZcVJ8e3wvWrjo/view
https://drive.google.com/file/d/1Hm-lRpZWQQGaQ5_eN7lVn-jqftvyrNR2/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%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%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%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2013%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%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%A3%D9%88%D9%84&cid=dd11859e-05b5-4882-b92c-055b699ff3b4
https://drive.google.com/file/d/1vwW0CYWblKRR1-NHLwW5tiuGaUCzenr6/view
https://drive.google.com/file/d/1TQVFllazUOUjn8RQsI-x1tu5Xo9zhJzy/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B3%D8%AC%D9%86+%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%E2%80%AD/@35.9486243,36.5642541,974m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1525a881ea93f353:0x80249c65e97dd55f!8m2!3d35.94862!4d36.5620708?hl=ar
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حتليل بصري يُظهر موقع منطقة الكسيح وتفاصيل اهلجوم اجلوي الروسي عليها:

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط صهيــب مكحــل2، وهــو مــن أبنــاء مدينــة إدلــب وكان يف املدينــة وقــت 
احلادثــة: “قرابــة الســاعة الثالثــة والربــع عصــراً شــنَّت طائــراتن روســيتان مــن نــوع ســوخوي 34 -وفــق تعميــم املراصــد- 
غــارات عــدة، واســتهدفت ســجن إدلــب املركــزي غــرب املدينــة يف منطقــة عــرب ســعيد، وهــو ســجن كبــر مقسَّــم إىل أربعــة 
” أخــران صهيــب أنَّ الطــران أطلــق يف كلَّ غــارة مــن الغــارات أكثــر مــن  طوابــق وفيــه معتقلــون علــى خلفيــة هتــم وجرائــم شــىَّ
صــاروخ واحــد، وقــال أنَّ العديــد مــن اجلثــث وصلــت إىل مشــايف يف مدينــة إدلــب وريفهــا. وأضــاف: “بعــد ســاعتني عــادت طائــرة 
حربيــة روســية ســوخوي 35، كانــت قــد أقلعــت مــن مطــار محيميــم وفــق تتبــع املراصــد، واســتهدفت وســط مدينــة إدلــب 
يف منطقــة مقــرات حكومــة اإلنقــاذ والنفــوس والكهــرابء، طالــت الصواريــخ أبنيــة آل الزيــر واهنــارت ابلكامــل، وأبنيــة قبالــة 
مقــر احلكومــة وإىل جانبــه، يقطنهــا مدنيــون وقــد كان دمارهــا هائــاًل، كمــا تســبَّبت تلــك الصواريــخ يف جمزرتــني وقعتــا يف 

2   عر تطبيق واتساب يف 16/ آذار/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1dHmD-TtqYaephq3P1-U1i6RZYUfS7hkI/view
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موقعــني ال يفصــل بينهمــا أزيــد مــن 300م” قــال صهيــب إنــه كان عنــد دوار الزراعــة حلظــة قصــف منطقــة الكســيح وقــد شــاهد 
انفجــار الصواريــخ: “كان الطــران يقصــف أربعــة صواريــخ يف كل غــارة وجــاءت هــذه الغــارات لتعيــق عمليــات اإلســعاف 
الــي كانــت تصــل مــن الســجن املركــزي، وتســبَّت يف هــدم البــى التحتيــة للمدينــة، لقــد تدمــرت األبنيــة الســكنية واخلدميــة 

ال ســيما حمطــة الكهــرابء الــي دمــرت بشــكل كبــر وخرجــت عــن اخلدمــة”.

األربعــاء 20/ آذار/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب مســجد عبــد هللا بــن رواحــة يف 
قريــة التوينــة يف منطقــة ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار 

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

الثــااثء 26/ آذار/ 2019 قرابــة الســاعة 08:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف منطقــة أبــو 
الظهــور- قذيفــة علــى جتّمــع يضــم مدرســتني –ضمــن ســوٍر واحــد-، مهــا مدرســة علــي رجــب ديبــان للتعليــم األساســي واثنويــة 
الشــيخ إدريــس، يف قريــة الشــيخ إدريــس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقطت القذيفــة يف فنــاء مدرســة علــي رجــب ديبــان يف 
أثنــاء ســاعات الــدوام الرمســي؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد الطــاب، وإصابــة مخســة آخريــن جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة بنائهــا أبضــرار 
ماديــة متوســطة، ومل تســجل أيــة أضــراٍر ماديــة يف اثنويــة الشــيخ إدريــس. ختضــع قريــة الشــيخ إدريــس لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غر املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آذار مــا ال يقــل عــن 8 هجمــات اســتخدمت فيهــا الذخائــر العنقوديــة، متَّــت هــذه 
اهلجمــات عــر ســاح الطــران أو املدفعيــة يف حمافظــة إدلــب، تتــوزع هــذه اهلجمــات حبســب األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى 

النحــو التــايل:
• قوات النظام السوري: 7

• القوات الروسية: 1
وقد تسبَّبت هجمات قوات النظام السوري يف مقتل ثاثة مدنيني بينهم سيدة واحدة، وإصابة 15 آخرين.

كمــا ســجَّلنا يف آذار مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد أبســلحة حارقــة نفَّذتــه قــوات النظــام الســوري، علــى منطقــة بعيــدة عــن خطــوط 
اجلبهات. 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%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%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%2020%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&cid=90e982b0-d392-40db-b9bb-5c3e236cd885
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.4256445,36.3528759,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x15246e1a60e1fbd9:0xd437ee1337a2d28d!8m2!3d35.4209001!4d36.3579352
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%20%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%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%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9%2026%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&cid=e2c3ab7e-1b38-405d-ac92-7d9eacd754f2
https://drive.google.com/file/d/1Bu5Vf2mQ4pgu2PisMVfkzRQatet832u7/view
https://drive.google.com/file/d/1XsiRbz1rEJhH9Sgvhtm8aPe4liPSYXi5/view
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث استخدام األسلحة غر املشروعة الي متكنَّا من توثيقها يف آذار:
الســبت 2/ آذار/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ النظــام الســوري صواريــخ مــن منــط Urgan-9M27K حُممَّلــة بذخــرة 
عنقوديــة علــى احلــي اجلنــويب مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب اجلنــويب، دون تســجيل أيــة إصــاابت، واقتصــرت األضــرار علــى 

املاديــة فقــط، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
 

الثااثء 12/ آذار/ 2019 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري تتمركز يف قرية أبو دايل بريف إدلب الشرقي، 
مــا يقــارب 40 صاروخــاً، حصــل اهلجــوم علــى مرحلتــني ُمتتاليتــني، معظــم الصواريــخ كانــت حمملــة مبــواد حارقــة ســقطت بشــكل 
عشــوائي علــى مجيــع أحيــاء بلــدة التمانعــة بريــف إدلــب اجلنــويب يف مناطــق بعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات؛ تســبَّب اهلجــوم ابشــتعال 
حرائــق يف املنــازل واألراضــي الزراعيــة، ومل نســجل وقــوع إصــاابت بــني املدنيــني، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

ذخائــر أســلحة حارقــة، اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري يف هجــوم أرضــي علــى بلــدة التمانعــة/ إدلــب، يف 12/ آذار/ 2019 
- تصويــر: حممــد املرعــي

https://drive.google.com/file/d/1hlgvfcQgEl6U8LTaogMUCAMVOuMSfscT/view
https://drive.google.com/file/d/1DAXcTyHU1u3SdKEfUA-yRrPMb6kyFhi8/view
https://drive.google.com/file/d/10HVqFBvc31e9ETvF-3-15ZnE1PWgxycp/view
https://drive.google.com/file/d/1hlgvfcQgEl6U8LTaogMUCAMVOuMSfscT/view
https://drive.google.com/file/d/17S0mdIP_q6sG0xY-G3IWcLy0RqCtgY6u/view
https://drive.google.com/file/d/1NmD9_9-04Bq0CIR4uU62KapiM56PW-WZ/view
https://drive.google.com/file/d/1NmD9_9-04Bq0CIR4uU62KapiM56PW-WZ/view
https://drive.google.com/file/d/114UnrvF3jiObw3zZnl9UW7dyRka4x0w7/view
https://drive.google.com/file/d/1QZ6zh9Frna0zroWerYrg2fb6siqO59Yr/view
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اجلمعــة 22/ آذار/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي قنبلــة مــن منــط RBK-500  حُمملــة بذخائــر 
قريــة  املدنيــني يف  ومنــازل  الزراعيــة  األراضــي  علــى  ســقطت    AO-2.5RT/AO-2.5RTM منــط مــن  عنقوديــة 
صهيــان، دون تســجيل أيــة إصــاابت، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

رابعاً: مرفقات: 
توثيق مقتل 334 مدنيا بينهم 2 من الكوادر اإلعامية و2 من كوادر الدفاع املدين يف سوراي يف آذار 2019

توثيق ما ال يقل عن 357 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف آذار 2019 

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

• أشــارت األدلــة الــي مجعناهــا إىل أنَّ اهلجمــات ُوّجهــت ضــدَّ املدنيــني وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات احللــف الســوري 
الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إىل االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّبت هجماهتــا 
وعمليــات القصــف العشــوائي يف تدمــر املنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّــه مت ارتــكاب جرميــة 

احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــني يف كثــر مــن احلــاالت.
• مل تكتــِف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون العــريف، بــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن الــدويل، 
وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 املتعلِّــق ابإلفــراج عــن املعتقلــني، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون 

أيــة حماســبة.
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الــدويل بتوجيــه حتذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن اهلجمــات حبســب  • مل ُنســجِّ
اشــراطات القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذا مل حيصــل مطلقــاً منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار اتم 

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

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

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

حيويــة مدنيــة.

https://drive.google.com/file/d/1SARV840bGAL7wpYC9mZQfEpoagyBhdT8/view
https://drive.google.com/file/d/1QWb0AJho5S0AWlA-kPbaFx2KnTefRxtw/view
https://drive.google.com/file/d/1SARV840bGAL7wpYC9mZQfEpoagyBhdT8/view
http://sn4hr.org/arabic/2019/04/01/11005/
http://sn4hr.org/arabic/2019/04/01/11005/
http://sn4hr.org/arabic/2019/04/02/11010/
http://sn4hr.org/arabic/2019/04/02/11010/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 17

• 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.

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

• علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، الــذي يســتخدم 
األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّــدد.

ــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف  • مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّ
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الازمــة.
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إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين 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 وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة  • علــى املفوضــة السَّ
يف هــذا التقريــر وغــره مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 

• تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة ورفــع التَّوعيــة احملليــة ملثــل هــذا النــوع 
مــن املخاطــر.

ــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل  • إنشــاء منصَّ
اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون 
والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
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:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
• مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم الي متَّ توثيقها يف هذا التقرير.

 
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد.
• إعــادة تسلســل عمليــة الســام إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة احلكــم 

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 مصر قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصرهم حى اآلن.
• االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.

 
إىل النظام الروسي:

• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.
• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرام القانون العريف اإلنساين.

• علــى النظــام الروســي ابعتبــاره طــرف ضامــن يف حمــاداثت أســتاان التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض التَّصعيــد، والضغــط علــى 
النظام الســوري لوقف اهلجمات العشــوائية كافة، والســماح غر املشــروط بدخول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطق احملاصرة.

• التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان وتعويــض الضحــااي وذويهــم عــن مجيــع األضــرار البشــرية 
واملاديــة، الــي حلقــت هبــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقــدمي العــاج لعشــرات املصابــني املدنيــني. 

• نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع، الــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة وإطــاع 
اجملتمــع الســوري عليهــا، وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.

• البدء يف حتقيق اخراق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 82 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية(:
• يتوجَّــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن 
حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 
ُتســيطر عليهــا.

ــاح وغــره إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلطَّلــب الســابق، وهــذه مســؤولية  • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال الدعــم ابلسِّ
الدول الداعمة بشــكل رئيس، وإنَّ تزويد قوات ســوراي الدميقراطية ابلســاح والدَّعم مع العلم إبمكانية اســتخدامها له يف جرائم 

حــرب أو جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.
• 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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