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الجهة التي أعدت التقرير : الشبكة السورية لحقوق االنسان
تاريخ اصدار التقرير :   2014-3-10

مجال التقرير : رصد استخدام القوات الحكومية للقنابل العنقودية في قصفها لمدينة يبرود  في ريف دمشق بين تاريخي 
الجمعة 31-1-2014 و السبت 2014-3-1

التقرير يتضمن :
المقدمة و المنهجية

حصيلة استخدام القنابل العنقودية
تفاصيل الحادثة األخيرة

الملحقات و المرفقات
االستنتاجات والتوصيات

شكر
 

المقدمة  و المنهجية :
تقع مدينة يبرود شمال العاصمة دمشق ب 80 كيلومتر رابط يظهر موقع المدينة :

تعتمد منهجية التقرير على التحقيقات التي أجراها فريق الشبكة السورية مع ناشطين وشهود عيان من محافظة ريف دمشق 
السورية لحقوق اإلنسان  الشبكة  قيام فريق  إلى  التقرير اضافة  التقرير على رواية شاهد عيان مسجلة في  حيث يحتوي 
بالتدقيق في الصور و الفيديوهات التي وردت إلينا عبر ناشطين متعاونين معها في المدينة وقد تم تغيير اسماء الشهود وفقاً 

لرغبتهم .
لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من زيارة المنطقة و ذلك بسبب الحظر المفروض من قبل الحكومة السورية على 

المنظمات الحقوقية .
حصيلة استخدام القنابل العنقودية

مازالت الحكومة السورية مصرة على استخدام القنابل العنقودية التي تبقى في المناطق التي استخدمت فيها لعشرات السنين 
يدفع أهالي تلك المناطق من أرواحهم ثمن ذلك قتال أو إعاقة أو دمارا .

وعلى الرغم من إدانة أكثر من 112 دولة من دول العالم عبر قرار في الجميعة العامة لألمم المتحدة الستخدام الحكومة 
السورية القنابل العنقودية ضد شعبها ، و إصدار عدة تقارير و دراسات توثق استخدام الحكومية السورية للقنابل العنقودية 

القوات الحكومية تستخدم القنابل العنقودية مرات عديدة في قصفها منطقة يبرود
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في 9 محافظات سورية و كان آخرها التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول حصيلة ضحايا القنابل 
العنقودية ، لالطالع على التقرير نرجو زيارة الرابط التالي على موقع الشبكة على االنترنيت :

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/cluster%20bombs%20english.pdf

وكان الزمالء األعزاء في هيومان رايتس ووتش قد أصدروا عدة تقارير تثبت توسع استخدام القوات الحكومية للقنابل 
العنقودية في قصفها للمحافظات السورية وتمكنوا عبر مجهود كبير من تحديد سبعة أنواع من القنابل العنقودية المستخدمة .

كل ذلك يعطي مؤشرا واضحا على استخفاف الحكومة السورية الصارخ بالقانون الدولي .

واآلن تضاف منطقة جديدة إلى قائمة المناطق الخطيرة في سوريا والتي استخدمت فيها القنابل العنقودية ، وإن لم يرسل 
المجتمع الدولي رسالة واضحة بهذا الخصوص كما فعل في حال استخدام األسلحة الكيميائية فإن الحكومة السورية سوف 

تستخدم القنابل العنقودية مرارا و تكرارا دون أي اكتراث بعملية محاسبة أو مسائلة .

استخدمت القوات الحكومية القنابل العنقودية في 9 محافظات سورية شملت عشرات المناطق ،كان آخرها الهجوم على 
منطقة يبرود بريف دمشق  ، أودت هذه الهجمات بحياة مااليقل عن 138  شخص مدني بينهم 64 طفل بنسبة بلغت %48  
و 14 امرأة بنسبة 12 % أي أن نسبة النساء و األطفال تبلغ 60 % إضافة الى 48 رجل مدني و 3 فقط هم من المقاتلين 

أي بنسبة 2.5 % من مجموع الضحايا.

تفاصيل الحادثة األخيرة :
قام سالح الطيران الحربي التابع للحكومة السورية » والذي التمتلكه أي جهة أخرى » بالقاء قنابل عنقودية على مدينة 

يبرود وبشكل متكرر  في أيام مختلفة .
في يوم الجمعة الموافق  31/كانون الثاني/ 2014 قامت الطائرات الحربية بالقاء قنابل عنقودية  سقط بالقرب من السورق 
المركزي و قد وادى ذلك لمقتل شاب واصابة 12 آخرين ، وفي اليوم التالي أصيبت طفلة نتيجة انفجار إحدى مخلفات 

القنابل فيها .
في يوم الخميس الموافق 6/شباط/2014 أعادت القوات الحكومية استخدامها للقنابل العنقودية التي استهدفت تحديدا » حي 

القاعة » وأصيب جراء ذلك 4 أطفال .
أخبر عدد من األهالي و النشطاء الذين تواصلت معهم الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن القوات الحكومية للقنابل العنقودية 
على نحو متقطع لعدة أيام الحقة حتى يوم االثنين 17/شباط/2014 وتسبب ذلك بمقتل مااليقل عن 6 أشخاص و إصابة 

23 آخرين .

احد األطباء في مدينة يبرود والذي رفض االفصاح عن اسمه تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول قصف المنطقة 
بالقنابل العنقودية :

»تعرضت يبرود للقصف بالقنابل العنقودية وتحديدا في السوق الرئيسي حيث استشهد رجل واصيب عدد آخر من المدنيين 
وفي اليوم التالي للقصف قامت طفلة صغيرة برفقة والدتها بركل إحدى المخلفات مما أدى النفجارها ، وكان بنفس الوقت 
بجانبهم أحد الرجال وقد أصيب ثالثتهم بإصابات مابين متوسطة إلى خطيرة مما استدعى القيام بعمل جراحي لألشخاص 
الثالث حيث كانت اصابة الطفلة بالقدمين وكذلك األم ، أما الرجل فكانت إصابته األخطر فقد أصيب بشظايا في القدمين 

وفي البطن مما استدعى عمل جراحي اسعافي في منطقة البطن »
» و في تاريخ 6/شباط /2014 عاود النظام قصف القنابل العنقودية فاستهدف اماكن تجمع لألطفال فقد اصيب على اثرها 
أربعة أطفال إصابات خطيرة فقمنا باسعافهم وتبين لنا بأنه كان لديهم كسور باألطراف وكذلك إصابات متعددة في البطن 

وأحدهم أصيب في أعضائه التناسلية وقد اجريت لهم عمليات الجراحية وهم االن في وضع جيد »
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