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احملتوى: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.
اثنياً: ملخص شباط.

اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف شباط.
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 شــهر شــباط 2020، ويســتعرض حصيلــة الضحــااي املدنيــني، الذيــن وثقنــا يف هــذا 
الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة، 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 شهر شباط:  
شــهد شــهر شــباط اســتمرار العمليــات العســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى مشــال غــرب ســوراي، وامتــدت هــذه 
العمليــات لتشــمل أرايف حلــب وإدلــب، وقــد وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 197 مدنيــاً يف هــذا الشــهر علــى 
يــد هــذه القــوات، كمــا ترافقــت هــذه العمليــات مــع تقــدم لقــوات النظــام الســوري امتــدَّ ليشــمل مــدانً وبلــدات يف املنطقــة ككفــر 
محــرة وحريتــان وعنــدان يف ريــف حلــب، وكفــر نبــل وســراقب ومرديــخ وكفــر ســجنة ومعــرة حرمــة يف ريــف إدلــب، لتمتــد ســيطرة 

قــوات النظــام الســوري قرابــة 25 % مــن مســاحة األرض الــي كانــت خارجــة عــن ســيطرته يف بدايــة الشــهر.
ترافقــت هــذه احلملــة بتدمــر كبــر يف البــى التحتيــة ووثقنــا عشــرات االعتــداءات علــى املراكــز احليويــة املدنيــة كان مــن أبــرز هــذه 
احلــوادث يف هــذا الشــهر اهلجــوم األرضــي لقــوات النظــام الســوري بقذائــف وصواريــخ بعضهــا حممــل بذخائــر عنقوديــة علــى مدينــة 

إدلــب؛ متســبباً أبضــرار يف 4 منشــآت تعليميــة، وقــد أصــدران بيــاانً حــول احلادثــة.

كمــا وثقنــا يف هــذا الشــهر 110 حــوادث اعتــداء لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى مراكــز حيويــة يف مشــال غــرب ســوراي، 
25 منهــا علــى أماكــن للعبــادة و22 علــى مراكــز حيويــة تعليميــة، و19 علــى منشــآت طبيــة.

يف 27/ شــباط أطلقــت تركيــا عمليــة درع الربيــع يف مشــال غــرب ســوراي إثــر هجــوم جــوي روســي علــى القــوات الركيــة يف قريــة 
بليــون بريــف حمافظــة إدلــب؛ أســفر عــن مقتــل 33 منهــم. وابلتزامــن مــع هــذه العمليــة أعــرب الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان 
أن بــاده لــن تغلــق حدودهــا أمــام املهاجريــن بســبب عــدم وفــاء االحتــاد األورويب ابلتزاماتــه. وعلــى إثــر هــذا القــرار توجــه اآلالف 
إىل احلــدود الركيــة اليواننيــة وال يــزال جلهــم عالقــون هنــاك يف ظــل ظــروف إنســانية ســيئة؛ نظــراً لعــدم مســاح اليــوانن هلــم ابلدخــول 

إىل أراضيهــا، فيمــا أجــر خفــر الســواحل اليــوانين عشــرات الاجئــني حبــراً علــى العــودة إىل الســواحل الركيــة.

ال تــزال عمليــات االغتيــال مســتمرة، يف حمافظــة درعــا جنــوابً علــى وجــه اخلصــوص؛ نظــراً لانفــات األمــي الــذي تشــهده املنطقــة، 
كمــا رصــدان اســتمرار أعمــال التفجــر يف منطقــي تــل أبيــض بريــف الرقــة الشــمايل ورأس العــني بريــف احلســكة الغــريب، اخلاضعتــني 
لســيطرة قــوات اجليــش الوطــي، دون التمكــن مــن معرفــة املتســبب هبــا، وأســفرت هــذه التفجــرات عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن 

املدنيني. 

http://sn4hr.org/arabic/2020/02/29/11958/
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اســتمرَّت قــوات النظــام الســوري يف شــباط مباحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة يف املناطــق 
الــي وقعــت اتفاقــات تســوية مــع قــوات النظــام الســوري، وتركــزت االعتقــاالت يف حمافظــة ريــف دمشــق وحصــل معظمهــا ضمــن 
محــات دهــم واعتقــال مجاعيــة، اســتهدف بعضهــا عمــال ســابقون يف منظمــات إنســانية، كمــا رصــدان اعتقــاالت حدثــت يف 
املناطــق الــي اســتعادهتا قــوات النظــام الســوري مؤخــراً يف أرايف حمافظــي حلــب وإدلــب اســتهدفت املدنيــني الذيــن بقــوا يف منازهلــم 
ومل ينزحــوا، مــن جهــة أخــرى اســتمرَّت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة يف شــباط بسياســة االعتقــال التَّعســفي 
واإلخفــاء القســري لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين املعارضــة لسياســاهتا، وتركَّــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــي ديــر 
الــزور واحلســكة، ورصــدان يف شــباط قيــام قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات اعتقــال اســتهدفت املدنيــني ألجــل اقتيادهــم للتجنيــد 
القســري، وقامت هيئة حترير الشــام ابعتقاالت مشلت نشــطاء يف مؤسســات جمتمع مدين، ونشــطاء إعاميني ومدنيني، ومعظم 
هــذه االعتقــاالت حصلــت بســبب منشــورات علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي تنتقــد سياســة إدارة اهليئــة ملناطــق ســيطرهتا، 
كذلــك قامــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهتهــا يف شــباط بعمليــات اعتقــال وخطــف معظمهــا حــدث بشــكل مجاعــي 

واســتهدفت يف حــاالت عــدة أفــراداً مــن عائلــة واحــدة، وتركَّــزت يف مناطــق ســيطرهتا يف حمافظــي حلــب والرقــة.
اســتمر النظام الســوري ابســتخدام ســاح الذخائر العنقودية منذ بدء محلته على مشال غرب ســوراي، وقد نشــران تقريراً اســتعرض 
مــا متكنَّــا مــن توثيقــه مــن هــذه احلــوادث، وقــد ســجلنا يف هــذا الشــهر حــوادث عــدة ال تــزال قيــد التحقــق منهــا. كمــا داوم النظــام 
الســوري علــى اســتخدام ســاح الراميــل املتفجــرة ضمــن سياســته املعهــودة يف أثنــاء تقدمــه العســكري علــى األرض حــى اتريــخ 
14/ شــباط حــني متكنــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن إســقاط طائــرة مروحيــة اتبعــة للنظــام الســوري يف ريــف إدلــب؛ مــا 

أدى إىل توقــف شــبه كامــل للهجمــات ابســتخدام الراميــل املتفجــرة.

ال يــزال مشــال غــرب ســوراي، للشــهر الثالــث علــى التــوايل، يواجــه كارثــة إنســانية انمجــة عــن نــزوح مئــات اآلالف مــن املدنيــني ويف 
ظــل ظــروف إنســانية تــزداد ســوءاً، كمــا مل أيمــن النازحــون علــى حياهتــم فتعرضــوا للقصــف علــى طرقــات النــزوح، وتعرضــت 8 

خميمــات ومراكــز إيــواء العتــداءات خــال شــهر شــباط املنصــرم 2020.

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

النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

http://sn4hr.org/arabic/2020/02/27/11952/
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط مقتــل 276 مدنيــاً، بينهــم 66 طفــًا، و43 ســيدة )أنثــى ابلغــة( النســبة 
األكــر منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي 6 مــن الكــوادر الطبيــة و2 مــن الكــوادر اإلعاميــة. 
كمــا وثقنــا مقتــل 18 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 10 جمــازر. وقــد أصــدران تقريــراً يف األول مــن 

الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الفاعلــة يف ســوراي.
تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الفاعلة على النحو التايل:

ألف: األطراف الرئيسة:
قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 104 بينهــم 25 طفــًا 	 

و8 ســيدات 
القوات الروسية: 106 بينهم 29 طفًا، و30 سيدة	 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1	 
قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 5 بينهم 1 طفًا.	 

 
ابء: جهات أخرى: 60 مدنياً بينهم 11 طفًا، و5 سيدة يتوزعون على النحو التايل:

ألغام جمهولة املصدر: 2 	 
رصاص جمهول املصدر: 39 بينهم 5 طفًا 	 
حرس احلدود األردين: 1 طفًا	 
تفجرات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 13 بينهم 2 طفًا و4 سيدة	 
قتل على يد جمهولني: 4 بينهم 2 طفًا و1سيدة	 
الغرق: 1 طفًا	 

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط مــا ال يقــل عــن 193 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 1 طفــًا و5 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري 
يف حمافظــات ريــف دمشــق وديــر الــزور. 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: 97 بينهم 1 طفًا، و3 سيدة	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

     o  هيئة حترير الشام: 14
فصائل يف املعارضة املسلحة: 34 بينهم 2 سيدة	 
قوات سوراي الدميقراطية: 48	 

اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط مــا ال يقــل عــن 114 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، 110 مــن 

هــذه اهلجمــات كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، وتركــزت يف حمافظــي إدلــب وحلــب.
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 22 حادثة اعتداء على مدارس، و19 على منشآت طبية، و25 على أماكن عبادة.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

أواًل: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 65	 
القوات الروسية: 45	 
قوات سوراي الدميقراطية: 1	 

اثنياً: اجلهات األخرى:
ارتكبت 3 حوادث اعتداء، توزعوا على النحو التايل:

تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 3	 
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة يف هذا الشهر على النحو التايل:

جهات أخرى

اجلهة الفاعلة

ســوراي  قــوات 
تفجريات مل نتمكن الدميقراطيــة

من حتديد مرتكبيها 

املركز املـُعتدى عليه

املراكز احليوية الدينية

املساجد

املراكز احليوية الربوية

املدارس

رايض األطفال

املراكز احليوية الطبية

املنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

املربعات السكانية

احلدائق

األسواق

املاعب

البى التحتية

مراكز الدفاع املدين

املنشآت واملصادر املائية

املقرات اخلدمية الرمسية

األفران

املنشآت الصناعية

خميمات النازحني

خميمات النازحني

اجملموع:

القوات الروسية قوات النظام 
السوري

 

12

14

1

8

-

1

8

2

1

-

6

1

4

7

65

 

13

6

1

11

2

-

1

-

5

1

2

2

-

1

45

 

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

3
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف شباط:
الســبت 1/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 23:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي قرابــة أربعــة صواريــخ وســط 
مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، ســقط أحدهــا علــى قبــة مســجد شــيخ دوشــل يف املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف بنــاء املســجد، إضافــة إىل احــراق أاثثــه وإصابــة مــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة، كمــا ســقط صــاروٌخ آخــر قــرب املســجد 
الكبــر؛ تســبب يف إصابــة بنائــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة بســيطة. ُنشــر إىل أهنــا املــرة األوىل الــي تتعــّرض فيهــا مدينــة البــاب هلجــوم 
جوي من قبل قوات احللف الســوري الروســي، منذ خضوعها لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة مدعومة من القوات الركية 

يف شــباط 2017. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 1/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 10:40 شــن طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــني ابلصواريــخ علــى مشــفى 
اهلــدى اجلراحــي -املدعــوم مــن قبــل منظمــة ســكن للرعايــة والتنميــة )SKT(- يف قريــة حــور بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، 
ســقطت الصواريــخ وســط ســاحة املشــفى؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه، وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، نشــر إىل 
أّن املشــفى أتســس يف عــام 2014 ويقــدم خدماتــه ملــا يقــارب 250 ألــف نســمة، حيــث يســتقبل املشــفى 6000 شــخص 
شــهرايً، ويقــدم 13 ألــف خدمــة طبيــة جمانيــة شــهرايً. ختضــع قريــة حــور لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

أضرار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مسجد شيخ دوشيل يف مدينة الباب/ حلب – 1/ شباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1p3nGfy6e5MjIULZPaurrwM_LcJ_UxCsU/view
https://drive.google.com/file/d/10x-LJqmSRmqlMYDpvlxGr4mQuqFmWZCW/view
https://www.google.com/maps/place/Sheikh+Ducl+Mosque/@36.37106,37.5206407,19z/data=!4m5!3m4!1s0x15303d99e144ca29:0xb82000c2d346daf!8m2!3d36.3711915!4d37.5211959
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+Al+Bab,+Syria%E2%80%AD/@36.3722868,37.5157269,16z/data=!4m5!3m4!1s0x15303d9b8d85c841:0x4dd13ec1a6f85630!8m2!3d36.3705339!4d37.516724
https://drive.google.com/file/d/10TMrYRwLS-XaoGgO6zFGd3jmymPpXP3j/view
https://drive.google.com/file/d/1TY8O1-UV0ec2sOEJZ29BlorOGEScIQO1/view
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+Al+Bab,+Syria%E2%80%AD/@36.3722868,37.5157269,16z/data=!4m5!3m4!1s0x15303d9b8d85c841:0x4dd13ec1a6f85630!8m2!3d36.3705339!4d37.516724
https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.2290075,36.9669126,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15255fb88039bf41:0x3f248f1f2961f9ed!8m2!3d36.229619!4d36.9769412
https://drive.google.com/file/d/1rrS1GMzJzEdW11OZwfGtoptJQUfNNBkF/view
https://drive.google.com/file/d/11ViK4nIui3EK-XviEWR_u2a3E8z6BvIp/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdzB_dztE25Ci7BKaEVRdUUBusFx48hqLb3ttDwczATpIg?e=1GIsJ5
https://drive.google.com/file/d/1BBf2Umv9u0hzmHLEq0cs6ChOq1LzgAat/view
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اإلثنــني 3/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 04:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ جتمعــاً لثــاث 
مــدارس جتــاور بعضهــا البعــض يضــم كًا مــن اثنويــة بنــات بنــش، مدرســة مصطفــى فرحــات، واملدرســة الريفيــة يف مدينــة بنــش 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اســتهدفت الصواريــخ اثنويــة بنــات بنــش بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة، 
وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة، إضافــة إىل إصابــة مبنيَــي املدرســتني األخرتــني أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع مدينــة بنــش 

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

الثــااثء 4/ شــباط/ 2020 قصفــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة بقذائــف املدفعيــة الثقيلــة ورامجــة الصواريــخ -بشــكٍل متزامــن- 
وســط مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اســتهدف القصــف مدرســة االحتــاد العــريب -يف أثنــاء إقامــة إحــدى الــدورات 
التعليميــة داخــل املدرســة-؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد طــاب الــدورة التعليميــة، وإصابــة 8 آخريــن جبــراح، إضافــًة إىل دمــار جزئــي 
يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة عفريــن لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة املدعومــة مــن 

القــوات الركيــة وقــت احلادثــة.

دمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى اهلدى اجلراحي يف قرية حور/ حلب – 1/ شباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1WeVaw0LQJ8lUFZvVa_aDgFVhur8r0Yoq/view
https://drive.google.com/file/d/1Zo0ef8dNfK4Ivna2GXrivKZ0wql-xW6O/view
https://drive.google.com/file/d/1EJ7N4TP7ukHpbu_GQuic6XR4-wwG443m/view
https://drive.google.com/file/d/1hRCzxkTO0WnnTo1fWcWlwiGn9x5Hy2iB/view
https://drive.google.com/file/d/1-Cdaf0sZwBA-WXR-AuI4bYzrKzNkpX4Z/view
https://drive.google.com/file/d/1wnDgqBgoKLL90o5a2dV4jqizgrTBrbov/view
https://drive.google.com/file/d/1e5hbvwYfuPZ_3IwljFRfsoBnZ7BzSoxJ/view
https://drive.google.com/file/d/1tlEGk6keah_uKwaU4ug65yDTOLPoLrX_/view
https://drive.google.com/file/d/11-M7F7DV7X6WepLAOroLm6xo2G_UIfcG/view
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اخلميــس 6/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 12:25 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مركــز عنــدان 
الصحــي -املدعــوم مــن قبــل منظمــة األطبــاء املســتقلني )IDA(- يف مدينــة عنــدان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل 
دمــار جزئــي يف ســور املركــز، وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة عنــدان لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار إثر هجوم أرضي لقوات سوراي الدميقراطية على مدرسة االحتاد العريب وسط مدينة عفرين/ حلب – 4/ شباط/ 2020

صورة تظهر مركز عندان الصحي يف مدينة عندان/ حلب قبل استهدافه هبجوم أرضي للنظام السوري وبعده - 6/ شباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1ER59-wgvdgmQk8fZvFFy_8dqsgxYlb_b/view
https://www.google.com/maps/place/Anadan,+Syria/@36.2941609,37.0448404,15z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff6b058201c77:0x1296a13046100d63!8m2!3d36.2906257!4d37.0454009
https://drive.google.com/file/d/1Rzn_zu80yvVVnwBnf8cqKFvof4ktXNoP/view
https://drive.google.com/file/d/1kFq_QuLhci6fubPkNup67Fb6mM6VQIsJ/view
https://drive.google.com/file/d/181fvnHXFIh6xotFW3TLgZgUGHtokm7ey/view
https://drive.google.com/file/d/13Zgs-IonHD51ixjH4iFDPPRTril3dRUO/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%2F2020%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%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%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%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%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%206%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE3dHJTT0g4aTlHbHE2LXJZZEo4ZWdCRXFENEExTFJ5XzJ4OVo1M1ZwdGR5dz9ydGltZT1CUlFUQUFUQTEwZw
https://drive.google.com/file/d/19sjmf4k-UriIQsaoyLPPiYb7CLg_-B9e/view
https://drive.google.com/file/d/1PE84uEpqFo8lyeyA6hCgO8gr_kre3dde/view
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اإلثنــني 10/ شــباط/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة جمهولــة املصــدر يف الســوق الشــعيب يف شــارع راجــو وســط مدينــة عفريــن 
بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا تســّبب مبجــزرة، إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــات التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق 
أبضــرار ماديــة كبــرة. ال تــزال الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول 

علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع مدينــة عفريــن لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة املدعومــة مــن القــوات الركيــة وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 10/ شــباط/ 2020 شــّن طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري هجومــاً ابلرشاشــات الثقيلــة علــى خميَمــني 
اثَنــني للنازحــني )خميــم لألرامــل، وخميــم الشــيخ إدريــس( يقعــان يف األطــراف الشــرقية مــن قريــة كفــر عــروق بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن النازحــني جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة عــدد مــن اخليــام يف املخيَمــني أبضــرار ماديــة كبــرة. 

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

الثااثء 11/ شــباط/ 2020 قرابة الســاعة 12:10 قصف طران اثبت اجلناح )MiG-23( اتبع لقوات النظام الســوري 
صواريــخ عــدة علــى مدينــة إدلــب، ســقط صاروخــان يف منطقــة مكتظــة ابملدنيــني ضمــن املنطقــة الصناعيــة شــرق املدينــة، حيــث 
يبعــد مــكان ســقوط أحــد الصواريــخ عــن مــكان ســقوط اآلخــر قرابــة 50م؛ مــا تســّبب مبجــزرة، إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف عــدد 
مــن احملــات الصناعيــة ومرافــق املنطقــة. كمــا ســقط صاروخــان آخــران علــى الســوق الرئيــس املعــروف بســوق الصاغــة يف شــارع 
اجلــاء وســط املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف عــدد مــن احملــات التجاريــة واملبــاين يف املنطقــة، وإصابــة مرافــق الســوق أبضــرار 

ماديــة كبــرة. ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

أضرار إثر انفجار سيارة مفخخة جمهولة املصدر يف السوق الشعيب وسط مدينة عفرين/ حلب – 10/ شباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1Ebo9X9t_QOoHhRWmNaSYCuvd6fGlxAUz/view
https://drive.google.com/file/d/1aMEX5tAZB3i9aEN_8toimLJV9ePiRov-/view
https://drive.google.com/file/d/1UIsycxFG5o68FchSijG0VbNqcMptCC6D/view
https://drive.google.com/file/d/1NRipLiEmm9HVOUFjbTK24ZjwIuQ0aNIl/view
https://drive.google.com/file/d/1ZCCVw-xBvFhdXcu_Ii8I9z2Pp_T-OGRa/view
https://drive.google.com/file/d/14drzLcqlW5--qMhYxPV4aTkx02vsqXIX/view
https://drive.google.com/file/d/1LLRaZLRhRb01MVe39_pb9f1mP5Eqq0vf/view
https://drive.google.com/file/d/1Ke7UFzWLf-cxo5mz15bMxrvfU_nVFCkZ/view
https://drive.google.com/file/d/1GSrLIyZ0kJWKEDmPZkKrS_ojq7luegdV/view
https://drive.google.com/file/d/1SbOaCSZBCKFf5Ka0v3uVTO-4fS2W128Y/view
https://drive.google.com/file/d/17V_8oGpT7wOR5d1nZM1ErvqMiuNlyNcr/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%2F2020%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%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%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%AE%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%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%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%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2010%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWRBMWVUcURjRGRGdkk4aHdNeTA3UzBCU1lvR2FsZDJQWkg5dFlFSzFqS1FMQT9ydGltZT1jZ2VaOUFUQTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1duZRvhW4a3qp3HBW32X-2MkZhtJf5dcL/view
https://drive.google.com/file/d/19wUm10h3aK19DpR11sCxy6wEIaOLtIXm/view
https://drive.google.com/file/d/1iCE1VpOpLECQzvNC6lRxhbTxkEXTM0vp/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%2F2020%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%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%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%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%86%20%D8%AC%D9%803%2011%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVhRZ2dZM1ZuNnBOc29fNERmYjNnZDhCMlVpZHhnZU5VUDJzMFRSb3ZnaWVHZz9ydGltZT1tQzJZa1FYQTEwZw
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%2F2020%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%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%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%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%86%20%D8%AC%D9%802%2011%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpPb2Q4Mm8yQ0pEczF6UXRmNVRzUjhCWGMxbG1MaHFWdUQ1Z2h6Uks1RGJtdz9ydGltZT04RGZvZ3dYQTEwZw
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B055'45.2%22N+36%C2%B038'33.0%22E/@35.9292222,36.6403113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.9292222!4d36.6425
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B055'46.0%22N+36%C2%B038'29.5%22E/@35.9294444,36.6393391,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.9294444!4d36.6415278
https://drive.google.com/file/d/1xnYsFWnQrvMaBEY91y22Yd4fhPwny0Sf/view
https://drive.google.com/file/d/1QULRW33xzkkOIP0DE4I-6C_JJ-lqszJ9/view
https://drive.google.com/file/d/1duZRvhW4a3qp3HBW32X-2MkZhtJf5dcL/view
https://drive.google.com/file/d/19s60O88X5hVM625_O6qhNpTf3DE0hy_R/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%2F2020%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%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%802%2011%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWRBRHZKS1lJOE5Ba3ZFWkJaZWJ0TklCSVhZNVp3WnhfTnFDdG5SYlRESUlDZz9ydGltZT1Ea19UNGdYQTEwZw
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%2F2020%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%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2011%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWNXalo3VEhUVkpLcHhOV2JPOHVLUmtCUHBxRjdhMlVPei1GY0lpX2hIUmFNdz9ydGltZT1lX0VpMmdYQTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1SdQsOFPWmfqJvafcZ9aZWRH1ZfDW8PNO/view
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الثــااثء 11/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 10:00 شــّن طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة ابلرشاشــات 
الثقيلــة علــى مركــز كفــر تعــال الصحــي يف قريــة كفــر تعــال بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز، 
وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع قريــة كفــر تعــال لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 17/ شــباط/ 2020 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مشــفى الكنانــة جنــوب مدينــة دارة 
عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة. كمــا 
اســتهدف اهلجــوم مشــفى الفــردوس -املدعــوم مــن منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة- اجملــاور ملشــفى الكنانــة؛ مــا أدى إىل إصابــة 
حــارس املشــفى جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع مدينــة دارة 

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

دمــار وأضــرار إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى املنطقــة الصناعيــة/ مدينــة إدلــب يف 11/ شــباط/ -2020 
بعدســة: أمحــد رحــال

دمار يف مشفى الكنانة يف مدينة دارة عزة/ حلب إثَر هجوم جوي نعتقد أنه روسي يف 17/ شباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1W0IaXR_2Bknz9cG8x5zCzakTdaPeCt-m/view
https://drive.google.com/file/d/1iYLzh17UHfGgNN5mPEGvNr1Fj8Fu0TAd/view
https://www.google.com/maps/place/Kafr+Taal,+Syria/@36.1625604,36.884644,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525664fba06b3dd:0x978fe2602502ce3c!8m2!3d36.1529529!4d36.9057288
https://drive.google.com/open?id=1kaOLmxMszTi-4eCf4xYcoV3Hahu0SXaq
https://drive.google.com/file/d/19QWbzx3OAXF3x6WU-1QaNMh0vZ0SLoj9/view
https://drive.google.com/file/d/1nLXKniVe9PGZV_2VEbtVYdHLZvMsQcZ8/view
https://drive.google.com/file/d/1XrsZ1CTaEz2kwgvC-ZukDGvhB4zY_1z7/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%2F2020%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%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%B2%D8%A9%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%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%805%2017%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWR4bjZBMVJjSWxPbVlGaVc0d2s5dkVCUWJqSUVNSmEwaE82WnFMa0w1aGk2UT9ydGltZT11bm9NNXdiQTEwZw
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%2F2020%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%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%B2%D8%A9%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%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2017%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVNPQkVFMlhMU0ZPdV93NDlwdVphemtCZ0NFbHpYczBRZFY1NHpRZnhCT1pwZz9ydGltZT1adXFEM1FiQTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1sVuD2-tqLUo1vWBqpR1Z0yWTX6zzfS5K/view
https://drive.google.com/file/d/1KD5fso2wUAQrMpfAjFjykcukTM_TURON/view
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الثــااثء 18/ شــباط/ 2020 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى ســوق اخلضــار يف مدينــة دارة 
عزة بريف حمافظة حلب الغريب؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافًة إىل إصابة عدد من احملات التجارية ومرافق الســوق أبضرار 

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

اجلمعــة 21/ شــباط/ 2020 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املســجد الكبــر األثــري يف مدينــة ســرمني 
بريف حمافظة إدلب الشــمايل؛ ما أدى إىل دمار يف بناء املســجد وأاثثه بشــكل شــبه كامل، وخروجه عن اخلدمة. ختضع املدينة 

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

النظــام الســوري ابلصواريــخ مركزيــن  لقــوات  الثــااثء 25/ شــباط/ 2020 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع 
متجاوريــن إليــواء النازحــني، يقعــان يف األطــراف اجلنوبيــة الشــرقية مــن بلــدة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا 
تســّبب خبســائر بشــرية، إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف بنــاءي املركزيــن وســورمها، نشــر إىل أّن النازحــني يتخــذون كًا مــن بنــاَءي 
مدرســة منيب كميشــة، ومدرســة زهر رضوان للتعليم األساســي مقراً هلم. ختضع بلدة معرة مصرين لســيطرة مشــركة بني فصائل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مقطع مصور يستعرض الدمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على املسجد الكبر األثري يف مدينة سرمني/ إدلب – 21/ شباط/ 2020

https://www.google.com/maps/place/Great+Mosque/@35.9023611,36.721158,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15250f71b3ac8429:0x2f72c2d5e8b53742!2sSarmin,+Syria!3b1!8m2!3d35.9032997!4d36.733459!3m4!1s0x15250f6e605d1d81:0x7a2cfefef5415457!8m2!3d35.90502!4d36.7255086
https://drive.google.com/file/d/1PuUGziuNVNDRZcMJZD7z4It8_PYxZgud/view
https://drive.google.com/file/d/1PuUGziuNVNDRZcMJZD7z4It8_PYxZgud/view
https://drive.google.com/file/d/1NnU4IQPHhXb1lOvlsnOA4N3fwrCeIXdE/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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84%20%2D%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA%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%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%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D9%8A%D8%B6%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9%20%D8%A8%D9%87%2025%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVVRb1psdE8weWhCcnI2dmVaYkZKbHNCZG5INHg5X1FjSzYwcmpUREVVbnBJUT9ydGltZT1DTVViRXdqQTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ec5ocivcw-NIjolITqyhhn4BSCtDUnZLtJqEU1apkPNEFQ?e=qgh4R5
https://www.google.com/maps/place/Zuhair+Radwan+School/@36.0081976,36.6723059,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15250bbd3e44d991:0x7e87839230ecb41d!2sMa'arrat+Misrin,+Syria!3b1!8m2!3d36.0126016!4d36.6714516!3m4!1s0x0:0x2a9a890bfde6a0fc!8m2!3d36.0097838!4d36.6734342
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%2F2020%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%D9%85%D9%8A%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%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2021%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVFLWWRJQlBBWXhFcVFTT2ZNcGVzNUVCQ1RPdW5paEZJSUNiVHJvVVFzQlhydz9ydGltZT1FVURnZkFmQTEwZw
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الثــااثء 25/ شــباط/ 2020 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً أمــام مشــفى إدلــب املركــزي 
املعــروف ابســم مشــفى احملافظــة -املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS(- يف مدينــة إدلــب؛ مــا أدى 
إىل إصابــة أربعــة مــن الــكادر الطــيب جبــراح، بينهــم طبيــب، إضافــًة إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، 
نشــر إىل أّن املشــفى يتخــذ مــن مبــى احملافظــة ســابقاً يف مدينــة إدلــب مقــراً لــه. ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقدر أصدرت اجلمعية الطبية السورية األمريكية )SAMS( بياانً عر موقعها الرمسي تدين فيه االعتداء

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري على مشفى إدلب املركزي يف مدينة إدلب – 25/ شباط/ 2020

أضرار إثر هجوم جوي للنظام السوري على مركز إليواء النازحني يف بلدة معرة مصرين/ إدلب يف 25/ شباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/190zzJawPRkiZtn0gvKQPbyzTUd8xttqt/view
https://drive.google.com/file/d/1Q9J5K5QPUMKLUtjekSAGl7-ONEcAqELs/view
https://drive.google.com/file/d/1Tzr2CCiUaEKfFohOZQ8a3gNjdt-pNxZ6/view
https://drive.google.com/file/d/1KCKyUvPoeKg3JRj_CqpL_OBs_JkVgq4s/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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%E2%80%93%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%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%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%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%2025%202%202020%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%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpDZk4wN3BHWlJMcXpzc0VpTm1rYjhCdVpUV3k1TDRmREx2NWs3THRYQTI4UT9ydGltZT1RdkhMckFqQTEwZw
https://www.sams-usa.net/press_release/civilians-civilian-infrastructure-in-northwest-syria-face-heightened-attacks-ten-schools-one-hospital-attacked-today/
https://drive.google.com/file/d/1LlB8YVURm0kQCruzgXBoBPa2tY7ck7mN/view
https://drive.google.com/file/d/1uKAsGWObC84hj0E4-D-V4BE2a9ps2fJH/view
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الثــااثء 25/ شــباط/ 2020 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدرســة الرمــوك يف قريــة كفرنتــني 
الواقعــة قــرب مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة 

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

اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط مــا ال يقــل عــن هجــوم أرضــي واحــد لقــوات النظــام الســوري اســتخدمت فيــه 

الذخائــر العنقوديــة؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد، وإصابــة مخســة آخريــن.
وألقــى ســاح الطــران املروحــي واثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 121 برميــًا متفجــراً يف كل مــن 
حمافظــي حلــب وإدلــب؛ مــا تســبَّبت يف مقتــل 8 مدنيــاً، بينهــم 3 طفــًا. ومــا ال يقــل عــن 6 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة 

مدنيــة، بينهــا 1 علــى مدرســة، و2 علــى منشــآت طبيــة، و1 علــى مــكان عبــادة.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث اهلجمات العشوائية واستخدام األسلحة غر املشروعة الي متكنا من توثيقها يف شباط:
األحــد 9/ شــباط/ 2020 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى أطــراف قريــة الشــيخ 
علــي بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل ثاثــة مدنيــني، وإصابــة آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 10/ شــباط/ 2020 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة إبــني مسعــان 
بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــني، بينهــم أب وطفلتيــه -انزحــون مــن مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة 
إدلــب الشــرقي-، وإصابــة آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

الثــااثء 25/ شــباط/ 2020 قصفــت مدفعيــة ورامجــة صواريــخ النظــام الســوري قذائــف وصواريــخ عــدة اســتهدفت مدينــة إدلــب 
مركــز احملافظــة، مــن بــني هــذه الصواريــخ اســتطعنا التحقــق مــن وجــود صــاروخ واحــد علــى األقــل حممــل بذخــرة عنقوديــة، ســقطت 
الصواريــخ العنقوديــة علــى مدرســة الثــورة املعروفــة ابســم مدرســة الراعــم النموذجيــة؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدرس، وإصابــة مخســة 

أشــخاص آخريــن. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن اجليــش الوطــي يــوم اهلجــوم.

https://drive.google.com/file/d/1dqkSCCPOzxScxcGwMnu5WbOG_NP0eSis/view
https://drive.google.com/file/d/17mpW39JE9HHPN3mIyHLa3eoL-Vkn-j15/view
https://drive.google.com/file/d/1Vl32JWa-LYRje88_hLUAiqlm3GoiNjr1/view
https://drive.google.com/open?id=1vIDcMUJg9sGW_ruALIVGlO3eUOGtHh7y


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 17

رابعاً: مرفقات: 
توثيق مقتل 276 مدنيا بينهم 6 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر اإلعامية يف سوراي يف شباط 2020 

توثيق ما ال يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف شباط 2020 

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 أبنَـّـه 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.

بقــااي صــاروخ مــن منــط URGAN 9M27K اســتخدمته قــوات النظــام الســوري يف قصــف مدرســة 
الراعــم النموذجيــة يف مدينــة إدلــب يف 25/ شــباط/ 2020

http://sn4hr.org/arabic/2020/03/01/11962/
http://sn4hr.org/arabic/2020/03/01/11962/
http://sn4hr.org/arabic/2020/03/02/11967/
http://sn4hr.org/arabic/2020/03/02/11967/
https://drive.google.com/file/d/1Bz8zblXV1kWpS1gkAKOMT5q23lbcRyCG/view
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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 عمليات القصف العشوائي غر املتناسب الي نفَّذهتا قوات احللف “قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية 	 
ذات القيادة الكردية” تعتر خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إىل جرائم حرب.

انتهكت التنظيمات اإلســامية املتشــددة القانون الدويل اإلنســاين، ُمتســببة يف مقتل العديد من املدنيني، وأضرار يف مراكز 	 
حيويــة مدنية.

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 )27، 31، 32(.

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.

جيــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار خــاص حبظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي علــى غــرار حظــر اســتخدام 	 
ــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطــرة. األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، الــذي يســتخدم 	 
ــدد. األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّ
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مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف 	 
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الازمــة.

 
إىل اجملتمع الدويل:

يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 	 
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 من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عر اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام 	 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.
 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة السَّــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة 	 

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.
إنشــاء منصَّــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل 	 

اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.
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:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد 	  فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

للتَّعــاون 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 االنتقــايل.
 

إىل النظام السوري:
التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف املناطــق الســكنية واملستشــفيات واملــدارس واألســواق واســتخدام 	 

الذخائــر 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 	 

النظــام الســوري لوقــف اهلجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غــر املشــروط بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة.
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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(:
ــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، 	  يتوجَّ

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.

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.	 
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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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