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األحد 1 تشرين األول 2017

الذكرى السنوية الثانية للتَّدخل الروسي 
في سوريا

مقتل 5233 مدنياً، بينهم 1417 
طفاًل، و886 سيدة



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

المحتوى:
أواًل: مقدمة.

ثانياً: امللخص التنفيذي. 
ثالثاً: تفاصيل احلوادث اجلديدة.  

رابعاً: املرفقات. 
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة:
أعلنــت روســيا تدخلهــا العســكري إىل جانــب النظــام الســوري بشــكل رمســي يف 30/ أيلــول/ 2015، وشــنَّت يف ذلــك اليــوم 
هجمــات علــى ريــف محــص الشــمايل وريفــي إدلــب والالذقيــة، تســبَّبت يف مقتــل 41 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و7 ســيدات. 
وخالفــاً ملــا أعلنتــه القيــادة الروســية عــن نيِّتهــا اســتهداف مواقــع تابعــة للتنظيمــات اإلســالمية املتشــددة )تنظيــم داعــش، تنظيــم 
ــَد  جبهــة فتــح الشــام، تنظيــم جنــد األقصــى( فــإنَّ الوقائــع علــى األراضــي الســورية، ومــا وثَّقنــاه يف العاَمــن املاضَيــن يُثبــت تعمُّ
ــز يف معظــم األحيــان، وقتــل عــدد كبــر مــن املدنيــن، وقــد جتــاوزت  القــوات الروســية اســتهداف املدنيــن بشــكل مباشــر ومركَّ
حصيلــة الضحايــا املدنيــن الذيــن قتلتهــم حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا علــى يــد تنظيــم داعــش اإلرهــايب، كمــا متيَّــزت القــوات 
الروســية باتباعهــا لسياســة الضربــة املزدوجــة1، الــي هتــدف إىل قتــل أكــر عــدد ممكــن مــن احلاضنــة الشــعبية الــي طالبــت بتغيــر 
نظــام احلكــم يف ســوريا، كمــا ســجلنا مئــات اهلجمــات الــي اســتهدفت مراكــز حيويــة مدنيــة وبــى حتتيــة خدميــة، والحظنــا تتبُّعــاً 

دقيقــاً ملواقــع املنشــآت الطبيَّــة وحمطــات امليــاه والكهربــاء هبــدف تدمرهــا.

منــذ أيلــول/ 2015 نفــذَّت القــوات الروســية مئــات اهلجمــات غــر املــررة، الــي أوقعــت خســائر بشــرية وماديــة فادحــة تركَّــزت 
يف معظمهــا علــى مناطــق ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة بنســبة تقــارب الـــ 85 %، يف حــن أنَّ العــدد األقــل مــن 
اهلجمــات كان مــن نصيــب املناطــق اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش بنســبة تقــارب 15 %، وحــى يف مناطــق ســيطرة داعــش، 

ســجلنا عشــرات احلــوادث لقصــف مواقــع مدنيــة، مــا خلَّــف وقــوع جمــازر حبــق ســكان تلــك املناطــق.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

  1 سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق هبدف إيقاع أكر عدد ممكن من اخلسائر البشرية من كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.
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شــهدت حقبــُة التدخــل الروســي توقيــع عــدة اتفاقيــات لوقــف األعمــال العدائيــة، وكانــت روســيا راعيــًة هلــا أو طرفــاً فيهــا. كان 
أوَّهلــا يف 27/ شــباط/ 2016 وثانيهــا يف 12/ أيلــول/ 2016، لكــنَّ القــوات الروســية خرقــت بنــود االتفاقيتــن بشــكل واضــح 

وقــد ســجلنا ذلــك عــر عــدة تقاريــر.

ويف 30/ كانــون األول/ 2016 رَعــت روســيا اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار، الــذي وقَّــع عليــه كلٌّ مــن النظــام الســوري مــن 
جهــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة أخــرى، ومل ميــِض أســبوع علــى إبــرام االتفــاق حــى خرقــت القــوات الروســية بنــوَده 

وعــادت وتــرة القتــل والتدمــر إىل مــا كانــت عليــه قبــل االتفــاق مــع هنايــة شــباط/ 2017. 

ويبــدو أنَّ القــوات الروســية بُعيــد جناحهــا يف اســتعادة الســيطرة علــى اجلــزء الشــرقي مــن مدينــة حلــب، بدعــم بــري مــن قــوات النظــام 
الســوري وامليلشــيات اإليرانية، قد بدأت يف عقِد مفاوضات واتفاقيات، ففي أيار/ 2017 كانت روســيا أحد األطراف الضامنة 
يف مفاوضــات أســتانة، الــي نتــَج عنهــا حتديــد أربــع مناطــق خلفــض التَّصعيــد فيهــا، ومتَّ تثبيــُت العمــل هبــذه االتفاقيــة منتصــَف أيلــول/ 

2017 مــع اإلقــرار بنشــر قــوات عســكرية )روســية، وتركيــة، وإيرانيــة( ملراقبــة االتفــاق، والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/
http://sn4hr.org/arabic/2017/01/07/7365/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WkNPSTJiMTRWY28/view
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ويف 9/ متــوز/ 2017 كانــت روســيا الطــرف الرئيــَس الراعــي التفــاق اجلنــوب الســوري، وعــدة اتفاقــات حمليــة ُأخــرى ُعقــَدت 
يف مناطــق ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة، كاتفــاق خلفــض الّتصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف 22/ متــوز/ 2017، 

واتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة اجلنــويب يف آب/ 2017.

وقــد ملســنا اخنفاضــاً ملحوظــاً يف معــدالت القصــف والتدمــر ومســتويات العنــف بُعيــَد دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز 
التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، وانعكــس ذلــك علــى األمــور املعيشــية لألهــايل، حيــث متَّ العمــل علــى إعــادة تأهيــل املراكــز الطبيــة 
والرتبويــة، والَتَحــَق العديــد مــن األطفــال مبدارســهم بعــد إحجــام ذويهــم عــن إرســاهلم إليهــا؛ خوفــاً مــن اســتهدافها، كمــا ازداد 
نشــاط احلركــة التجاريــة يف األســواق، اســتمرَّ ذلــك حــى 19/ أيلــول/ 2017، حــَن بــدأت احلملــة العســكرية الــي شــنَّتها قــوات 
احللــف الســوري - الروســي عــر غــارات جويــة ُمكثَّفــة علــى ريــف إدلــب رداً علــى تقــدُّم فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف مناطــق 
بريــف محــاة الشــمايل، وقــد رصدنــا االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي يف غضــوِن أســبوع مــن تلــك احلملــة 
العســكرية، ونــرى أنَّ هــذه االنتهــاكات ُتشــكِّل هتديــداً ملســار واتفاقيــات أســتانة يف ظــلِّ اســتهداف مقــرات عســكرية تابعــة 

لفصائــل يف املعارضــة شــاركت ضمــن مفاوضــات األســتانة.

http://sn4hr.org/arabic/2017/09/29/8776/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cnloS25jdlVkc0E/view
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يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“هــدف القيــادة الروســية مــن عمليــات القصــف التدمــري الواســع يف مــدن ومواقــع عديــدة مــن ســوريا، وتطبيــق 
هنــج قصــف غــروزين، هــو احلصــول علــى صــكِّ رضــوخ وتســليم مــن قبــل اجملتمــع الســوري بالقبــول ببقــاء نظــام بشــار 
األســد احلــايل، وذلــك بعــد أن يرفعــوا رايــة االستســالم أمــام جحافــل القــوة الروســية الربريــة، وال نعتقــد أنَّ القيــادة 
الروســية جــادَّة يف أي عمليــة تفاوضيــة، ال يف جنيــف، وال يف أســتانة، ومــا يؤكــد ذلــك حجــم، وكميــة، ونطــاق 

عمليــات القتــل والتدمــر علــى يــد قواهتــا”.

هجمات عشوائية وأسلحة غر مشروعة:
• منــذ 30/ أيلــول/ 2015 ســجلنا تصاعــداً ملحوظــاً يف اســتخدام الذخائــر العنقوديــة وعلــى نطــاق واســع، اســتهدفت 
%99 مــن هــذه اهلجمــات مناطــَق مدنيــة مأهولــة بالسُّــكان، وقــد وثّقنــا ارتفاعــاً يف وتــرة اســتخدام عــدة أنــواع مــن الذخائــر 
العنقوديــة -مل نوثــق اســتخدامها هبــذه الكثافــة يف الســنوات الســابقة الــي اســتخدم فيهــا النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة 
AO-2.5RT، AO- الــذي حيمــل ذخائــر مــن نــوع RBK-500( :بأنــواع خمتلفــة-، واســتطعنا حصــر عــدد منهــا

2.5RTM و RBK-500 حيمــل ذخائــر مــن نــوع ShOAB-0.5، وصــاروخ توشــكا مــن منــط 9M79 بــرأس 
 ،) PTAB-1Mحيمــل ذخائــر مــن منــط RBK-500و ،SPBE حيمــل ذخائــر مــن نــوع RBK-500عنقــودي، و
وقــد حصلــت هــذه اهلجمــات عــر صواريــخ حتتــوي مئــات القنيبــالت الــي أُلقيــت مــن طائــرات، أو عــر منصــات إطــالق يُعتقــد 
  9M79أهنــا موجــودة يف البحــر املتوســط أو عــر رامجــات صواريــخ كمــا أننــا رصدنــا تزايــداً كبــراً يف اســتخدام الصواريــخ توشــكا

خاصــة يف ريفــي حلــب وإدلــب، لكننــا مل نتحقــق مــن كوهنــا مجيعــاً حتمــل رؤوســاً عنقوديــة.
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وقد وثقنا ما اليقل عن 212 هجمة بذخائر عنقودية من قبل قوات نعتقد أهنا روسية منذ تدخلها يف 30/ أيلول/ 2015 
حى 30/ أيلول/ 2017. تتوزع هذه اهلجمات حسب املناطق إىل:

ألف: مناطق خاضعة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة: 207 هجمة، وتتوزع هذه اهلجمات حسب احملافظات إىل:

باء: مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش: 5 هجمات تتوزع حسب احملافظات إىل:
دير الزور: 4

الرقة: 1
• يف منتصــف عــام 2016 بــدأت القــوات الروســية بالتَّوســع يف اســتخدام الذخائــر احلارقــة علــى املناطــق الســكنية والزراعيــة، ومل 
تســتعملها علــى خطــوط املواجهــة مــع فصائــل املعارضــة املســلحة، بــل داخــل املناطــق املأهولــة بالســكان، وقــد ســجلنا مــا اليقــل 

عــن 105 هجمــات منــذ 30/ أيلــول/ 2015 حــى 30/ أيلــول/ 2017 تتــوزع حســب احملافظــات إىل:

97 95

9
3 3

إدلب حلب حمص حماة درعا

54

38

6 5
2

حلب إدلب حمص حماة ريف دمشق
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• بــدءاً مــن النصــف الثــاين مــن عــام 2016 وثَّقنــا تعــرَُّض عــدة مراكــز حيويــة مدنيــة مبنيــة ضمــن مغــارات ومبــاٍن ُمعــدَّة للجــوء 
هلجمــات روســية بصواريــخ شــديدة التدمــر ختــرتق املبــاين احملصَّنــة، وتتســبَّب يف تدمرهــا، وقــد أشــارت جلنــة التَّحقيــق الدوليــة 
املســتقلة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان يف تقريرهــا املاضــي الصــادر يف شــباط/ 2017 إىل اســتخدام صواريــخ خارقــة للخرســانة 

عــدَّة مــرات يف اجلــزء الشــرقي مــن حلــب، وســجلنا هجمــات يف ريــف محــاة تتَّســق مــع اســتخدام هــذا النــوع مــن الصواريــخ.

• يف 4/ نيســان/ 2017 شــنَّت قوات النظام الســوري هجوماً كيميائياً على مدينة خان شــيخون بريف إدلب اجلنويب، تلتها 
هجمــات جويــة روســية اســتهدفت مركــزاً طبيــاً، ومركــزاً ملنظمــة الدفــاع املــدين الســوري، حيــث متَّ تقــدمي اإلســعافات للمصابــن، 
وهــذا ُيشــر ليــس فقــط إىل معرفــة القــوات الروســية باهلجمــات الكيميائيــة الــي شــنَّها النظــام الســوري، بــل إىل تورطهــا بشــكٍل خمــٍز 

يف احلادثــة وقــد أصدرنــا تقريــراً موســعاً حــول ذلــك. 

روسيا رَعت اتفاقياٍت أفضت إىل إجالء قسري يف عدة مناطق: 
تســبَّبت اهلجمات العشــوائية الي نفَّذهتا القوات الروســية يف دعم تقدُّم قوات النظام الســوري وميليشــياته املوالية يف عدة مناطق 
كأحيــاء مدينــة حلــب الشــرقية، وبلــدات يف ريــف دمشــق، وتزامــن ذلــك مــع تطبيــق هــدٍن ومصاحلــات رعتهــا روســيا وكانــت 
الطرَف الضامن فيها كاتفاقية إجالء السكان من األحياء الشرقية ملدينة حلب يف 13/ كانون األول/ 2016، الي أسفرت 
عــن إجــالء مــا اليقــل عــن 45 ألــف مــدين باجتــاه مناطــق ريــف حلــب الغــريب، واتفاقيــة حــي الوعــر مبدينــة محــص يف 13/ آذار/ 
ــاً بُعيــَد إجــالء الســكان  2017، الــي كانــت حتــت إشــراف الســلطات الروســية، وقــد شــهدت هــذه املناطــق وجــوداً روســياً بريَـّــ

علــى شــكل كتائــب مــن الشــرطة العســكرية. 

صور ُتظهر خراء وجنود روس يف حلب

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/64
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/64
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Si1sRGxfTkNjNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SUdyQUtzdG9ONnM/view
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املنهجية:
خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عالقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تردنــا أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيانــات، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زيــارة موقــع احلــدث بأســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا نــادراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمكانــات البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وبالتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجــن تعرَّضــوا 
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم، وثالثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت 

بعــالج املصابــن وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

واجهتنا صعوبات بالغة يف إســناد مســؤولية هجمات بعينها إىل القوات الروســية؛ نظراً المتالك النظام الســوري أســلحة وذخائر 
روســية الصنــع، لكنَّنــا اعتمدنــا علــى عــدة معطيــات منهــا:

1.  مقاطعة معلومات واعرتافات صرَّح هبا اإلعالم احملسوب على السلطات الروسية مع ما نوثِّقه على األرض.
2. اعتمادنــا علــى عــدد كبــر مــن الروايــات الــي حنصــل عليهــا مــن املراصــد املوجــودة يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة، وهــم مراقبــون يعملــون علــى التقــاط إشــارات الــرادار اخلاصــة بالطائــرات وتتبُّــع املكاملــات بــن الطيــار والقاعــدة 
اجلويــة الــي أقلــع منهــا، هــذه املراصــد تعمــل عــادة علــى تعميــم خــر إقــالع الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد العســكرية وتتبــع حركتهــا 
إلعــالم الســكان يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وحتذيرهــم بضــرورة االحتمــاء يف املالجــئ يف املناطــق 
الــي مــن املمكــن أن تســتهدفها الطائــرات، وتســتطيع املراصــد متيِّيــَز الطــران الــذي يُقلِــع مــن قاعــدة محيميــم العســكرية، والــي تُعتَــر 

مركــزاً عســكرياً روســياً أو مــن قواعــَد جويــة يف ريفــي محــاة ومحــص الــي تســتخدمها طائــرات النظــام الســوري.
3. الفرق يف القوة التدمرية إذا ما قارناها مع هجمات حكومية وثَّقناها سابقاً، إضافة إىل القدرة على التحليق والقصف ليالً. 

. SU-34 ،  SU-35 4.  حتليل الصور واملقاطع املصورة الي أظهرت صوراً لطائرات ثابتة اجلناح روسية من طراز
حيتــوي هــذا التقريــر علــى 14 شــهادة عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح  أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معانــاة تذكُّ

ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. 
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وأثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز عســكرية 
أو خمــازن أســلحة تابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، كمــا أنــه 

مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات الروســية للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برنامــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا ناشــطون 
موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحايــا واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف، إضافــة إىل صــور أخــرى أظهــرت 

خملفــات لذخائــر عنقوديــة روســية وفــوراغ ألســلحة حارقــة.  
حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وبالرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات 

النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.

لألســف فــإن الســلطات الروســية تُنكــر كل هــذه احلــوادث واجلرائــم ومل تفتــح حتقيقــاً واحــداً، وهــي بذلــك تســر علــى هنــج النظــام 
الســوري الــذي مل حياســب أحــداً مــن قواتــه منــذ آذار/ 2011 لكــنَّ ذلــك بالتأكيــد ال يُعفيهمــا مــن املســؤولية.

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.

ثانياً: الملخص التنفيذي:
يشــمُل التقريــر حصيلــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ارتكبتهــا القــوات الروســية يف عامــن منــذ تدخلهــا يف 30/ أيلــول/ 
2015 حــى 30/ أيلــول/ 2017 وقــد اســتعرضنا فيــه أبــرز احلــوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا ســواء يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة أو مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش.
ألف: المجازر وغيرها من أعمال القتل غير المشــروع: ســجلنا مقتل 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفاًل، و886 ســيدة 

)أنثــى بالغــة(، كمــا ســجلنا مــا اليقــل عــن 251 جمــزرة.
ــة المدنيــة: ســجلنا مــا اليقــل عــن 707 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، كانــت  ــاء: اســتهداف المراكــز الحيوي ب

109 منهــا علــى مســاجد، و143 علــى مراكــز تربويــة، و119 علــى منشــآت طبيــة. 
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جيم: استخدام الذخائر العنقودية: سجلنا ما اليقل عن 212 هجمة.
دال: استخدام األسلحة الحارقة: سجلنا ما اليقل عن 105 هجمة. 

هــاء: اســتهداف الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي: ســجلنا مقتــل 47 شــخصاً مــن الكــوادر الطبيــة، بينهــم 8 ســيدات، 
وســجلنا مقتل 24 شــخصاً من كوادر الدفاع املدين. 

واو: استهداف الكوادر اإلعالمية: سجلنا مقتل 16 شخصاً.
زاي: النــزوح والتشــريد القســري: ســجلنا تعــرَُّض مــا اليقــل عــن 2.3 مليــون شــخص للنــزوح والتشــريد القســري بســبب 

الروســية. اهلجمــات 

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NHVNZUNMRXNFMUE/view
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ثالثاً: تفاصيل هجمات جديدة:
يســتعرض هــذا التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق االنســان الــي ارتكبتهــا قــوات نعتقــد أهنــا روســية منــذ 30/ أيلــول/ 2016 حــى 

30/ أيلــول/ 2017.
ألف: المجازر وغيرها من أعمال القتل غير المشروع:

- حمافظة ريف دمشق:
بلدة حزة، اخلميس 13/ متوز/ 2017

اســتهدف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي وســط بلــدة حــزة يف الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق بصــاروخ؛ مــا تســبب يف 
مقتــل 4 مدنيــن. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.

قــال مالــك احلــرك عضــو املركــز اإلعالمــي يف منطقــة الغوطــة الشــرقية للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -تواصلنــا معــه عــر تطبيــق 
تلغــرام- إنــه مســع صــوت هديــر طائــرة ثابتــة اجلنــاح قرابــة الســاعة 10:00 وصعــد إىل ســطح منزلــه حــى يراقبهــا: “كانــت الطائــرة 
روســية فالطائــرة التــي تتبــع للجيــش الســوري تحمــل فــي ذيلهــا صــورة للعلــم الســوري وتطيــر علــى ارتفــاع منخفــض، 
لكــنَّ هــذه الطائــرة كانــت ُتحلِّــق علــى ارتفــاع شــاهق، رأيتهــا عندمــا كانــت تُلقــي بالصــاروخ لقــد اســتهدفت وســط البلــدة، 

ومنطقــة أخــرى شــمال شــرق بلــدة عيــن ترمــا، جميــع هــذه المناطــق مدنيــة وبعيــدة عــن جبهــات الثــوار”.
يف حــن قــال عامــر الغوطــاين وهــو مســعف يف أحــد املشــايف امليدانيــة أنَّــه مت نقــل ضحيتــن إىل املشــفى وثالثــة مصابــن أحدهــم 
طفــل يف الـــ 13 مــن عمــره: “حصــل االســتهداف صباحــاً بعــد الســاعة التاســعة، وردتنــا 3 إصابــات بينهــا طفــل وســيدتان 
كانتــا تعانيــان مــن رضــوض بســيطة، وحســب مــا أخبرنــي المصابــون فقــد حصــل االســتهداف وســط البلــدة بالقــرب مــن 
مســجد المحمــود، وقــد تســبَّب الصــاروخ فــي دمــار كبيــر، ووفقــاً لروايتهــم فقــد كان صاروخــاً موجهــاً وهــو مــا يقصفــه 

الطيــران الروســي عــادة”.
 

مدينة عربن، اإلثنن 24/ متوز/ 2017
قرابــة الســاعة 23:30 اســتهدف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي منطقــة العســقالين الســكنية، وســط مدينــة عربــن، بـــ 8 
صواريــخ، تســبب القصــف يف مقتــل 9 أشــخاص، بينهــم 5 أطفــال وســيدة، وإصابــة قرابــة 50 آخريــن، ودمــار كبــر يف املنــازل. 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UlJITEJMakh4YUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnJwV2pIbHdCdDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnJwV2pIbHdCdDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RG9ITzlXaWZBV0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZGNXalJsNVpYUm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cGo2RzEydTJoVlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0hUTnZzdzJFclE/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0eDdIRWcwMTQ4QVU/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0eDdIRWcwMTQ4QVU/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVZKRlBMdmxFdG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OVZKRlBMdmxFdG8/view
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املــدين،  الدفــاع  منظمــة  متطــوع يف  أبــو حممود2وهــو  عــالء  إىل  ثنــا  حتدَّ
كان عــالء مناوبــاً يف مركــز الدفــاع املــدين يــوم اهلجــوم وقــال إنــه مســع 
منطقــة  إىل  ــه  توجَّ مث  ليــاًل  عشــر  احلاديــة  الســاعة  قرابــة  انفجــارات   8
ــق الثانــي  العســقالين؛ حيــث ســقطت الصواريــخ: “صعــدُت إلــى الطاب
ــاٍج، فــي أحــد المنــازل  فــي أحــد األبنيــة، وبــدأت البحــث عــن أي ن
المدمــرة شــاهدُت جثَّــة ســيدة مشــوَّهة بالكامــل، وقربهــا 3 أطفــال، 
فــي مــكان آخــر وجــدت شــاباً عالقــاً تحــت األنقــاض كان ال يــزال 

حيــاً.
لقــد اســتهدفت الصواريــخ منطقــة العســقالني وهــي منطقــة ســكنية 
مدنيــة مكتظــة باألهالــي وأقــرب نقطــة عســكرية تتبــع للثــوار تبعــد 

عنهــا قرابــة 3كــم”.
أضــاف عــالء: “إن الصواريــخ ســقطت فــي منطقــة تمتــد علــى مســافة 
تتجــاوز 100م، وقــد خلَّــف ذلــك دمــاراً واســعاً طــال مــا اليقــل عــن 

6 أبنيــة”.

أنــس الطعــان3 متطــوع يف منظمــة الدفــاع املــدين، زاَر مــكان احلــادث يف 
اليــوم التــايل للهجــوم وأخرنــا مبشــاهداته: “لــم يكــن الدمــار قــد طــال بنــاء 
أو بناءيــن وإنمــا معظــم الحــي قــد تضــرَّر بشــكل كبيــر، حــي العســقالني 
مــن األحيــاء المزدحمــة بالســكان، ويبعــد عــن مــكان إقامتــي قرابــة 
100م، يــوم الهجــوم ســمعت صــوت الطائــرة ثــم تبعهــا صــوت 8 
انفجــارات متتاليــة، كان القصــف ليــالً، وهــذا مــا جعلنــي أجــزم أنَّ 

الطيــران روســي؛ فالطيــران الســوري ال يســتطيع القصــف ليــالً.
ال يوجــد ثــوار أو مســلحون فالجبهــات العســكرية تقــع علــى مشــارف 
ــد اســتهداف  المدينــة وليــس فــي وســطها، إنَّ القــوات الروســية تتعمَّ

األطفــال والنســاء”.

 2 تواصلنا معه عر تطبيق تلغرام 26/ متوز/ 2017

أطفــال مصابــون إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى 
حــي العســقالين مبدينــة عربــن 24/ 7/ 2017

  3 تواصلنا معه عر تطبيق تلغرام 26/ متوز/ 2017

الدمــار يف حــي العســقالين مبدينــة عربــن بعــد هجــوم 
جوي نعتقد أنه روسي 24/ 7/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDd0cmdYeWh1cGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eVpJVV9CajlKRlU/view
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بلدة عن ترما، اجلمعة 14/ متوز/ 2017
قرابة الســاعة 09:30 اســتهدف طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روســي مبى ســكنياً وســط بلدة عن ترما؛ ما أدى إىل مقتل 14 
شــخصاً، بينهــم 4 أطفــال، و6 ســيدات، وإصابــة مــا اليقــل عــن 12 آخريــن. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

يــوم اهلجــوم.
قــال لنــا عــالء الغوطــاين4 وهــو ناشــط إعالمــي حملــي كان يف البلــدة يــوم اهلجــوم وشــارك يف عمليــات اإلســعاف: “شــاهدت الطائــرة 
الروســية، اســتطعت تمييزهــا مــن لونهــا وصوتهــا، قرابــة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً حصــل القصــف وصلــُت المــكان 
بعــد عــدة دقائــق، وشــاهدت مبنــى مدمــراً وآخــر يحتــرق، وســمعت صــوت أنيــن الضحايــا مــن تحــت األنقــاض، وبعــد نحــو 

15 دقيقــة، تمكنَّــا مــن إخــراج طفلــة مــن تحــت األنقــاض، بينمــا اســتمرَّت عمليــة انتشــال والدتهــا قرابــة ســاعة”
قــال عــالء إنَّ البنــاء املســتهدف يقطــن فيــه قرابــة 10 عائــالت، بعضهــم مــن ســكان عــن ترمــا وبعضهــم مــن نازحــي حــي جوبــر، 

ــد أنَّ احلــي ليــس فيــه أيــة مقــرات عســكرية تتبــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة. وأكَّ

- حمافظة الرقة:
مدينة الرقة، اإلثنن 12/ كانون األول/ 2016

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ اســتهدفت حيَّــاً ســكنياً يف مدينــة الرقــة؛ تســبَّب القصــف يف مقتــل 
22 مدنيــاً، بينهــم 5 أطفــال، وإصابــة قرابــة 30 آخريــن. خيضــع احلــي املســتهدف لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.

حي البدو، اجلمعة 24/ آذار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ اســتهدفت شــارع املعــري يف حــي البــدو مبدينــة الرقــة؛ مــا تســبب يف 

مقتــل 5 مدنيــاً، 2 طفلــة و2 ســيدة. خيضــع احلــي لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.

- حمافظة دير الزور:
قرية دبالن، األربعاء 28/ حزيران/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ علــى قريــة دبــالن بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب يف مقتــل 9 
مدنيــاً، بينهــم 5 طفــاًل. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.

  4 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 15/ متوز/ 2017
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قرية الصاحلية، الثالثاء 24/ كانون الثاين/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ علــى قريــة الصاحليــة بريــف ديــر الــزور اجلنــويب الشــرقي؛ مــا أدى إىل 

مقتــل 14 مدنيــاً، وإصابــة مــا اليقــل عــن 22 آخريــن. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.

بلدة التبين، األربعاء 2/ آب/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ليــاًل بالصواريــخ منــزاًل ســكنياً يف بلــدة التبــين بريــف ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 15 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال، و4 ســيدات. إضافــة إىل إصابــة 19 آخريــن. ختضــع البلــدة 

لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.
 

- حمافظة محاة:
مدينة اللطامنة، اجلمعة 7/ نيسان/ 2017

قرابــة الســاعة 01:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى األجــزاء الشــمالية الغربيــة ملدينــة اللطامنــة 
بريــف محــاة الشــمايل؛ ســقط الصــاروخ قــرب ملجــأ أُقيــَم ضمــن مغــارة حتتمــي فيهــا عائلــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 4 أشــخاص 
معظمهــم مــن عائلــة واحــدة )أب وأم وطفلــة(، إضافــة إىل دمــار كبــر يف امللجــأ الــذي كانــوا حيتمــون فيــه. تســيطر علــى املنطقــة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
منــاف الصــاحل 5 مديــر منظمــة الدفــاع املــدين يف مدينــة اللطامنــة أخرنــا أنــه مســع تعميــم املرصــد التابــع لفصائــل يف املعارضــة 
ــه إىل املوقــع: “حصــل القصــف مــن صــاروخ ارتجاجــي؛  املســلحة بوجــود طــران روســي يف األجــواء قُبيــل وقــوع اهلجــوم، مث توجَّ
فحجــُم الدمــار الكبيــر يوحــي باســتخدام هــذا النــوع مــن الصواريــخ، إنهــا تختــرق األرض ثــم تنفجــر داخلهــا، وهــي قــادرة 
علــى تدميــر األبنيــة المحصَّنــة، شــاهدت الحفــرة التــي خلَّفهــا الصــاروخ كانــت بعمــق قرابــة 6 أمتــار وقطــر قرابــة 15م. 

قضــت عائلــة بكاملهــا داخــل المغــارة، انتشــلنا جثــث األم واألب والطفلــة، كان منظــراً مروعــًا”.
- حمافظة إدلب:

قرية كفر جالس، الثالثاء 15/ تشرين الثاين/ 2016
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ ُمســتهدفاً مبــاٍن ســكنية وســط قريــة كفــر جالــس بريــف إدلــب الغــريب؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــاًل، و1 ســيدة، وإصابــة مــا اليقــل عــن 7 ســيدات. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام يــوم اهلجــوم.

 5  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 28/ نيسان/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTdxWi16OG5vTVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OTdxWi16OG5vTVk/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 14

 
مدينة إدلب، اإلثنن 5/ كانون األول/ 2016

اســتهدف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي حــارة منصــور مشــال مدينــة إدلــب بعــدة صواريــخ؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، 
بينهــم 7 طفــاًل، و3 ســيدة، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وكانــت ختضــع لســيطرة مشــرتكة 

بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام يــوم اهلجــوم.
 

مدينة إدلب، األربعاء 15/ آذار/ 2017
قرابــة الســاعة 03:25 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن بفــارق أقــل مــن 5 دقائــق اســتهدفا موقعــن 
متقاربــن، اســتهدف األول بنــاًء ســكنياً مــن عــدة طوابــق يف حــي القصــور يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل 
ــاً، بينهــم 15 طفــاًل و1 رضيعــة، و4 ســيدات )أنثــى بالغــة( معظمهــم نازحــون مــن ريــف حلــب، إضافــة إىل  مقتــل 24 مدني
دمــار كبــر يف املبــى، بينمــا ســقط الصــاروخ الثــاين علــى بعــد قرابــة 100م عــن املبــى ذاتــه، وكنــا قــد أصدرنــا تقريــراً موســعاً عــن 

جمــزرة حــي القصــور يف نيســان 2017.

ختضــع مدينــة إدلــب حاليــاً لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وكانــت ختضــع يــوم اهلجــوم لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

حممــود الســايح طبيــب مــن ريــف حلــب فـََقــَد كلَّ عائلتــه يف اجملــزرة وهــم ســبعة أطفــال ووالدهتــم قــال للشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان –تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب– أنــه اســتيقظ علــى صــوت حتليــق طائــرة وبعــد دقائــق مســع صــوت هديــر الصــاروخ 
وصــوت اســتغاثات أطفالــه: “لقــد كان صاروخــاً موجَّهــاً وليــس مــن نــوع الصواريــخ التــي تُرمــى بآليــة الســقوط الحــر، 
تراكمــت األنقــاض فــوق جســدي واســتطعت بصعوبــة بالغــة حفــر فتحــة صغيــرة فــي أكــوام الحجــر ألســتطيع التَّنفــس، بعــد 

دقائــق ســمعت صــوت ســيارات اإلســعاف والدفــاع المدنــي، وتبعهــا صــوت صــاروخ آخــر”.
ــاعة حتــت األنقــاض إىل أن اســتطاع عناصــر الدفــاع املــدين انتشــاله وإســعافه  أضــاف حممــود أنــه ظــلَّ قرابــة ســاعتن ونصــف السَّ
ــاق الُيمنــى، كنــت الناجــَي الوحيــد مــن عائلتــي، روســيا  إىل املركــز الطــي: “ُأصبــت بكســور فــي األضــالع وكســور فــي السَّ

قتلتهــم جميعــًا”.

http://sn4hr.org/arabic/2017/04/11/7900/
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بلدة حيش، اجلمعة 7/ نيسان/ 2017
احلــي  علــى  صاروخــاً  روســي  أنــه  نعتقــد  اجلنــاح  ثابــت  طــران  قصــف 
الشــمايل يف بلــدة حيــش بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف مقتــل 9 
مدنيــاً، بينهــم 3 طفــاًل، و3 ســيدة، وإصابــة مــا اليقــل عــن 7 آخريــن. 
ختضع املنطقة لســيطرة مشــرتكة بن فصائل يف املعارضة املســلحة وتنظيم 

جبهــة فتــح الشــام يــوم اهلجــوم

- حمافظة حلب:
حي السكري، األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ اســتهدفت 
منــازل ســكنية يف حــي الســكري قــرب دوار موفــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 
10 مدنيــاً، بينهــم 3 طفــاًل، و1 ســيدة. خيضــع حــي الســكري حاليــاً 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري وكان خيضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة يــوم اهلجــوم.

قــال لنــا إبراهيــم جبلــي وهــو مــن ســكان حــي الســكري أنــه شــاهد صاروخــاً مظليَّــاً يهــوي مــن طائــرة روســية قرابــة الســاعة العاشــرة 
والنصــف صباحــاً، ســقط علــى مبــى ســكين تقطنــه 3 عائــالت: “كان البنــاء مؤلفــاً مــن 5 طوابــق جميعهــا ســويَّت بــاألرض، 
وُدفــن كل مــن كان فيهــا تحــت الــركام، مــن بيــن الضحايــا بــارع حجــازي وابنــه معتصــم ذو الخمــس ســنوات، لــم يكــن 

بينهــم ثــوار أو مســلحون لقــد قتلــوا داخــل منازلهــم”.
 

طفــالن قُتــال إثــر هجــوم طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 
علــى بلــدة حيــش بإدلــب 7/ 4/ 2017

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=541&token=XWWd5Z0lVBhAFOTOcDYMQ9DML777U1ZI
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZG1LQ01paFhFMzA/view
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حي جب القبة، الثالثاء 29/ تشرين الثاين/ 2016
قرابــة الســاعة 08:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً اســتهدف جتمُّعــاً للمدنيــن النازحــن مــن أحيــاء 
حلــب الشــرقية باجتــاه حــي الصاخــور، ســقط الصــاروخ يف شــارع فرعــي بــن حيَّــِي بــاب النــرب وجــب القبــة، قــرَب دكاكــن 
حجيج شــرق مدينة حلب؛ تســبَّب القصف يف مقتل 17 مدنياً، بينهم أطفال ونســاء، ودمار كبر يف املنازل الســكنية وتضرُّر 
يف مســجد برســن القريب من مكان اهلجوم. خيضع حي جب القبة حالياً لســيطرة قوات النظام الســوري وكان خيضع لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.
قــال أبــو العــز وهــو ناشــط إعالمــي حملــي كان موجــوداً حلظــة القصــف -تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب- أنــه كان يف حــي 
جــبِّ القبــة ليصــوِّر حركــة النــزوح الــي شــهدها احلــي، عندمــا ســقط صــاروخ مــن طائــرة ثابتــة اجلنــاح قُربَــه: “لــم َأعــد أرى شــيئاً 
فالدُّخــان مــأ المــكان ووقعــُت علــى األرض نتيجــة الضغــط المتولِّــد عــن االنفجــار، نهضــُت ألرى عشــرات الجثــث مــن 

المدنييــن الذيــن كانــوا يحاولــون الهــروَب مــن أحيــاء حلــب إلــى مناطــق ُتســيطُر عليهــا قــوات النظــام الســوري.
كانت أصوات القصف قُبيل تنفيذ الغارة وبعدها مستمرة، لكنَّ صوت الصاروخ الذي استهدف المكان كان قوياً جداً”.

قال أبو العز أنه مل يستطع متييز نوع الطران الذي استهدف املنطقة بسبب كثافة القصف.
أصدرنا يف 18/ أيلول/ 2017 تقريراً موسعاً وثَّقنا فيه 3 جمازر استهدفت نازحن من أحياء حلب الشرقية

طفل ضحية إثر هجوم طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي على حي السكري حبلب 16/ 11/ 2016

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=561&token=DoDZZ0RJLqZTQJPCakqch2rWeAh9FZs9
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFbWdoWDhSdXVGWTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTEyRzdSR2JwMU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHM5UDdsMkN0cE0/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=562&token=A3OXfuHdRu15xfSitiUZcIbLT3tPIMj9
http://sn4hr.org/arabic/2017/09/18/8714/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSVdGSFFiY2VPRVk/view
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قرية بابكة، اخلميس 12/ كانون الثاين/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ اســتهدفت منــزاًل ســكنياً شــرق قريــة بابكــة بريــف حلــب الغــريب مــا 

أدى إىل مقتــل 6 مدنيــن )3 أطفــال، و3 ســيدات( ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

مدينة دارة عزة، اخلميس 9/ آذار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي عــدة صواريــخ اســتهدفت مدرســة دارة عــزة الشــرقية يف مدينــة دارة عــزة بريــف حلــب 

الغريب؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنياً، بينهم 2 طفاًل. ختضع املدينة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة.

باء: استهداف المراكز الحيوية المدنية:
المراكز الحيوية الدينية:

- املساجد:
مسجد صبحان - حمافظة حلب، األربعاء 7/ كانون األول/ 2016

قصف طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي عدة صواريخ استهدفت حميط مسجد صبحان يف حي الكالسة شرق مدينة حلب؛ 
مــا أدى إىل تضــرُّر كبــر يف مبــى املســجد. خيضــع حــي الكالســة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وكان خيضــع لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.

آثار الدمار بعد هجوم جوي روسي على حي جب القبة حبلب 29/ 11/ 2016 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=817&token=X0ERuAUivOYXG011NBZEqd6jkK7JDXxq
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFOV9VdGgxUzBrcjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbEdDTGMxMlZleXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbEdDTGMxMlZleXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT2xXRnNLQzJSNWM/view
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مسجد الرمحن - حمافظة الرقة، اإلثنن 31/ متوز/ 2017
قصف طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي بالصواريخ مسجد الرمحن يف قرية اخلميسية فوقاين التابعة ملدينة معدان بريف حمافظة 

الرقة الشرقي؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املسجد، وخروجه عن اخلدمة، ختضع القرية لسيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

 المراكز الحيوية التربوية:
- املدارس:

مدرسة نور الدين الزنكي - حمافظة حلب، األحد 16/ تشرين األول/ 2016
ظهــراً قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدرســة نــور الديــن زنكــي يف حــي الســكري مبدينــة حلــب؛ مــا 

أدى إىل دمــار كبــر يف بعــض الغــرف الصفيَّــة وإصابــة أثــاث املدرســة بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.
خيضع حي السكري لسيطرة قوات النظام السوري وكان خيضع لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة يوم اهلجوم.

 

مدرسة حطن - حمافظة إدلب، اخلميس 17/ تشرين الثاين/ 2016
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدرســة حطــن للتعليــم األساســي يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة ســراقب 
بريــف حمافظــة إدلــب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء دورات امليــاه وســور املدرســة، إضافــة إىل إصابــة بنائهــا الرئيــس بأضــرار 

ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام يــوم اهلجــوم.

آثار الدمار يف مدرسة نور الدين زنكي بعد هجوم طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي على
 حي السكري حبلب يف 16/ 10/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXRyY2hkN2NQRXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTng5QVJ3OER6RGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2FwX3Qxd3BZaG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUzFSTFBsMlJBV2s/view
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المراكز الحيوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

مشفى اجلامعة السورية - حمافظة إدلب، اإلثنن 27/ شباط/ 2017
 قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ علــى مشــفى اجلامعــة الســورية يف األطــراف 
الغربيــة مــن قريــة ديــر الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســقف وجــدران املشــفى، وإصابــة مــواد 
إكســائه ومعداتــه بأضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة. وكان املشــفى قــد تعــرَّض للقصــف مــن قبــل الطــران ذاتــه يف اليــوم 

الســابق، ختضــع قريــة الديــر الشــرقي لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام يــوم اهلجــوم.
مشفى اللطامنة اجلراحي - حمافظة محاة، األربعاء 26/ نيسان/ 2017

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً، ُمســتهدفاً مشــفى اللطامنــة اجلراحــي يف األطــراف الغربيــة ملدينــة اللطامنــة 
بريــف محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل تضــرر يف أقســام عــدة وخــروج املشــفى عــن اخلدمــة. ختضــع املنطقــة لســيطرة جيــش العــزة أحــد 

فصائــل املعارضــة املســلحة.
أصــدرت مديريــة صحــة محــاة بيانــاً بتاريــخ 27/ نيســان/ 2017 قالــت فيــه أن صواريــخ شــديدة االنفجــار دمَّــرت مبــى املشــفى 

احملصَّــن؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن الكــوادر الطبيــة وتدمــر أجهــزة طبيــة.

األضرار يف مدرسة حطن بعد هجوم طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي على مدينة سراقب يف 17/ 11/ 2016

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B5zg6eGeTNtPMWw3RGRudkZrRWs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRF9CQjd5b255czA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRF9CQjd5b255czA/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B5zg6eGeTNtPVWlDbmZZMUI0eUE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aTZuRmo4bld3bEE/view
https://www.youtube.com/watch?v=T3nBkbqGjd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-59B8mls_XQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0S2JFc2M1dFNLTkE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0bjhaVUdGalhOWEE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0SnlrNFk4S2JWRjg/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjFfUDhLZ3dqbnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXRPanFVX1NpNEU/view
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قــال لنــا إبراهيــم الشــمايل الناطــق اإلعالمــي ملديريــة صحــة محــاة -تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب- أنَّ القصــف حصــل قرابــة 
الســاعة 05:15 بصاروخــن دمــرا مبــى املشــفى املبــين ضمــن املغــارة: “إنَّ نــوع الصواريــخ ودقَّتهــا فــي إصابــة الهــدف توحــي 
ــم مرصــد الثــوار عــن طيــران روســي ُيحلِّــق  بــأنَّ الطيــران الــذي اســتهدف المشــفى كان روســياً، إضافــة إلــى ذلــك فقــد عمَّ
فــي الســماء قُبيــل الهجــوم. تضــرَّرت أقســام المشــفى وُأصيــب 3 مــن الــكادر الطبــي، أحدهــم بقــي 4 ســاعات تحــت 

األنقــاض، وخرجــت المشــفى نهائيــاً عــن الخدمــة”.

مشفى عربن اجلراحي - حمافظة ريف دمشق، اإلثنن 1/ أيار/ 2017
قرابــة الســاعة 12:15 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 
صاروخــن اســتهدفا نقطــة استشــفاء طبيــة تابعــة ملشــفى عربــن اجلراحــي، 
تقع النقطة الطبية ضمن مبى سكين يف بلدة محورية يف الغوطة الشرقية؛ 
تســبَّب القصــف يف مقتــل 3 أشــخاص هــم ســيدة وطفــالن وتضــرُّر كبــر 
يف قســم العمليــات وإصابــة معــدات النقطــة الطبيــة بأضــرار ماديــة كبــرة. 

ختضــع بلــدة محوريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.
قــال عبــد املعــن وهــو مســؤول التوثيــق يف أحــد النقــاط الطبيــة يف بلــدة 
التواصــل االجتماعــي  محوريــة -تواصلنــا معــه عــر حســابه علــى موقــع 
فيســبوك- إنــه مل يســمع صــوت الطائــرة الــي نفَّــذت اهلجــوم، لكنَّــه مســع 
صــوت انفجــار الصواريــخ فقــط: “كنــت علــى بعــد 200م عــن موقــع 
القصــف، توجَّهــت فــوراً إلــى المــكان، شــاهدت المصابيــن والضحايــا، 

ــع”. كان بينهــم أطفــال ورضَّ
وأضــاف عبــد املعــن إنَّ النُّقطــة الطبيــة ليســت قريبــة مــن أيــة مواقــع عســكرية 
تتبــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وإنَّ مجيــع الضحايــا كانــوا مــن املدنيــن: 
“إنهــم أطفــال ونســاء ومرضــى لمــاذا يســتهدفونهم؟ ســجلنا مقتــل طفــل 
في الرابعة عشــر، وســيدة خمســينية، ورضيعة ال تتجاوز األربعة أشــهر، 

هــل هــؤالء هــم اإلرهابيــون؟”.

ملشــفى  تابعــة  طبيــة  استشــفاء  نقطــة  بنــاء  يف  األضــرار 
عربــن اجلراحــي بعــد هجــوم طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد 
أنــه روســي  / محوريــة/ ريــف دمشــق/ 1/ 5/ 2017

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFakY5WVpUblM3OGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVHR5NHRmamZyZHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUnJwZW80RHhQclU/view
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مركز قرية املهدوم الصحي - حمافظة حلب، األربعاء 29/ آذار/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ املركــز الصحــي يف قريــة املهــدوم بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى 

إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش يــوم اهلجــوم.

المربعات السكانية:
- األسواق:

سوق اهلال - حمافظة إدلب، السبت 14/ كانون الثاين/ 2017
قرابــة الســاعة 03:45 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى ســوق اهلــال يف األجــزاء الشــمالية مــن 
مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة، 

وإصابــة مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة كبــرة.
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام يوم اهلجوم.

األضرار يف نقطة استشفاء طبية تابعة ملشفى عربن اجلراحي بعد هجوم طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي/  محورية/ ريف دمشق/ 1/ 5/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQTF5aHR3Tk5Nd3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNnpWWF8yZFVFZUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2RCazdULVdPMTQ/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFeHUwVVpUY2F6OXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVlzSnc1LWQ4Rm8/view
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سوق مدينة سرمن - حمافظة إدلب، اخلميس 27/ نيسان/ 2017
قرابــة الســاعة 09:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى الســوق الرئيــس وســط مدينــة ســرمن بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار عــدد مــن احملــالت التجاريــة وإصابــة مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام يــوم اهلجــوم.

البنى التحتية: 
- مراكز الدفاع املدين:

مركز الدفاع املدين يف األتارب - حمافظة حلب، األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مركــز التأهيــل والتدريــب التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة األتــارب بريــف 
حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وأثاثــه وســوره 

وخروجــه عــن اخلدمــة.

الدمار يف سوق اهلال مبدينة معرة مصرين بعد هجوم طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي يف 14/ 1/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2pxTlUwd09Oc0E/view
https://www.youtube.com/watch?v=Vln3EGf4lTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fi7qlAQsEgc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFRktzeGJYWXBVdmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFczZNOXhLS2MyMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZVBiS29CakpHYUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbVFDZlIyNEVqeDQ/view
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الدمــار يف مركــز التأهيــل والتدريــب التابــع للدفــاع املــدين بعــد هجــوم طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى مدينــة األتــارب 
يف 13/ 11/ 2016

الدمــار يف مركــز التأهيــل والتدريــب التابــع للدفــاع املــدين بعــد هجــوم طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى مدينــة األتــارب 
يف 13/ 11/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ0VEa3FaX2ptZ1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ21GaW1WOGMxTWM/view
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- األفران:
الفرن اآليل - حمافظة إدلب، السبت 14/ كانون الثاين/ 2017

قرابــة الســاعة 03:45 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى فــرن اخلبــز اآليل األول يف األجــزاء الشــمالية 
مــن مدينــة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء الفــرن ومعداتــه بأضــرار 

ماديــة متوســطة.
ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بن فصائل يف املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام يوم اهلجوم.

فرن احلياة - حمافظة دمشق، اخلميس 2/ شباط/ 2017
قرابــة 10:00 صباحــاً قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة مســتهدفاً مبــى يضــم عــدة مشــاريع تتبــع 
مؤسســة حيــاة للتنميــة؛ مــا أدى إىل تضــرُّر مبــى فــرن احليــاة بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. خيضــع احلــي لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو وليــد الــذي يعمــل ضمــن مكتــب التوثيــق واإلعــالم التابعــة جملموعــة 
احليــاة -تواصلنــا معــه عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- الــذي كان موجــوداً علــى مقربــة مــن موقــع اهلجــوم: 
ــة قليــاًل واســتطعت أن  “كان الغبــار يمــأ المــكان، والرؤيــة مســتحيلة. انتظــرت خمــس دقائــق حتــى تمكنــت مــن الرؤي
أقتــرب مــن المــكان وُأســعف البعــض. المشــهد محــزٌن جــداً وال يمكننــي وصفــه، عندمــا تــرى الشــهداء أمامــك، وتــرى 

المصابيــن وال تســتطيع إســعافهم جميعــًا”.

األضرار يف الفرن اآليل األول مبدينة معرة مصرين بعد هجوم طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي يف 14/ 1/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=7Kzard5VrHA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7RLp8eeqofo&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1052&token=B6jljOu7ytI4pvgd78qPz4SKHMjbcjmE
https://www.youtube.com/watch?v=w6U9tJhzChk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT0wxN05xUF9yTFk/view
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قال أبو الوليد أنَّ القصف كان دقيقاً وحمدَّداً، وأنَّ قرابة 3 صواريخ ســقطت على مشــاريع جملموعة احلياة وهي معمل األحذية 
والفــرن واملشــروع احليــواين: “ال يســتطيع طيــران النظــام الســوري إصابــة األهــداف بهــذه الدقــة، ال بُــدَّ أنَّهــا طائــرة روســية، 

كان حجــم الدمــار كبيــراً جــدًا، والمبنــى انهــار بالكامــل”.
 

الفرن اآليل - حمافظة الرقة، اإلثنن 24/ متوز/ 2017
قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ فــرن اخلبــز اآليل يف قريــة اجلايــر بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى 

إىل دمــار كبــر يف بنــاء الفــرن وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

مخيمات الالجئين:
خميم الفرجة - حمافظة إدلب، السبت 1/ تشرين األول/ 2016

قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي )SU-24( بالصواريــخ خميــم الفرجــة الواقــع قــرب تــل الشــيح شــرقي مدينــة خــان 
شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل إصابــة عــدد مــن اخليــم بأضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام يــوم اهلجــوم. 

جيم: استخدام الذخائر العنقودية:  
- حمافظة إدلب:

مدينة جسر الشغور، الثالثاء 14/ آذار/ 2017
AO-  أحدهــا حيمــل ذخائــر مــن منــط  RBK500قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن مــن منــط

2.5RTM أو AO-2.5RT، واآلخــر حيمــل ذخائــر مــن منــطPTAB-1M ، اســتهدفت حــارة املســيحية يف احلــي 
الغــريب مــن مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل اشــتعال حريــق يف أحــد املنــازل. ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام يــوم اهلجــوم.
 

الطريق الواصل بن قريي معرشورين وبابيال، الثالثاء 21/ آذار/ 2017 
AO- حيمــل ذخائــر عنقوديــة مــن منــط  RBK500قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــط

2.5RTM / AO-2.5RT  ُمســتهدفاً األراضــي الزراعيــة قــرب الطريــق الواصــل بــن قريــة معرشــورين - بابيــال يف ريــف 
معــرة النعمــان الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي. ختضــع املنطقــة يــوم اهلجــوم لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NHBNQXV2QUJhd00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NHBNQXV2QUJhd00/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0WXVNejFNMTdWOWs
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SExfM3htYnlsMnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NHBNQXV2QUJhd00/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0Ym5jSEFRWHV4WWs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0a1RKc2gyZ2RYNk0/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0QlpTV0M4cjcyY1k/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0TXU2TW5wamlnWjA/view?usp=drive_web
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قرية بسامس، األحد 9/ نيسان/ 2017 
قرابــة الســاعة 08:32، قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــطRBK500  حيمــل ذخائــر مــن 
نــوع ShOAB-0.5، ُمســتهدفاً األراضــي الزراعيــة يف قريــة بســامس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع القريــة يــوم اهلجــوم 

لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

قرية معرة حرمة، اإلثنن 25/ أيلول/ 2017  
ShO-  حيمــل ذخائــر عنقوديــة مــن منــط  RBK500 طقصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــ
AB-0.5 علــى اجلهــة الغربيــة لقريــة معــرة حرمــة بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب بإصابــة مدنيَــن اثنــن. ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة. 
 

األتسرتاد الدويل حلب – دمشق، األربعاء 27/ أيلول/ 2017 
PT- حُمملــن بذخــرة عنقوديــة مــن منــط  RBK500 طقصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن مــن منــ

AB-1M، اســتهدفا األتســرتاد قــرَب احلــي الشــرقي ملدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة 
مدنَيــن أحدمهــا ســيدة. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

بقايــا ذخائــر صغــرة مــن منــطAO-2.5RTM / AO-2.5RT  ُعثــر عليهــا قــرب طريــق معرشــورين - بابيــال بريــف معــرة 
النعمــان 21/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LTJTWnVZUUJoX1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MnhKbF9hWmduY1E/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0NDBTRkhEdVNXMFE/view?usp=drive_web
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-حمافظة حلب:
بلدة السحارة، األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016

 ،PTAB-1M حيمــل ذخائــر مــن منــط RBK-500 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن نــوع
ُمســتهدفاً اجلهة الغربية من بلدة الســحارة بريف حلب الغريب؛ ما أدى إىل إصابة 3 مدنين بينهم طفل وســيدة. ختضع البلدة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم.

بلدة حيان، األحد 5/ آذار/ 2017
 ShOAB-0.5  حيمــل ذخائــر مــن نــوع  RBK-500قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــط

ُمســتهدفاً اجلهــة الشــرقية مــن بلــدة حيــان بريــف حلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

قرية التوامة، اخلميس 23/ آذار/ 2017
 ShOAB-0.5 حيمــالن ذخائــر مــن نــوع  RBK-500قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن مــن منــط

علــى قريــة التوامــة بريــف حلــب الغــريب. ختصــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم. 

بقايا ذخرة صغرة من منط PTAB-1M ُعثر عليها قرَب احلي الشرقي ملدينة خان شيخون 27/ 9/ 2017

https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0aE1HZXZqaF9oM2M
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0OFV6aXc0LVBGRkk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0Z0VOcW4yY0xUNW8/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V25lWllfSTF6NzQ/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0UGladXdDbUFLN00
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YXhDOEQtb1ZuUkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Qkh4RVdhMjFhTE0/view
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- حمافظة دير الزور: 
قرية مراط، اجلمعة 14/ نيسان/ 2017 

 AO-2.5RTM حيمــل ذخائــر مــن منــطRBK-500  قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــط
AO-2.5RT /  ُمســتهدفاً قريــة مــراط بريــف ديــر الــزور الشــرقي اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ أدى ذلــك إىل إصابــة 5 

أشــخاص جبــروح طفيفــة وتدمــر منــزل ســكين.

دال: استخدام األسلحة الحارقة:
- حمافظة إدلب:

مدينة أرحيا، األربعاء 22/ آذار/ 2017
قرابــة الســاعة 19:50 اســتخدم طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة اســتهدفت احلــي الغــريب، وحــيَّ اجملمــع 
احلكومــي وســط مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل اشــتعال حرائــق يف املنطقــة، وإصابــة ثالثــة مدنيــن. ختضــع 

املدينــة يــوم اهلجــوم لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 

بقايــا غطــاء صــاروخ مــن منــط RBK-500 حيمــل ذخائــر مــن منــط ShOAB-0.5 ُعثــر عليــه يف قريــة التوامــة 
حبلــب 23/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfuNnYtU1pEeDlpNGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfuSGNQTWY5Qk1pSEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZU5CS2xUOVRKRkE/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0UGRIR05KX1BrQTA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDcyaS0yQXQzYUU/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0emxkcTQ2UWg4eTg
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0d1o0ZTZtQndwcnM/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0dnJYa0dBblVZTE0/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0NXNuR05pY0M2RE0
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cGJtUkU0c3JnTm8/view
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خملفات أسلحة حارقة بعد هجوم طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روسي على مدينة أرحيا بإدلب 22/ 3/ 2017

 بقايا أسلحة حارقة بعد هجوم طران روسي ثابت اجلناح على مدينة أرحيا بإدلب 22/ 3/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eFgxTE1TbHU4azA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OFBRMDU4UEt2MU0/view
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- حمافظة محاة:
بلدة اللطامنة، السبت 8/ نيسان/ 2017 

قرابــة الســاعة 18:15 اســتخدم طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة ُمســتهدفاً األراضــي الزراعيــة علــى بعــد 
قرابــة 2 – 3كــم مشــال غــرب بلــدة اللطامنــة باجتــاه قريــة الــزكاة؛ مــا أدى إىل حرائــق يف املــكان املســتهدف. ختضــع بلــدة اللطامنــة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة. 
قــال حممــد قاســم، الــذي كان موجــوداً حلظــة اهلجــوم -تواصلنــا معــه عــر تطبيــق واتســاب- أنــه مســع صــوت انفجــار صغــر وتــاله 
انفجــارات متتاليــة مث شــاهد حرائــق مشــتعلة يف األراضــي الزراعيــة الــي حُتيــط مبنزلــه: “كان هلــذه القنابــل صــوت املفرقعــات الناريــة؛ 
تســببت بإشــعال احلرائــق مــن حولنــا، حنــن نقطــن يف أرض زراعيــة، وســرعان مــا تنتشــر احلرائــق فيهــا” أخرنــا حممــد أنــه شــاهد 
احلاضنــة وذيلهــا وقــدَّر املســاحة الــي انتشــرت فيهــا املخلفــات بقرابــة 220م2: “طائــرة روســية هــي مــن نفَّــذت غــارة الســالح 
الفوســفوري علينــا، كمــا نفَّــذت عــدة غــارات أخــرى شــرق مدينــة اللطامنــة ووســطها يف ذلــك اليــوم، لقــد اســتطاع املرصــد التابــع 

للثــوار حتديــد إقــالع الطائــرة مــن مطــار محيميــم”
أضــاف حممــد أنَّ املنطقــة املســتهدفة منطقــة زراعيــة يقطــُن فيهــا النازحــون مــن بلــدة اللطامنــة وال وجــود عســكري فيهــا ألي فصيــل 

مــن فصائــل املعارضــة املســلحة.

بلدة اللطامنة، السبت 8/ نيسان/ 2017 
قرابــة الســاعة 02:20 اســتخدم طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة علــى حــي ســكين مشــال بلــدة اللطامنــة.  

ختضــع بلــدة اللطامنــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

مدينة كفر زيتا، السبت 8/ نيسان/ 2017
اســتخدم طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أســلحة حارقــة مشــال شــرق مدينــة كفــر زيتــا علــى الطريــق املــؤدي إىل قريــة الصيــاد 

ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام يــوم اهلجــوم.

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0SXA0QUlIVlYxaVE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZE9hdnZ6SjJ3cG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Smo0dDh5V2pwNUU/view
https://www.youtube.com/watch?v=hTxpdEbZt04
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TS1JWk1wdDJEOHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WXVYZ3FQVGlKa28/view
https://www.youtube.com/watch?v=utyeMUGxxOw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gs05X7IqQBc&feature=youtu.be
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بلدة اللطامنة، اإلثنن 17/ نيسان/ 2017 
شــنَّ طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بــن الســاعة 02:00 – 04:00 مــا اليقــل عــن 12 غــارة اســتخدم فيهــا أســلحة 

حارقــة؛ ُمســتهدفاً احلــي الشــمايل لبلــدة اللطامنــة بريــف محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل حرائــق يف احلــي. 
قــال لنــا فيــاض الصطــوف ناشــط إعالمــي حملــي يف بلــدة اللطامنــة -تواصلنــا معــه عــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
فيســبوك- إنــه مســع تعميــم مرصــد املعارضــة املســلحة عــن وجــود طائرتــن روســيتن يف أجــواء ريــف محــاة الشــمايل وبــدأت بعدهــا 
سلســلة مــن الغــارات: “أغــارت علينــا الطائرتــان بصواريــخ ارتجاجيــة وتلتهــا صواريــخ فوســفورية اســتطعت تمييزهــا بدايــة 
مــن صــوت انفجارهــا األقــل حــدة ثــمَّ مــن الحمــم التــي تطلقهــا، كانــت أشــبه بالشُّــهب التــي تتطايــر، أحصيــت قرابــة 45 
غــارة علــى مناطــق صــوران ولحايــا وطيبــة اإلمــام، واألزوار، وحلفايــا منهــا 14 غــارة علــى بلــدة اللطامنــة فقــط، لقــد أحرقــوا 

بلدتنــا وشــبَّت النيــران فــي أراضينــا الزراعيــة”.
قــال فيــاض إنَّ املنطقــة الــي اســتهدفتها الغــارات الروســية كانــت منطقــة مدنيــة ال وجــود فيهــا ملظاهــر عســكرية تتبــع لفصائــل يف 

املعارضــة املســلحة.

بقايــا غطــاء حاضنــة ذخائــر حارقــة ُعثــَر عليهــا يف مشــال غــرب بلــدة اللطامنــة بعــد هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي 
  2017 /4 /8

https://www.youtube.com/watch?v=ID_7Zx5fz9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gG8CkCPXoLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QtIK5ehSUXE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ID_7Zx5fz9c&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UTVOTlJwMkFqSjg/view
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هاء: استهداف الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني:
عمــاد حممــد زيتــون، ســائق ســيارة إســعاف تابعــة ملشــفى بغــداد امليــداين، مــن أبنــاء مدينــة عنــدان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 
مــن مواليــد عــام 1973، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، متــزوج ولديــه 4 أطفــال، تــويف اإلثنــن 14/ تشــرين الثــاين/ 2016 
جــراء قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مشــفى بغــداد امليــداين يف قريــة عوجيــل بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، 

اخلاضعة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة. 

ماجــد حممــد العمــر، ممــرض، مــن أبنــاء بلــدة قمحانــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 30 عامــاً، يعمــل لصــاحل 
منظومــة شــامنا اإلســعافية، قُتــل يــوم اخلميــس 27/ نيســان/ 2017 أثنــاء وجــوده داخــل النقطــة الطبيــة اإلســعافية مشــال غــرب 

قريــة معــر زيتــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، جــراء قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي النقطــة الطبيــة بالصواريــخ.

واو: استهداف الكوادر اإلعالمية: 
مصعــب عبــد الرحيــم أمحــد عــرايب، األربعــاء 26/ نيســان/ 2017 قضــى بإصابــة قاتلــة يف البطــن جــراء قصــف طــران ثابــت 
اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً بالقــرب منــه، أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة حلملــة لقاحــات يف بلــدة اجلانوديــة بريــف حمافظــة إدلــب 

الغــريب، ختضــع البلــدة يــوم احلادثــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
مصعــب، مديــر املكتــب اإلعالمــي يف الداخــل الســوري التابــع للهــالل األمحــر القطــري ومديــر مكتــب شــبكة تيــوب رصــد يف 
ســوريا، مــن أبنــاء مدينــة األتــارب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــن مواليــد عــام 1983، حاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، 

متــزوج ولديــه طفــل وطفلــة.

زاي: النزوح والتشريد القسري:
تســبَّبت الغــارات والعمليــات العســكرية الروســية يف حركــة نــزوح لقرابــة 2.3 مليــون شــخص مــن الســكان يف حمافظــات حلــب 

ومحــص وإدلــب والالذقيــة والرقــة وديــر الــزور وريــف دمشــق.
منــذ منتصــف متــوز/ 2017 بــدأت قــوات احللــف الســوري الروســي بتصعيــد عملياهتــا العســكرية بشــكل خميــف يف ريــف الرقــة 
الشــرقي -الواقــع علــى الضفــة اليمــى لنهــر الفــرات )قــرى شــامية(– وريــف ديــر الــزور الغــريب -الواقــع علــى الضفــة اليمــى لنهــر 
الفرات )قرى شــامية( أيضًا- ترافقت هذه العمليات العســكرية بانتهاكات جســيمة للقانون العريف اإلنســاين؛ تســبَّبت يف نزوح 
ما اليقل عن 135 ألف نســمة من مدن معدان والســبخة بريف الرقة الشــرقي، وبلدات التنبين وعياش، واخلريطة، والشــميطية 

بريــف ديــر الــزور الغــريب، معظمهــم اضطــرَّ للبقــاء يف مناطــق صحراويــة غــر جمهــزة للنــزوح مفتقديــن أدىن مقوِّمــات احليــاة. 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWTl3eHVWalAyeXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZm1PNW9OV0N5Vnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhcFRjM0xJN0ZHb0U/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B0mAZ6BiMbUhdldsOXU3d3NRNGs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B0mAZ6BiMbUhZDdwdFE0LVIxZXc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B0mAZ6BiMbUhTG0xcWtfYkxLUU0/view?usp=drive_web
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رابعاً: المرفقات: 
القوات الروسية تتفوَّق على النظام السوري يف استخدام الذخائر العنقودية 

القوات الروسية تستخدم األسلحة احلارقة ما اليقل عن 78 مرة منذ تدخلها يف سوريا
حصاد عام ألبرز انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل القوات الروسية

التقارير الدورية واخلاصة الصادرة عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، الي توثق انتهاكات القوات الروسية يف سوريا

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خــرق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضَيــن بوقــف اهلجمــات 
العشــوائية، وأيضــاً انتهــك عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، مــا ُيشــكِّل جرائــم حــرب.

2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنين عزل، وبالتايل فإن القوات الروسية قد انتهكت أحكام 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى 

إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
3. إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قــام هبــا النظــام الروســي تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. القذائــف قــد أطلقــت علــى مناطــق مأهولــة بالســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصابــات هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا 

قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إلى النظام الروسي:

• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.
• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة، وإعــادة بنائهــا وجتهزيهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحايــا واجلرحــى كافــة، الذيــن 

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة بالرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

http://sn4hr.org/arabic/2017/03/23/7788/
http://sn4hr.org/arabic/2017/01/26/7528/
http://sn4hr.org/arabic/2017/01/26/7528/
http://sn4hr.org/arabic/2016/09/30/7018/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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إلى مجلس األمن:
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا، مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة والعاملــن 

يف اجملــال الطــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل القصــف املدفعــي والقصــف اجلــوي”.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه بارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنين، حلفظ أرواح السورين وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.

• توســيع العقوبــات لتشــمل النظــام الروســي والســوري واإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 

التقريــر، باعتبارهــا نفــذت مــن قبــل قــوات نعتقــد أهنــا روســية بالتنســيق مــع القــوات احلكوميــة.

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

• إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف تدمر اتفاقيات خفض التَّصعيد.

إلى المجتمع الدولي:
• يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــين واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 
الشــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزيــادة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى 
الصعيــد اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة 

جلميــع األشــخاص املتورطــن.
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• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وبالتــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوريا.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوريا عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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