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اخلميس 4 متوز 2019

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي 
يف النصف األول من عام 2019

توثيق قرابة 43 هجوما ابلذخائر 
العنقودية، و17 هجوما ابألسلحة احلارقة 
لقوات احللف السوري الروسي يف منطقة 

خفض التصعيد الرابعة
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احملتوى: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: ملخص النصف األول من عام 2019.
اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف النصف األول من عام 2019.

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 
علــى حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي يف حزيــران والنصــف األول مــن عــام 2019، ويســتعرض حصيلــة الضحــااي املدنيــني، 
الذيــن وثَّقنــا يف املــدة ذاهتــا 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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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 النصف األول من عام 2019: 
شــهَد النصــف األول مــن عــام 2019 محــات عســكرية عــدة يف مشــال وشــرق ســوراي أحدثــت تغيــرات يف مناطــق الســيطرة 

وتســببت يف مقتــل مئــات املدنيــني وارتــكاب العديــد مــن اجملــازر وحــركات النــزوح ابجتــاه مناطــق أكثــر أمنــاً.
ــزت االنتهــاكات املرتكبــة يف النصــف األول مــن عــام 2019 يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة واألخــرة حيــث شــهدت  تركَّ
مطلــع العــام اشــتباكات بــني هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة، هدفــت منهــا األوىل إلحــكام ســيطرهتا علــى معظــم 

املناطــق. ونقــل الســلطات اإلداريــة إىل حكومــة اإلنقــاذ التابعــة هلــا وفــرض نفســها كجهــة مســؤولة علــى مجيــع اجملالــس احملليــة.
ومل تتوقــف اهلجمــات األرضيــة لقــوات النظــام الســوري علــى قــرى وبلــدات ريــف محــاة الشــمايل وريــف إدلــب اجلنــويب علــى الرغــم 
مــن دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 2018، وقــد ســجَّلنا يف شــباط اســتخدام النظــام الســوري لســاحه 
اجلــوي يف قصفــه منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، واســتخدامه ســاح الذخائــر العنقوديــة ألول مــرة منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي 
حيِّــز التَّنفيــذ، وقــد أصــدران تقريــراً حــول اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف منطقــة إدلــب خلفــض التَّصعيــد مــن قبــل قــوات احللــف 

الســوري الروســي منــذ اتفــاق سوتشــي.

تزامنــاً مــع انعقــاد اجلولــة الثانيــة عشــر ملباحثــات أســتاان يف العاصمــة الكازخيــة “نــور ســلطان”من 25-27/ نيســان رصــدت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تصعيــداً عســكرايً لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، 
ترافــق مــع اســتخدام قــوات النظــام الســوري ســاح الراميــل املتفجــرة يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف الـــ 30 مــن نيســان 
للمــرة األوىل منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ، كمــا ســجَّلنا يف أاير اســتخدام قــوات احللــف الســوري الروســي الســاح 
الكيميائــي للمــرة األوىل منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ، ويعــدُّ اهلجــوم الكيميائــي الــذي نفَّذتــه قــوات النظــام الســوري 
يف 19/ أاير يف حمافظــة الاذقيــة هــو األول بعــد هجــوم مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق يف نيســان/ 2018، كمــا ســجَّلنا 
منــذ أاير اســتخدامه الســاح احلــارق بكثافــة غــر مســبوقة؛ مــا تســبَّب يف اشــتعال حرائــق يف  مســاحات شاســعة مــن األراضــي 

الزراعيــة ويف أضــرار كبــرة يف املمتلــكات. 

http://sn4hr.org/arabic/2019/04/16/11059/
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ســجَّلنا مطلــع العــام اســتمرار احلملــة العســكرية الــي تشــنُّها قــوات ســوراي الدميقراطيــة بدعــم جــوي مــن قــوات التَّحالــف الــدويل 
حبجــة القضــاء علــى تنظيــم داعــش يف حمافظــة ديــر الــزور ُمســتهدفة القــرى األخــرة مــن منطقــة اهلجــني، وانتهــت إبعــان قــوات 
ســوراي الدميقراطيــة القضــاء علــى تنظيــم داعــش يف آخــر مناطــق ســيطرته -بلــدة الباغــوز بريــف ديــر الــزور الشــرقي- يف 23/ آذار، 
عقــب محلــة عســكرية شرســة لقــوات احللــف )التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( علــى خميــم يف بلــدة الباغــوز اســتمرت 

مــا بــني اخلامــس عشــر والتاســع عشــر مــن آذار.

كان االنفــات األمــي يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري الســمة الســائدة يف النصــف األول مــن العــام جتلــى 
ذلــك يف عمليــات اغتيــال وتفجــرات مل نتمكــن مــن حتديــد مرتكبيهــا، وأســفرت عــن مقتــل مئــات املدنيــني وأضــرار يف مراكــز 

حيويــة مدنيــة.

كمــا مل تتوقــف عمليــات االعتقــال وبشــكل شــبه يومــي علــى يــد كافــة األطــراف يف معظــم أحنــاء ســوراي يف النصــف األول مــن 
العــام وقــد شــهَد كانــون الثــاين املعــدل األعلــى شــهرايً حلــاالت االعتقــال التعســفي طيلــة النصــف األول مــن عــام 2019، بســبب 
قيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات اعتقــال ملــن أجــروا تســوايت، تركَّــزت يف مناطــق اجلنــوب الســوري والغوطــة الشــرقية مبحافظــة 

ريــف دمشــق ومناطــق ريــف محــص الشــمايل.

وثَّقنــا يف النصــف األول مــن عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 435 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف ســوراي، 375 
منهــا علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مجيعهــا يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، 258 منهــا وقعــت يف ظــلِّ محلتــه 
العســكرية األخــرة املســتمرة منــذ 26/ نيســان املنصــرم. كانــت 79 منهــا علــى مــدارس، و57 علــى أماكــن عبــادة، و37 علــى 
منشــآت طبيــة، و24 علــى مراكــز حيويــة اتبعــة للدفــاع املــدين. رصــدان يف العديــد مــن احلــوادث االســتهداف املتعمــد للمنشــآت 
وقصفها مرات عدة، وقد أصدران تقريراً خاصاً حول اعتداءات قوات احللف الســوري الروســي على املنشــآت الطبية يف منطقة 

خفــض التصعيــد الرابعــة يف هــذه احلملــة.

أســفرت اهلجمــات العســكرية آنفــة الذكــر عــن عمليــات تشــريد قســري يف مشــال وشــرق ســوراي، متســببة أبزمــة إنســانية؛ بســبب 
ازدايد عــدد النَّازحــني ســواء إىل املخيمــات النظاميــة أو املناطــق الزراعيــة األكثــر أمنــاً يف ظــلِّ عــدم مقــدرة املنظمــات اإلغاثيــة 
علــى تغطيــة احتياجاهتــم. وقــد تســبَّبت العواصــف الرعديــة الشــديدة الــي شــهدها الربــع األول مــن العــام يف أضــرار ماديــة كبــرة 
ابملخيمــات يف الشــمال الســوري نتيجــة غــرق واجنــراف وتطايــر املئــات منهــا؛ مــا أدى إىل تفاقــم الكارثــة اإلنســانية. كمــا أدى 
ارتفــاع حــركات نــزوح املدنيــني وعائــات مقاتلــي تنظيــم داعــش وبعــض مقاتليــه إىل خميــم اهلــول يف ريــف احلســكة الشــرقي الــي 

اســتمرت حــى منتصــف آذار إىل تــردي األوضــاع املعيشــية فيــه. 

http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
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شــهَد حزيــران 2019 اســتمرار احلملــة العســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد، لتمتــد املناطــق 
املســتهدفة إىل مســاحات أكثــر عمقــاً داخــل حمافظــة إدلــب وصلــت إىل أطــراف مدينــة إدلــب وبلــدة معــرة مصريــن ومدينــة ســراقب 
يف ريــف إدلــب الشــمايل، كمــا مشلــت مناطــق يف ريــف حلــب الغــريب، وتركــزت العمليــات العســكرية يف املعــارك علــى خطــوط 
التمــاس بــني قــوات النظــام الســوري مــن جهــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام مــن جهــة اثنيــة يف حماولــة لــكل 

منهمــا إلحــراز تقــدم عســكري.

اخنفضــت حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلتهــم قــوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف حزيــران، 
نســبياً مقارنــة بســابقه، يف ظــلٍّ النــزوح شــبه الكامــل ألهــايل املناطــق الــي تتعــرض للقصــف إىل أقصــى الشــمال الســوري، حيــث 

يعــاين اآلالف منهــم مــن ظــروف إنســانية ســيئة، حيــث يبيتــون حتــت األشــجار يف األراضــي الزراعيــة دون خيــام تؤويهــم.

تصــدَّرت قــوات النظــام الســوري بقيــة األطــراف مــن حيــث عمليــات االعتقــال التعســفي يف حزيــران مبــا ال يقــل عــن 255 حالــة 
اعتقــال تعســفي، معظمهــم ممــن أجــروا تســوايت، ومــن النازحــني والعائديــن إىل مناطقهــم األصليــة، وممــن ينتقــد األوضــاع املعيشــية 
وسياســات الناظــم الســوري يف مناطــق ســيطرته، وحلَّــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف املرتبــة الثانيــة ابرتكاهبــا 43 حالــة اعتقــال 

تعســفي يف مناطــق ســيطرهتا، اســتهدفت هبــا النشــطاء واألهــايل بذريعــة االنتمــاء إىل تنظيــم داعــش.

استمر اندالع احلرائق يف األراضي الزراعية يف معظم املناطق السورية للشهر الثاين على التوايل متسبباً خبسائر يف حماصيل آالف 
اهلكتــارات، كان بعضهــا انمجــاً عــن قصــف قــوات احللــف الســوري الروســي منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، فيمــا شــهدت املنطقــة 
الشــرقية احــراق عشــرات احملاصيــل الزراعيــة وخاصــة يف حمافظــي الرقــة واحلســكة، وكذلــك يف منطقــة الغوطــة دون معرفــة أســباب 

انــدالع تلــك احلرائــق، وقــد تســبَّبت هــذه احلرائــق يف مقتــل عشــرات املدنيــني وإصابــة آخريــن حبــروق يف أثنــاء حماوالهتــم إمخادهــا.

اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف النصف األول من عام 2019:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 

2019 علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
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https://drive.google.com/file/d/1EvqwFkhecAWqHQBsm_mbr14c5SKQvDUb/view
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كما يستعرض ما متَّ توثيقه يف شهر حزيران منه:

https://drive.google.com/file/d/1wMyG2yRSHmSqtPNBUkKfP2RnWKAz_RYz/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
ألف: يف النصف األول من عام 2019:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2019 مقتــل 1864 مدنيــاً، بينهــم 468 طفــًا و285 
ســيدة )أنثــى ابلغــة( النســبة األكــر منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي 15 مــن الكــوادر الطبيــة 
و6 الكــوادر اإلعاميــة و6 مــن كــوادر الدفــاع املــدين. كمــا وثَّقنــا مقتــل 159 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجَّلنا مــا 
ال يقــل عــن 59 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:

https://drive.google.com/file/d/145t6hkKW2jUMltYFl6MCbyjUSREXM4BD/view
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https://drive.google.com/file/d/18t9QaeJuWkg7EV5e31ORTE3PEL5t1DmM/view
https://drive.google.com/file/d/1E7T8dwVc4U8_QAKlnUDRbxI8qBrZYu1d/view
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• قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 891 بينهــم 211 طفــًا، 
و136 ســيدة

• القوات الروسية: 149 بينهم 34 طفًا، و21 سيدة
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 107 بينهم 15 طفًا، و7 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:

o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 82 بينهم 11 طفًا، و7 سيدة.
o هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 25 بينهم 4 طفًا.

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 14 بينهم 6 طفًا، و1 سيدة.
• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 99 بينهم 33 طفًا، و10 سيدة.

• قوات التَّحالف الدويل: 64 بينهم 20 طفًا، و17 سيدة.
• جهات أخرى: 540 بينهم 149 طفًا، و93 سيدة

https://drive.google.com/file/d/1xHLf5ISWBN8445lTnhP0RJT0pkwRR9ma/view
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ابء: يف حزيران 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مقتــل 347 مدنيــاً بينهــم 91 طفــًا و39 ســيدة )أنثــى ابلغــة( النســبة 
األكــر منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي 4 مــن الكــوادر الطبيــة و2 مــن الكــوادر اإلعاميــة و2 

مــن كــوادر الدفــاع املــدين. كمــا وثَّقنــا مقتــل 18 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 12 جمــزرة.
تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري: 231 بينهم 59 طفًا، و32 سيدة
• القوات الروسية: 6

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 17 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:
o تنظيم داعش: 9 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة.

o هيئة حترير الشام: 8
• قوات التَّحالف الدويل: 1

• جهات أخرى: 92 بينهم 30 طفًا، و6 سيدة

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
ألف: يف النصف األول من عام 2019:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 2460 حالــة اعتقــال تعســفي 
بينهــا 117 طفــًا و122 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا 
علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف حمافظــات ريــف دمشــق مث حلــب 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.
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تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري: 1733بينهم 80 طفًا و97 سيدة
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 206 بينهم 5 أطفال وسيدتني، يتوزعون على النحو التايل:

o تنظيم داعش: 16 بينهم طفل واحد
o هيئة حترير الشام:  190بينهم 4 أطفال وسيدتني

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 184بينهم 10أطفال و7 سيدة
• قوات سوراي الدميقراطية: 337 بينهم 22 طفًا و16 سيدة

ابء: يف حزيران 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مــا ال يقــل عــن 336 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 14 طفــًا و10 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف 

حمافظــات ريــف دمشــق فدمشــق.

https://drive.google.com/file/d/1Dr_88MDZzQt1sOjTx1Ci2hOHqy7YBf6_/view
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تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري: 255 بينهم 9 طفًا و7 سيدة

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
o هيئة حترير الشام: 21

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 17 بينهم 1 طفًا و1 سيدة
• قوات سوراي الدميقراطية: 43 بينهم 4 طفًا و2 سيدة

اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ألف: يف النصف األول من عام 2019:

ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 435 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
ــزت يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة  حيويَـّـة مدنيَّــة 87 % منهــا كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي وقــد تركَّ

واألخــرة )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والاذقيــة(
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 115 حادثة اعتداء على مدارس، و56 على منشآت طبية، و88 على أماكن عبادة.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري: 295

• القوات الروسية: 80
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

o هيئة حترير الشام: 9
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 6

• قوات سوراي الدميقراطية: 1
• جهات أخرى: 44
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توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيَّــة حســب اجلهــة الفاعلــة يف النصــف األول مــن عــام 2019 علــى 
النحــو التــايل:

عتدى عليه ـُ هيئة تحرير الشامالمركز الم

املراكز احليوية الدينية
13-7671املساجد

املراكز احليوية الرتبوية
5-1-8920املدارس

-----1اجلامعات
1----1املعاهد التعليمية
-----2رايض األطفال

املراكز احليوية الطبية
5-311622املنشآت الطبية

4---32سيارات اإلسعاف
املراكز احليوية الثقافية

----12املناطق األثرية
-----2املتاحف

املربعات السكانية
2----1احلدائق
7----18األسواق
-----1املالعب

البىن التحتية

--2-12حمطات ومصادر الطاقة

3---2612مراكز الدفاع املدين
----51املنشآت واملصادر املائية
4--1394املقرات اخلدمية الرمسية

--11-1وسائط النقل
1---125األفران

----3-مزارع احليواانت الداجنة
----1-صوامع احلبوب

---1-2املنشآت الصناعية
1----3منظمات اجملتمع املدين

-----1الوسائط اإلعالمية

خميمات الالجئني

8----5خميمات الالجئني

2958096144:اجملموع

القوات 
الروسية

قوات النظام 
السوري

جهات           الجهة الفاعلة
أخرى

قوات سوريا 
الديمقراطية

ي المعارضة 
فصائل ف 

المسلحة

التنظيمات اإلسالمية 
المتشددة



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 15

كما توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف النصف األول من عام 2019 شهرايً على النحو التايل:

يُظهر املخطط السابق أنَّ احلصيلة األكر حلوادث االعتداء كانت يف شهر أاير مث حزيران؛ ذلك إثر احلملة العسكرية لقوات 
احللف الســوري الروســي على منطقة خفض التصعيد الرابعة واألخرة.

نستعرض فيما أيلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف النصف األول من عام 2019:
الثــااثء 1/ كانــون الثــاين/ 2019 أطلقــت عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام الرصــاص مــن رشاشــاهتا بشــكل مباشــر علــى مشــفى 
الفــردوس جنــوب مدينــة دارة عــزة بريــف حلــب الغــريب، يف أثنــاء االشــتباكات الدائــرة بينهــم وبــني عناصــر اجلبهــة الوطنيــة للتحريــر 
-أحد الفصائل يف املعارضة املســلحة- يف حميط املشــفى؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشــفى أبضرار مادية بســيطة. كانت املدينة 

خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة -ختضــع لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام حلظــة إعــداد التقريــر-.

الســبت 16/ شــباط/ 2019 ســقطت صواريــخ عــدة علــى مشــفى مصيــاف الوطــي يف مدينــة مصيــاف بريــف حمافظــة محــاة 
الغــريب، نعتقــد أنــه مصدرهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف منطقــة ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة 

مــرآب املشــفى ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Masyaf,+Syria/@35.0669061,36.3435957,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x152393da154a71df:0x2caca4710ca72468!8m2!3d35.063734!4d36.3416834?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1EIZQGLJubVaDzn6hjA5-Z_gT0ydakEiC/view?fbclid=IwAR0RrVnhFcn7yQGM1-sZLmufLavc79-6YgNJhXIDNbijdzRQwg4z1g1fSbw
https://drive.google.com/file/d/1kIowlZLowwD-Ki6vPJ6MMGBFWHAS1ApO/view?fbclid=IwAR1KbFWVOBgnJczJRTi68_VPucbUMHpnFkY2F0iMJap9E_JxINa3Ug-YxSk
https://drive.google.com/file/d/1EIZQGLJubVaDzn6hjA5-Z_gT0ydakEiC/view?fbclid=IwAR0RrVnhFcn7yQGM1-sZLmufLavc79-6YgNJhXIDNbijdzRQwg4z1g1fSbw
https://drive.google.com/file/d/18_Z-nPYVuLntcTVc3hMj-rn-yua1EEyf/view
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الثااثء 19/ شباط/ 2019 قصف مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذيفة على فرن الروضة اآليل للخبز وسط مدينة خان 
شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل احــراق خــزاانت الوقــود علــى ســطح الفــرن وإصابــة بنــاء الفــرن أبضــرار ماديــة 

كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

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.

اندالع حريق إثَر قصف مدفعية النظام السوري فرن الروضة اآليل يف مدينة خان شيخون/ إدلب - 19/ شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1brRJBi4Z5bByjicxvUJ_gDiKpYbIh8gh/view
https://drive.google.com/file/d/1ffTWAcvpUsbv1r5rioYscxDNbfuznQEA/view
https://drive.google.com/file/d/1d-dsBlwJ7G1olgxyKHqNP4POiqh5ozB3/view?fbclid=IwAR1f7krRotLhki0dEcfbMt50vJQHgzD1sfqoNmpgV-9j8zZ3hHoTNqmFia0
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%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2%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%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%2019%202%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%A3%D9%88%D9%84&cid=4c907a16-2263-4557-bd0a-35a1ffd5f065
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://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%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%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%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%A3%D9%88%D9%84&cid=b3874d22-39cf-43ba-825d-df19fbd2bf7c
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeFOafrGRiJEgyNBnQ9MOEQBwRN7BVhMbX-xSEbbhGVlvQ?e=ABTrcxhttps://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeFOafrGRiJEgyNBnQ9MOEQBwRN7BVhMbX-xSEbbhGVlvQ?e=ABTrcxhttp://
https://drive.google.com/file/d/1D1O3IsQNjnKMHEFk6n8lIb7awFCx0FNN/view
https://drive.google.com/file/d/1eSRTNDxltIyZ9znDg84ISh3uQFzrxzw1/view
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األحــد 21/ نيســان/ 2019 أطلــق مســلحون الرصــاص بشــكل عشــوائي علــى خميــم مشــارخ للنازحــني قــرب مدينــة اعــزاز بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل طفــل واحــد، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن اخليــام أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن 
مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن إطــاق الرصــاص حــى حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة.

فجــر اخلميــس 2/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى منطقــة ســرجيا األثريــة 
-تضــم قصــور ومقابــر قدميــة تعــود إىل العصــر الرومــاين- شــرق قريــة البــارة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى 

إىل إصابــة املرافــق األثريــة يف املنطقــة أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

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/Serjilla/@35.6714746,36.5812183,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152457b6eaa4a4fb:0x6d2775185792b5a6!8m2!3d35.6714746!4d36.583407
https://drive.google.com/file/d/1HWq60mJAEYZLI4VAVFLzsW4E4HdNLqCg/view
https://drive.google.com/file/d/1u-u0lANGAZwHCyjOkjiWR7crxCQx03M6/view
https://drive.google.com/file/d/1Kz_YkCTKwWj0-WHj39y7l-oy8r4QQ-mS/view
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اإلثنــني 13/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت علــى دفعتــني بشــكل مباشــر 
مركــز الدفــاع املــدين يف مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة عنصريــن اثنــني مــن الدفــاع املــدين جبــراح، 
إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز، وإصابــة أاثثــه ومعداتــه وثــاث آليــات اتبعــة لــه )ســيارة إطفــاء وســيارة إنقــاذ وآليــة تركــس( 
أبضــرار ماديــة كبــرة، وخــروج املركــز عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.
وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع املــدين الســوري خــر اســتهداف مركــز كفــر نبــل عــَر حســاهبا الرمســي علــى منصــة التواصــل االجتماعــي 

“توير”.

ابء: يف حزيران 2019:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مــا ال يقــل عــن 84 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، 79 منهــا 

كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مجيعهــا يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة.
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 22 حادثة اعتداء على مدارس، و9 على منشآت طبية، و20 على أماكن عبادة.

أضرار يف منطقة سرجيا األثرية/ إدلب إثر هجوم جوي روسي – 2/ أاير/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1AmR1UW_1f6GDTKwSZv_EZWFXvdqEQiww/view
https://drive.google.com/file/d/1xwwA5FnZSJHrTI7Cdg5kx06hl2s6_mQ-/view
https://drive.google.com/file/d/1hcD0bdKvZY7N8lcYcP2Xd-I1PM_9OFb4/view
https://drive.google.com/file/d/1bIjHJUE-eIXP4arabM_FzeHkKXArsdlW/view
https://drive.google.com/file/d/1G7g7R2UDb9DBkDjp3KkwYncfWukypp1A/view
https://drive.google.com/file/d/1kW-Mv_ogL9YtX56BGBIivNV4D4blZHoj/view
https://drive.google.com/file/d/1JRWvAJzUL6hUzd-eJs5x9_HqQFvsbXNC/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%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%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%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%802%2013%205%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%86%D9%8A&cid=0c76aaf7-fb89-40be-8264-c98ee7932985
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1127955857940127744
https://drive.google.com/file/d/1SWak2j4oHziczvM0L4FV9GcN3-x2FhAJ/view
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تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري: 74

• القوات الروسية: 5
• جهات أخرى: 5

توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهات الفاعلة يف هذا الشهر على النحو التايل:

عتدى عليه ـُ المركز الم
املراكز احليوية الدينية

--20املساجد
املراكز احليوية الرتبوية

2011املدارس
املراكز احليوية الطبية

711املنشآت الطبية
--1سيارات اإلسعاف

املراكز احليوية الثقافية
--2املتاحف

املربعات السكانية
1-1احلدائق
--2األسواق

البىن التحتية
72مراكز الدفاع املدين

--1املنشآت واملصادر املائية
1-6املقرات اخلدمية الرمسية

-71األفران
1--منظمات اجملتمع املدين

7455:اجملموع

جهات أخرىالقوات الروسيةقوات النظام السوري          الجهة الفاعلة    
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف حزيران:
األحــد 2/ حزيــران/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام مبــى حمكمــة اعــزاز املعــروف مببــى الســراي يف الشــارع الرئيــس وســط 
مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، حصــل االنفجــار علــى بعــد قرابــة 30م مــن احملكمــة؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــًة 
إىل إصابــة بنــاء احملكمــة أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 
نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. ختضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 3/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى 
مدخــل الســوق الشــعيب الرئيــس وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل 
إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري على السوق الشعيب وسط مدينة معرة النعمان/ إدلب يف 3/ حزيران/ 2019 – معاذ العباس

https://www.google.com/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5862578,37.028582,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
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%86%D9%8A%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%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%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%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%D8%AD%D8%B1%D8%A8%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%80%201%203%206%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%86%D9%8A&cid=487d1432-0adf-4cbc-99c0-7db3560dacb7
https://drive.google.com/file/d/1bDCMA5HOrbU5dKxBJGJSqL7ZvUxVObAd/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%86%D9%8A%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%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%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%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%D8%AD%D8%B1%D8%A8%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%80%202%203%206%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%86%D9%8A&cid=b2636ee2-272e-494d-9574-d506f792804c
https://drive.google.com/file/d/1WassKf9fmuFQPkT55KnWS_zbsMd7nqFo/view
https://drive.google.com/file/d/16zexk87w4qFGxNDQ6bU-fCiEkqgKtOhO/view
https://drive.google.com/file/d/1dx0LLQs9fUWUl1vFp7FDVXs4X0R3T9aB/view
https://drive.google.com/file/d/1USCX10gNMaupcU_Gqv_CSR0yij9Hlxns/view
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الثــااثء 4/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب فريــق الدفــاع املــدين 
- مركــز معــرة حرمــة يف قريــة معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة ســيارتني )ســيارة إســعاف وســيارة 
إطفــاء( اتبعتــني لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، نشــر إىل أنَّ فريــق الدفــاع املــدين كان متمركــزاً داخــل أحــد املنــازل ضمــن القريــة حيــث 
تقــوم منظمــة الدفــاع املــدين بتوزيــع فرقهــا وآلياهتــا يف مناطــق متفرقــة خشــية تعرضهــا للقصــف. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 5/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب فــرن 
مجعيــة الوفــاء لإلغاثــة والتنميــة اآليل للخبــز يف قريــة الــدار الكبــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
الفــرن، وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 9/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مســجد 
مــورك الكبــر املعــروف ابملســجد الغــريب يف بلــدة مــورك بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، 

وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع بلــدة مــورك لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثَر هجوم جوي للنظام السوري على مسجد مورك الكبر يف بلدة مورك/ محاة يف 9/ حزيران/ 2019 – حممد القاسم

https://drive.google.com/file/d/1XC8mugi6vqJZMAN7ebWmpKlYu4rhWgZw/view
https://drive.google.com/file/d/1XC8mugi6vqJZMAN7ebWmpKlYu4rhWgZw/view
https://drive.google.com/file/d/1BOoQbU6akMqetexEKUTEWHkJuDJfR_YE/view
https://drive.google.com/file/d/1txZY150-dutmLBWBQYGL3ECNAdzVXnP7/view
https://drive.google.com/file/d/1mSPRrmbou56d-R8z274Zb2NnGzUsMJ_s/view
https://drive.google.com/file/d/1BOoQbU6akMqetexEKUTEWHkJuDJfR_YE/view
https://drive.google.com/file/d/1l2vq1-69jJ-2mpFjsTQMLUBjdZQzTalL/view
https://drive.google.com/file/d/1fnT0U_lbY45JfrJe97Wcj8ElKukGYpqQ/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%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%2D%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%83%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%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%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%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%209%206%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%86%D9%8A&cid=cc1156dd-fb70-441c-b111-ef44d39602cf
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%E2%80%AD/@35.3754028,36.6874634,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152489565cc27a0b:0xab3380afa7ecf102!2sMorek,+Syria!3b1!8m2!3d35.3735472!4d36.6924529!3m4!1s0x15248bfd0d3d796b:0x9bf43026d869698!8m2!3d35.3760668!4d36.6870752
https://drive.google.com/file/d/1JfodISXa7AgrgkycQodZvbEuMlyimS4y/view
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اجلمعــة 14/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب نقطــة طبيــة إســعافية يف مدينــة 
كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء النقطــة أبضــرار ماديــة متوســطة. نشــر إىل أّن النقطــة تتخــذ مــن 
مبــى املركــز الثقــايف يف كفــر زيتــا مقــراً هلــا. ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 15/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مدرســة الشــهيد 
حســن املــدور للتعليــم األساســي يف قريــة البــارة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــًة إىل دمــار 
جزئــي يف مدخــل املدرســة وســورها، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار متوســطة. ختضــع قريــة البــارة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

السبت 15/ حزيران/ 2019 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري صواريخ عدة قرب مركز حيش الصحي 
يف قريــة حيــش بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ُنشــر 
إىل أّن إدارة املركــز علقــت عملــه إثــَر محلــة التصعيــد العســكري املســتمرة مــن قبــل قــوات احللــف الســوري – الروســي علــى منطقــة 

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

دمار إثَر هجوم جوي للنظام السوري على مدرسة الشهيد حسن املدور للتعليم األساسي يف قرية البارة/ إدلب – 15/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1kkiR-nBEsa62AuCJfRVXb5kb5YSZTbVn/view
https://drive.google.com/file/d/1kkiR-nBEsa62AuCJfRVXb5kb5YSZTbVn/view
https://drive.google.com/file/d/19q6w5Bd9uO5k859sSWsQ96v62iV-6Zlf/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%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D9%8A%D8%B4%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%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%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%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2015%206%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%86%D9%8A&cid=ae28854c-c55e-41b0-b327-601e039cd2f1
https://drive.google.com/file/d/1rr-4A0qL95GRvXGSIr6CMjznw8hUn2hL/view
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األحــد 23/ حزيــران/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد جــزرااي الكبــر املعــروف 
مبســجد عمــر بــن اخلطــاب يف قريــة جــزرااي بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ اســتهدفت القذيفــة مأذنــة املســجد بشــكل مباشــر، مــا 
أدى إىل دمــار جزئــي يف املأذنــة وإصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة جــزرااي لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

األربعــاء 26/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب فريــق الدفــاع املــدين - مركــز 
خــان شــيخون يف حــي البــرة مشــال شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ بعــد وصولــه إىل احلــي إلســعاف 
ُمصــايب قصــٍف ســابق مــن طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري علــى املوقــع ذاتــه؛ مــا أدى إىل مقتــل ُعنصَريــن اثنــني 
مــن فريــق الدفــاع املــدين، وإصابــة عنصــر آخــر جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة، نشــر إىل 
أنَّ الطــران ذاتــه كــرر القصــف علــى املوقــع ذاتــه بينمــا كان فريــق اثٍن للدفــاع املــدين مــن املركــز ذاتــه حيــاول الوصــول إليــه؛ مــا أدى 
إىل إصابــة ثاثــة عناصــر مــن الفريــق جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة 

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

دمار إثَر هجوم جوي للنظام السوري قرب مركز حيش الصحي يف قرية حيش/ إدلب – 15/ حزيران/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EYWxb1_wGFhKuRTOIAzeIzEBGaZ_-0byAA3ShG3xJuTZIw?e=W2MdZ3
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%86%D9%8A%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%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%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%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%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2026%206%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%86%D9%8A&cid=4510fa9c-8935-4611-91d1-3abf1c5abcb5
https://drive.google.com/file/d/1XZmRyraT_4OGEWrkBtLIxw6BJDyuX3h6/view
https://drive.google.com/file/d/11ddoOnFMz257H4sw9mvIDnvufiU-45w3/view
https://drive.google.com/file/d/14FhkEOUIvjU1knNoqowxt6OgZZJumyYO/view
https://drive.google.com/file/d/1WDKreDtJsruG1aHEcn59sSLd_aoLzFTk/view
https://drive.google.com/file/d/1BbyaWf3uPHnadtmbRbapM6RuBEuaLJPZ/view
https://drive.google.com/file/d/1M1XCaeIdDcPD5C0JoCZNs-CzeuWjH2xc/view
https://drive.google.com/file/d/1R4toJQ3T_je1cq_S6Gmq0W8LQ5dmKedn/view
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اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
ألف: يف النصف األول من عام 2019:

جــددَّت قــوات احللــف الســوري الروســي اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف محلتهــا العســكرية األخــرة علــى منطقــة خفــض التصعيــد 
الرابعــة وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الذخائــر ال حتــدث دمــاراً واســعاً وهائــًا كمــا هــو احلــال مــع الراميــل املتفجــرة أو صواريــخ 
ــا قــادرة علــى إحــداث أضــرار ابلغــة يف املمتلــكات، وضمــان قتــل وإصابــة أكــر عــدد ممكــن  الســكود والصواريــخ الفراغيــة، إال أهنَّ

مــن األشــخاص املوجوديــن يف املنطقــة.
ويبــدو لنــا كراصديــن أنَّ اســتخدام هــذه الذخائــر مــن قبــل قــوات النظــام الســوري يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة قــد ال ينــدرج 
ضمــن إطــار عمليــات تقــدم عســكري قريــب األجــل، وإمنــا اهلــدف منــه هــو شــلُّ حركــة احليــاة متامــاً يف املناطــق الــي تتعــرض 
للقصــف، إذ أنَّ املناطــق الــي تســتهدفها قــوات احللــف الســوري الروســي 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 

اقــراب أي جســم منهــا وهــي بذلــك قــادرة علــى قتــل وتشــويه عشــرات األبــرايء. 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 43 هجومــاً اســتخدمت فيهــا 

الذخائــر العنقوديــة، معظــم هــذه اهلجمــات متَـّـت عــر ســاح املدفعيــة، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 41، توزعت على احملافظات على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 40
حمافظة محاة: 1

أضرار يف سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين إثَر هجوم جوي روسي على مدينة خان شيخون/ إدلب – 26/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1DHpggbRCh5hfNjdqqUo8XXpjgklZbbL9/view
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- القوات الروسية: 2، أحدمها يف حمافظة محاة واآلخر يف حمافظة إدلب
وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل 38 مدنيــاً بينهــم 8 أطفــال و8 ســيدة )أنثــى ابلغــة( وإصابــة 77 شــخصاً، مجيعهــم علــى 

يــد قــوات النظــام الســوري.

كمــا ســجَّلنا يف النصــف األول مــن عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 17 هجومــاً أبســلحة حارقــة نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري، 
وقعــت هــذه اهلجمــات يف مناطــق مأهولــة ابلســكان وبعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات، توزعــت علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:

- حمافظة إدلب: 11
- حمافظة محاة: 6 

كما رصدان استخدام النظام السوري الساح الكيميائي يف هجوم كيميائي واحد نفذته قوات النظام السوري يف حمافظة الاذقية.
وألقــى ســاح الطــران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 1583 برميــًا متفجــراً مجيعهــا يف 
منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، تســبَّبت يف مقتــل 43 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال و13 ســيدة، وتضــرُّر مــا ال يقــل عــن 28 مركــزاً 

حيــوايً مدنيــاً.

نستعرض فيما يلي أبرز اهلجمات الي وثقناها يف النصف األول من عام 2019:
Ur- 18/ آذار/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ النظــام الســوري املتمركــزة يف منطقــة أبــو دايل صواريــخ عــدة مــن منــط  اإلثنــني
gan-9M27K حمملــة بذخــرة عنقوديــة؛ اســتهدفت احلــي الشــرقي ملدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل 

إصابــة عــدة مدنيــني جبــروح، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

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 القريــة لســيطرة 

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

https://drive.google.com/file/d/1UlnkYNXgLXLUFx6VG97S-8gPCo_y9PwR/view
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
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األربعــاء 8/ أاير/ 2019 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة حيــش بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثاثــة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة -انزحــون مــن مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة 

الشــمايل الغــريب- بينهــم طفلــة واحــدة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األحــد 19/ أاير/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف منطقــة اجلــب األمحــر جنــوب قريــة 
الكبينــة الواقعــة يف ريــف الاذقيــة الشــرقي، ثاثــة صواريــخ حمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت هــذه الصواريــخ نقطــة متركــز اتبعــة هليئــة 
حتريــر الشــام يف تلــة واقعــة يف األطــراف اجلنوبيــة الغربيــة مــن قريــة الكبينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة أربعــة مقاتلــني مــن هيئــة حتريــر الشــام 

ظهــرت عليهــم أعــراض صعوبــة يف التَّنفــس وامحــرار يف العــني ودمــاع. وقــد أصــدران تقريــراً حــول احلادثــة.

خريطــة تظهــر موقــع اهلجــوم الكيميائــي الــذي شــنته قــوات النظــام الســوري علــى قريــة الكبينــة يف الريــف الشــرقي حملافظــة الاذقيــة 
يف 19 / أاير/ 2019:

https://www.google.com/maps/place/Hesh,+Syria/@35.5470319,36.6348981,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524f67a394c7ecf:0x6196dd3aa455af04!8m2!3d35.5488997!4d36.6444758
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
https://drive.google.com/file/d/1uVQR1OFAz1KfDT2en_eydihqvwUvRAMP/view
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ابء: يف حزيران 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مــا ال يقــل عــن تســع هجمــات اســتخدمت فيهــا الذخائــر العنقوديــة، مجيعهــا 
يف حمافظــة إدلــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري، وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل أربعــة مدنيــني بينهــم ســيدة واحــدة 

وإصابــة أربعــة آخريــن. 

كمــا ســجَّلنا يف حزيــران مــا ال يقــل عــن ســبع هجمــات أبســلحة حارقــة نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري، وقعــت هــذه اهلجمــات 
يف مناطــق مأهولــة ابلســكان وبعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات، توزعــت علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:

- حمافظة إدلب: 5
- حمافظة محاة: 2 

وألقــى ســاح الطــران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 622 برميــًا متفجــراً يف كل مــن 
حمافظــات إدلــب ومحــاة والاذقيــة؛ تســبَّبت يف مقتــل أربعــة مدنيــني، بينهــم طفــان اثنــان وســيدة واحــدة، مجيعهــم يف حمافظــة 

إدلــب، إضافــة إىل تضــرر مركــز حيــوي واحــد.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث اهلجمات العشوائية واستخدام األسلحة غر املشروعة الي متكنا من توثيقها يف حزيران:
األربعــاء 5/ حزيــران/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف معســكر بريديــج بريــف محــاة 
الشــمايل قرابــة 15 صاروخــاً حممــًا بذخائــر حتمــل مــواد حارقــة اســتهدفت قريــة كفــر ســجنة بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل 
اشــتعال حرائــق كبــرة يف منــازل املدنيــني واألراضــي الزراعيــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام.

اإلثنــني 10/ حزيــران/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن منــط 9m27k  حمملــة بذخــرة 
عنقودية اســتهدفت قرية ســفوهن بريف إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل أضرار مادية يف املمتلكات، ختضع املنطقة لســيطرة مشــركة 

بني فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام.

https://drive.google.com/file/d/1sc4bIYTrhYZII29rDOaIqJy3TBAVMrBE/view
https://drive.google.com/file/d/14efBcldaWxl7J-5aV-JZpJflpSKg4Xuv/view
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األحــد 23/ حزيــران/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف قريــة بريديــج بريــف محــاة، عــدة 
صواريــخ حمملــة بذخائــر حتمــل مــواد حارقــة، اســتهدفت احليــني الشــمايل والشــرقي مــن مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب اجلنــويب، 
وســببت حرائــق يف املبــاين الســكنية واألراضــي الزراعيــة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام.

الثــااثء 25/ حزيــران/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ حمملــة بذخائــر عنقوديــة 
اســتهدفت منطقــة األحــراش غــرب مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل نشــوب حرائــق يف املــكان، ختضــع 

املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
 

رابعاً: مرفقات: 
توثيــق مقتــل 1864 مدنيــا بينهــم 6 مــن الكــوادر اإلعاميــة و21 مــن الكــوادر الطبيــة والدفــاع املــدين يف ســوراي يف النصــف 

األول مــن عــام 2019 
ما ال يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف النصف األول من عام 2019 

خملفات حاضنة عنقودية من منط9m27k  قصفتها رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري على قرية سفوهن/ إدلب – 10/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1tOqOv2ezKceRL_iCCfyQ6qzDuWfmxqOG/view
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/01/11300/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/01/11300/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/01/11300/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/01/11300/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/02/11303/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/02/11303/
https://drive.google.com/file/d/1RT2_QecyEnXPfLkSBFTWuXDl6jPSnY_m/view
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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.
• 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(
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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.

 
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.
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• 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. 

: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. 
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• 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.

 
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 بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَـّـة، 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.
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• 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:

• ضمــان محايــة املدنيــني يف مجيــع املناطــق وضــرورة التمييــز بــني األهــداف العســكرية واملدنيــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات 
عشــوائية.

• 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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