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حصاد أربع سنوات الستخدام الذخائر العنقودية... 
ومازال االستخدام مستمراً

يجب تدمري مخزون الذخائر العنقودية عىل غرار مخزون األسلحة الكيميائية
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المقدمة:

    يعــود أول اســتخدام بــارز مــن قبــل القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقوديــة بحســب أرشــيف الشــبكة الســورية 

ي حاضنــة  ان الحــر�ب ف بريــف إدلــب، حيــث ألقــى الطــري ي قريــة شــورل�ي
نســان إىل تمــوز/ 2012، ذلــك �ف لحقــوق الإ

مليئــة بالذخائــر العنقوديــة. 

ي اســتخدامها بشــكل منهجــي واســع، حــىت 
وربمــا تكــون قــد اســتخدمت قبــل ذلــك أيضــاً، وتوســع بعــد ذلــك �ف

ي عــداد الأســلحة التقليديــة، ويعتــرب عــام 2014 الأكــرث فداحــة مــن ناحيــة كثافــة وتوســع اســتخدام 
أصبحــت �ف

ي أيلــول/ 2014 أثبتنــا من خاللهــا أن النظام 
القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقوديــة، وقــد أصدرنــا دراســة موســعة �ف

ي يــوم الســبت 16/ آب/ 2014 أصــدر 
ي العالــم مــن حيــث اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، و�ف

الســوري الأســوء �ف

ي العالــم، اعتمــد التقريــر فيمــا يخــص 
مرصــد الذخائــر العنقوديــة تقريــراً  حــول اســتخدام الذخائــر العنقوديــة �ف

ــات الشــبكة  ــر وإحصائي ــة وتقاري ــر العنقودي ف مرصــد الذخائ ــ�ي ســوريا بشــكل رئيــس، عــى التنســيق والتعــاون ب

ي يغطيهــا التقريــر حــىت 4/ نيســان/ 2014.
ة الــىت نســان، والفــرت الســورية لحقــوق الإ

ي مرصــد الذخائــر العنقوديــة إىل أن الضحايــا الذيــن قتلتهــم القــوات الحكوميــة أكــرث 
      كمــا أشــار تقريــر الزمــالء �ف

ي عــام 2006.
بكثــري مــن ضحايــا الســتخدام المكثــف لإرسائيــل للذخائــر العنقوديــة �ف

ي هــذا التقريــر أبــرز حــالت اســتخدام القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقوديــة منــذ أول اســتخدام لهــا 
نســتعرض �ف

ي عــام 2015، بحيــث يُظهــر التقريــر بشــكل واضــح اســتمرار منهجيــة اســتخدام الذخائــر 
حــىت آخــر اســتخدام �ف

ــر العنقوديــة بحســب أرشــيف الشــبكة الســورية  ــارز مــن قبــل القــوات الحكوميــة للذخائ يعــود أول اســتخدام ب

ي حاضنــة  ان الحــر�ب ف بريــف إدلــب، حيــث ألقــى الطــري ي قريــة شــورل�ي
نســان إىل تمــوز/ 2012، ذلــك �ف لحقــوق الإ

مليئــة بالذخائــر العنقوديــة. 

نســان مــن مجلــس الأمــن  بهــدف تســليط الضــوء عــى ذلــك مــن جديــد، وتطلــب الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ي تدمــري ترســانة القــوات الحكوميــة مــن الذخائــر العنقوديــة وحظــر اســتخدامها، عــى غــرار 
إصــدار قــرار يقتــ�ف

ــأن القــوات الحكوميــة ســوف  ف ب ــة، ونحــن عــى يقــ�ي ي بحظــر اســتخدام الأســلحة الكيميائي
القــرار 2118 القــا�ف

تخــرق أي قــرار كمــا فعلــت مــع جميــع قــرارات وبيانــات مجلــس الأمــن الخاصــة بســوريا منــذ آذار/ 2011.

ي قــرارات عــدة اســتخدام القــوات الحكوميــة 
     كمــا أن الجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة أدانــت بشــكل رصيــح �ف

ي 18/ كانــون الأول/ 2014، لكــن ذلك 
ي 18/ كانــون الأول/ 2013، وأيضــاً �ف

ي 15/ أيــار/ 2013، و�ف
للذخائــر العنقوديــة، �ف

لــم يُشــكل أد�ف رادع لــدى الحكومــة الســورية للتوقــف عــن اســتخدامها.

ات  ي منــه عــى ضحايــا المخلفــات العنقوديــة الذيــن قتلــوا بعــد القصــف بفــرت
ي الجــزء الثــا�ف

يُســلط التقريــر الضــوء �ف

نســان الــدول الصديقــة بإرســال معــدات تخصصية مــن أجل  متباعــدة، حيــث تطالــب الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

اكتشــاف ثــم تفكيــك كافــة مخلفــات الذخائــر العقنودية.

نســان أن أيــاً مــن الأطــراف الأخــرى )القــوات الكرديــة، الجماعــات       لــم يثبــت لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

المتشــددة، المعارضــة المســلحة( قــد اســتخدمت ذخائــر عنقوديــة.

http://sn4hr.org/arabic/?p=2214
http://sn4hr.org/arabic/?p=2214
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ســجلنا مــا ليقــل عــن 217 حالــة قصــف بالذخائــر العنقوديــة، منــذ تمــوز/ 2012 وحــىت 17/ آذار/ 2015، نصفهــا 

ي عــام 2014، فقــد وثقنــا فيــه مــا ليقــل عــن 94 حالــة قصــف، كمــا وثقنــا 9 حــالت قصــف باســتخدام 
تقريبــاً �ف

الذخائــر العقنوديــة خــالل الأشــهر الثالثــة الأوىل مــن عــام 2015، وهــذا مــؤرسث واضــح عــى اســتمرارية القــوات 

ي اســتخدام الذخــار العنقوديــة.
الحكوميــة �ف

ــوز/ 2012 وحــىت 17/ آذار/ 2015 289 شــخصاً،  ــذ تم ــة من ــر العنقودي ــارسث بالذخائ ــات القصــف المب ــت عملي قتل

بينهــم 71 طفــالً و27 امــرأة، بينمــا قتلــت حــوادث انفجــار مخلفــات الذخائــر العنقوديــة 129 شــخصاً، بينهــم 26 

ــر العنقوديــة ومخلفاتهــا وصــل إىل 418  ــا الذيــن قتلــوا بواســطة الذخائ طفــالً وســيدتان، أي أن مجمــوع الضحاي

شــخصاً، يتوزعــون إىل:

ف تبلغ 95%. : 398 نسبة المدني�ي ف مدني�ي

20 : ف مسلح�ي

أبرز حوادث استخدام القوات الحكومية لالأسلحة العنقودية خالل عام 2012

أ: محافظة إدلب:
ن بإدلب الثالثاء 10/ تموز/ 2012: قصف قرية شورل�ي

ف بحاضنــة محملــة بالذخائــر العنقوديــة، وهــو أول اســتخدام بــارز  ي الحكومــي قريــة شــورل�ي ان الحــر�ب قصــف الطــري

مــن قبــل القــوات الحكوميــة للذخائــر العنقودية.

ي جبل شحشبو 
ف �ف ي خلفها القصف عى قرية شورل�ي

مقاطع فيديو تُظهر المخلفات العنقودية الىت

الملخص التنفيذي

القصف بالذخائر العنقودية

https://www.youtube.com/watch?v=GvCZNWxOZXg
https://www.youtube.com/watch?v=vRn9Gr20qgo
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ين الأول/ 2012  قصف حقل شلخ شمال بلدة تفتناز بإدلب، الثالثاء 9/ ت�ش

محملــة  حاضنــة  الحكومــي  المروحــي  ان  الطــري ألقــى 

ي بلــدة تفتنــاز.
بالذخائــر العنقوديــة عــى حقــل شــلخ �ف

ي 
�ف ويظهــر  الصــاروخ  حاضنــة  يُصــور  فيديــو  مقطــع 

ــذي  ــو أحــد الشــهود وهــو يتكلــم عــن القصــف ال الفيدي

ــلخ. ــل ش ــه حق ــرض ل تع

ين الأول/ 2012  قصف بلدة أرمنازبإدلب، الأحد 28/ ت�ش

. ف ان المروحي الحكومي حاضنة محملة بالذخائر العنقودية، سجلنا مقتل طفل�ي ألقى الطري

ت بعد القصف  ي انت�ث
مقطع فيديو يصور مكان سقوط الصاروخ والمخلفات الىت

ي خلفها القصف عى بلدة أرمناز 
مقطع فيديو يصور القنابل العنقودية الىت

ين الأول/ 2012: ن 29/ ت�ش ثن�ي قصف قرية البارة بإدلب، الإ

ي الحكومــي قريــة البــارة بصــاروخ عنقــودي محمــل بالذخائــر العنقوديــة، ســجلنا مقتــل 4  ان الحــر�ب قصــف الطــري

أشــخاص، بينهــم طفــل.

ي قصفتها الطائرات الحربية عى قرية البارة 
مقطع فيديو يصور الحاضنة الىت

ي خلفها القصف عى قرية البارة 
مقطع فيديو يُصور القنابل العنقودية الىت

:2012 / ي
ين الثا�ن قصف مدينة بنش بإدلب، الأربعاء 21/ ت�ش

ار مادية. ي الحكومي حاضنة محملة بالذخائر العنقودية عى مدينة بنش؛ ما تسبب بأرصف ان الحر�ب قصف الطري

مقطع فيديو يصور مخلفات القصف العنقودي عى مدينة بنش 

ب: محافظة حمص:
ين الأول/ 2012 قية بحمص، الثالثاء 16/ ت�ش قصف قرية البويضة ال�ش

ــة؛ مــا تســبب  ــر عنقودي ــة بذخائ قيــة حاضنــة محمل ــة البويضــة ال�ث ان المروحــي الحكومــي عــى قري ألقــى الطــري

نســان. ــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإ ــة 5 أشــخاص، بينهــم طفــل، بحســب مــا وثقت بإصاب

https://www.youtube.com/watch?v=AUkqEKRXhEw
https://www.youtube.com/watch?v=m_uAeFPcM4U
https://www.youtube.com/watch?v=pHw0xtNipvE
https://www.youtube.com/watch?v=WSfIShmi1hU
https://www.youtube.com/watch?v=zrV-xM8mFcU
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 2012 / ي
ين الثا�ن قية الجمعة 16/ ت�ش قصف قرية البويضة ال�ش

ف بالذخائــر العنقوديــة  ف محملتــ�ي ان المروحــي الحكومــي حاضنتــ�ي ألقــى الطــري

قيــة. عــى قريــة البويضــة ال�ث

ان المروحي  مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط الحاضنة من الطري

أبــرز حــوادث اســتخدام القــوات الحكوميــة لالأســلحة العنقوديــة خــالل عــام 

2013

أ: محافظة حماة:
:2013 / ي

قصف مدينة اللطامنة بحماة، الخميس 3/ كانون الثا�ن

قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للقــوات الحكوميــة 4 صواريــخ محملــة 

ــجل  ــم نس ــاة، ل ــف حم ي ري
ــة �ف ــة اللطامن ــى مدين ــة ع ــر العنقودي بالذخائ

ســقوط ضحايــا أو جرحــى.

ي خلفهــا 
مقطــع فيديــو يظهــر حاضنــة الصــاروخ والمخلفــات العنقوديــة الــىت

القصــف 

:2013 / ي
ي ريف حماة الخميس 17/ كانون الثا�ن

قصف قرية كفرنبودة �ن

ــة،  ــر العنقودي ــة بالذخائ ــة محمل ــي حاضن ي الحكوم ــر�ب ان الح ــري ــف الط قص

و بحســب مــا وثقتــه  مــا تســبب بمقتــل الطفلــة نســيم محمــد محمــود قمــري

نســان. الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ب: محافظة إدلب:
:2013 / ي

ن الثالثاء 15/ كانون الثا�ن قصف مدينة رسم�ي

ي 
ف �ف ي الحكومــي حاضنــة عنقوديــة عــى مدينــة رسمــ�ي ان الحــر�ب قصــف الطــري

ف أحدهمــا ســيدة، إضافــة إىل إصابــة أحــد  إدلــب، مــا أدى إىل مقتــل شــخص�ي

ار ماديــة. المســاجد بــأرصف

ف  مقطع فيديو يظهر مخلفات القصف العنقودية عى مدينة رسم�ي

ت: محافظة دير الزور: 
ي دير الزور السبت 16/ شباط/ 2013:

قصف بلدة المريعية �ن

ي 
ان المروحــي الحكومــي حاضنــة عنقوديــة عــى بلــدة المريعيــة �ف ألقــى الطــري

ار عــى الماديــة فقــط. ديــر الــزور اقتــرت الأرصف

قية  صور تظهر مخلفات القصف العنقودية عى قرية البويضة ال�ث

صورة تظهر طفل مصاب بشظايا القنابل العنقودية 

مقطع فيديو يوثق مخلفات القصف العنقودي عى قرية كفرنبودة 

و بسبب القصف بالقنابل العنقودية  مقطع فيديو يوثق مقتل الطفلة نسيم محمد محمود قمري

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8cEtkVmljSUdBSm8/edit?pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=W3x8EEFOsnk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wPJs5ewh1CY
https://www.youtube.com/watch?v=wPJs5ewh1CY
https://www.youtube.com/watch?v=MytREegiFNA
https://www.youtube.com/watch?v=T1EUCEkkGyU
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8SFRoVzQ4bWpEbk0/edit
https://www.youtube.com/watch?v=i9BpxRgYzzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=utcz8oVcV80
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ث: محافظة درعا:
قصف بلدة علما بدرعا، السبت 30/ آذار/ 2013 

ار عى المادية فقط. ي درعا، اقترت الأرصف
ي الحكومي حاضنة عنقودية عى بلدة علما �ف ان الحر�ب قصف الطري

ي  ان الحر�ب ي قصفها الطري
مقطع فيديو يظهر الحاضنة الىت

ي عام 2014:
الهجمات الجديدة �ن

ي تقاريــر ســابقة، نرجــو الطــالع عــى آخــر تقريــر 
أضفنــا حــوادث بصــور وإفــادات جديــدة لــم نكــن قــد وثقناهــا �ف

ي العالــم مــن حيــث اســتخدام الذخائــر العنقوديــة.
بعنــوان النظــام الســوري الأســوء �ف

أ: محافظة حلب: 
:2014 / ي

ين الثا�ن قصف حي بعيدين بحلب، الأحد 23/ ت�ش

ت القنبلة  ي حــي بعيديــن، نــرث
ان المروحــي الحكومــي قنبلــة عنقوديــة ســقطت عــى شــارع المســتوصف �ف ألقــى الطــري

ة انفجــر معظمهــا؛ مــا تســبب بإصابــة 4 أشــخاص بينهــم طفالن. ات القنابــل العنقوديــة الصغــري عــ�ث

قصف بلدة كفر حمرة بحلب، الأربعاء 17/ كانون الأول/ 2014:

ي بلــدة كفــر حمــرة بصــاروخ محمــل بالذخائــر العنقودية؛ 
ي الحكومــي شــارع طريــق معــارة �ف ان الحــر�ب اســتهدف الطــري

نســان. مــا تســبب بمقتــل رجــل وإصابــة 5 آخريــن بحســب توثيــق الشــبكة الســورية لحقوق الإ

نســان وأفــاد بروايته  الســيد حســن رضــوان أحــد أهــاىلي بلــدة كفــر حمــرة تواصلــت معــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ــن القصف: ع

ي شــارع الفــرن القريــب مــن شــارع طريــق معــارة 
ي محــل تجــاري �ف

“كانــت الســاعة قرابــة الثانيــة ظهــراً، كنــت �ف

ة ومتتاليــة،  ي الســماء، وتبــع ذلــك صــوت انفجــارات صغــري
عندمــا ســمعت صــوت طائــرات النظــام تحلــق �ف

ة مــن صــاروخ عنقــودي نــرث أكــرث مــن 40  توجهــت إىل شــارع طريــق المعــارة حيــث ســقطت قنابــل صغــري

ف كان  ة؛ مــا تســبب بإصابــة 6 أشــخاص، بينهــم طفــل وســيدة، أحــد المصابــ�ي قنبلــة انفجــر بعضهــا مبــارسث

بحالــة خطــرة وعلمــت أنــه قــد استشــهد متأثــراً بإصابتــه.

ي أرض الشــارع، وتحطــم الواجهــات الزجاجيــة لســبعة محــال تجاريــة، 
ة �ف تســبب القصــف أيضــاً بحفــر صغــري

بينمــا لــم تنفجــر بعــض المخلفــات إىل أن وصلــت أحــد كتائــب المعارضــة، وقامــت بتفكيكهــا”.

قصف بلدة عندان بحلب، الأربعاء 17/ كانون الأول/ 2014:

ة عنقوديــة، انفجــرت  ي بلــدة عنــدان بصــاروخ محمــل بذخــري
ي الحكومــي الحــارة الشــمالية �ف ان الحــر�ب قصــف الطــري

ف وإصابــة 6 آخريــن. ة، ســجلنا مقتــل شــخص�ي معظــم المخلفــات بعــد القصــف مبــارسث

قصف بلدة حيان بحلب، الأربعاء 17/ كانون الأول/ 2014:

ي بلــدة حيــان  بصــاروخ محمــل 
اق الزيــت �ف ي الحكومــي حــارة رسث ان الحــر�ب قرابــة الســاعة الثالثــة ظهــراً قصــف الطــري

ة؛ مــا تســبب بإصابــة 7 أشــخاص، بينهــم طفــالن وامــرأة. بذخائــر عنقوديــة، انفجــر معظمهــا بعــد القصــف مبــارسث

بلدة بيانون بحلب، الأربعاء 17/ كانون الأول/ 2014:

ي بلــدة بيانــون بصــاروخ محمــل بذخائــر عنقوديــة انفجــرت 
ي الحكومــي المــزراع الجنوبيــة �ف ان الحــر�ب قصــف الطــري

اراً ماديــة فقــط، وتناثــر العديــد منهــا دون أن تنفجــر. معظــم القنيبــالت مســببة أرصف

https://www.youtube.com/watch?v=jhk_-Ddgu4Q
http://sn4hr.org/arabic/?p=2214
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ب: محافظة درعا: 
ين الأول/ 2014: بلدة نصيب بدرعا، الجمعة 17/ ت�ش

ي بلــدة نصيــب بقذائــف عنقوديــة، ذلــك بعــد إعــالن المعارضــة 
قصفــت مدفعيــة القــوات الحكوميــة ســهالً زراعيــاً �ف

المســلحة قيامهــا بتحريــر حاجــز أم الميــاذن.

نســان عــن تفاصيــل  الســيد أبــو أغيــد ناشــط إعالمــي مــن مدينــة نصيــب تحــدث إىل الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

القصــف العنقــودي الــذي تعرضــت لــه البلــدة:

“منــذ إعــالن الجيــش الحــر عــن معركــة تحرير حاجــز أم الميــاذن، وقــوات النظــام تقصف المنطقــة بمختلف 

اميــل وحــىت القنابــل العنقوديــة، قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف  أنــواع الأســلحة، الصواريــخ والقذائــف والرب

بعــد منتصــف الليــل ســمعنا صــوت انفجــارات متتاليــة، علمــت فيمــا بعــد أنهــا ناتجــة عــن قذائــف عنقوديــة 

مــن مدفعيــة النظــام ســقطت عــى ســهل مكشــوف عــى أطــراف بلــدة نصيــب من جهــة حاجــز أم الميــاذن، 

لــم يــؤدي القصــف إىل أيــة إصابــات والحمــد للــه بســبب وقوعهــا عــى ســهل زراعــي خــاٍل”.

ين الأول/ 2014: ن 20/ ت�ش ثن�ي بلدة الطيبة بدرعا، الإ

ف بالقنابــل العنقوديــة عــى أطــراف بلــدة الطيبــة الحدوديــة  ف محملــ�ي ي الحكومــي صاروخــ�ي ان الحــر�ب قصــف الطــري

. ف مــع الأردن، تناثــرت القنيبــالت العنقوديــة بشــكل واســع، وكثــري منهــا لــم ينفجــر، وذلــك بحســب الســكان المحلي�ي

ــوم  ــة ي ي الطيب
ــذي كان موجــوداً �ف ــد، ال ــي خال عالم ــع الناشــط الإ نســان م ــوق الإ ــت الشــبكة الســورية لحق تواصل

ــا: ــات وأرســلها إلين ــه صــوراً للمخلف ت ــط بكامري ــة، والتق اســتهدافها بالأســلحة العنقودي

ي 
اد الــدوىلي الــذي يصــل ســوريا بــالأردن، والواقــع تحــت ســيطرة النظــام �ف “بــدأت معركــة تحريــر الأتوســرت

ف مختلــف وســائل القتــل والتدمــري مــن براميــل  يــن الأول/ 2014 واســتخدم النظــام منــذ ذلــك الحــ�ي 10/ ت�ث

يــن الأول/ 2014 اســتخدم النظــام الســالح العنقــودي حيــث قامــت طائراتــه بقصــف  ي 20/ ت�ث
وصواريــخ، و�ف

ة والنصــف مســاء، اســتهدف  ف بالقنابــل العنقوديــة. كان ذلــك قرابــة الســاعة الحاديــة عــ�ث ف محملتــ�ي حاملتــ�ي

ي اليــوم التــاىلي تجمــع الأهــاىلي حــول هــذه 
ي مناطــق ســكنية، �ف

ت المخلفــات �ف القصــف وســط البلــدة وانتــ�ث

اب منهــا”. المخلفــات وحاولــوا حمايــة الأطفــال مــن القــرت

ين الأول/ 2014  ي لم تنفجر 21/ ت�ث
ف يجمعون مخلفات القنابل العنقودية الىت مقطع فيديو يظهر مدني�ي

:2014 / ي
ين الثا�ن مدينة داعل بدرعا، الأحد 2/ ت�ش

ي مدينــة داعــل بصــاروخ محمــل بالذخائــر 
قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للقــوات الحكوميــة الشــارع الشــماىلي �ف

العنقوديــة، مــا تســبب بإصابــة 3 أشــخاص.

ت: محافظة حماة: 
:2014 / ي

ين الثا�ن ن 17/ ت�ش ثن�ي قرية عقرب بحماة، الإ

ف بلــدة عقــرب وقريــة خربــة  ي حاجــز مؤسســة الميــاه الطريــق الواصــل بــ�ي
اســتهدفت القــوات الحكوميــة المتمركــزة �ف

ي بأكــرث مــن 3 قذائــف عنقوديــة. ي ريــف حمــاة الجنــو�ب
الجامــع �ف

ــن  نســان ع ــوق الإ ــاة تحــدث إىل الشــبكة الســورية لحق ــة حم ــن مدين ــي م ــان، ناشــط إعالم ــو ري ــم أب الســيد حك

ــرب: ــة عق ــه قري ــذي تعرضــت ل القصــف ال

اً للقصــف بالأســلحة العنقوديــة مــن المدفعيــة المتواجــدة عــى حاجــز مؤسســة الميــاه،  “تعرضــت قريتنــا كثــري
ي تقــوم 

، عنــد الوصــول فــوق المجــال الزمــىف ي
ومعظــم هــذه القذائــف مــن عيــار ١٣٠ مــم، ذات مؤقــت زمــىف

، تتفجــر بعد ما  ي
ة أيضــاً ذات مؤقت زمــىف بانفجــار بســيط تفتــح مــن خاللــه جســم القذيفــة لتلقــي كــرات صغــري

يقــارب ١٠ ثــواٍن قبــل مالمســتها لــالأرض.
ي عقــرب وخربــة الجامع 

ف قريىت ة ليــالً، قصفــت هــذه المدفعيــة الطريــق بــ�ي ف وقرابــة الســاعة العــارسث ثنــ�ي يــوم الإ
بنحــو 4 قذائــف عنقوديــة. هــذا الطريــق مســتهدف مــن قبــل جيــش الأســد بشــكل دائــم؛ لأنــه الطريــق الوحيد 
هــا مــن القــرى، الحمــد للــه لــم يــؤدي القصــف إىل جرحــى؛ ذلــك لأن الطريق  الــذي يصــل قريــة عقــرب مــع غري

ي ذلــك الوقــت كان خاليــاً من المــارة”.
�ف

https://www.youtube.com/watch?v=_v99df-dCNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_v99df-dCNI&feature=youtu.be
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:2014 / ي
ين الثا�ن قرية عقرب بحماة، الجمعة 28/ ت�ش

ي حاجــز مؤسســة الميــاه 3 قذائف مدفعية 
قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة �ف

ي الزراعيــة المحاذيــة للطريــق العام لبلــدة عقرب.
مســتهدفة الأرا�ف

ث: محافظة إدلب:
ين الأول/ 2014: ن 6/ ت�ش ثن�ي بلدة تلمنس بإدلب، الإ

ف بالقنابــل  ف محملــ�ي ي الحكومــي بلــدة تلمنــس بصاروخــ�ي ان الحــر�ب قصــف الطــري

”؛ مــا تســبب بإصابــة الســيدة زينــب الأحمــد، إضافــة إىل  ف العنقوديــة “حاضنتــ�ي

ي بعــض الأبنيــة الســكنية.
دمــار بســيط �ف

، الــذي  ي دلــىب نســان مــع الســيد صالــح الإ تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

أفــاد بمشــاهداته عــن القصــف:

ف  ــ�ي ــة حاضنت ــرة حربي ــراً، ألقــت طائ ــة الســاعة الواحــدة والنصــف ظه “قراب

ي كل حاضنــة، القصف 
ة، 4 قنابــل عنقوديــة �ف تحويــان قنابــل عنقوديــة صغــري

ــازل  ــد من ــن أح ــد ع ي تبع
ــىت ــة،  ال ــرب القري ــة غ ي الزراعي

ــتهدف الأرا�ف اس

ة انفجــرت وأصابــت إحداهــا ســيدة تدعــى  اً، 3 قنابــل صغــري القريــة 20 مــرت

ي الســكنية، شــاهدت 
ف المبــا�ف ة بــ�ي زينــب الأحمــد، وبقيــت المخلفــات منتــ�ث

ــر  ــا، إل أن انتشــارها وعــدم تواف ــه منه ــا وحذرت ــال يلعــب فيه أحــد الأطف

.” ف اً عــى المدنيــ�ي مكانيــات للتخلــص منهــا يشــكل خطــراً كبــري الإ

ي عام 2015:
الهجمات الجديدة �ف

أ: محافظة درعا:
:2015 / ي

بلدة علما بدرعا، الخميس 1/ كانون الثا�ن

قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للقــوات الحكوميــة منطقــة اشــتباكات مــع 

ف مدينــة الحــراك وبلــدة علما بصــاروخ عنقــودي، اقترت  مســلحي المعارضــة بــ�ي

ــة فقــط. ار عــى الأشــياء المادي الأرصف

 

ي خلفها القصف العنقودي.
رابط صورة يظهر المخلفات الىت

صورة تظهر إحدى مخلفات القصف العنقودي عى بلدة علما.

قصف مدينة طفس بدرعا، الجمعة 13/ آذار/ 2015:

ي كتيبــة المدفعيــة المتواجــدة قــرب البانورامــا 3 صواريــخ محملــة بذخائــر عنقوديــة، ســقطوا بالقــرب مــن أحــد 
قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة �ف

نســان. مســاجد المدينــة؛ مــا تســبب بإصابــة 5 أشــخاص بحســب توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

نسان بمشاهداته عن القصف: السيد أبو عاصم أخرب الشبكة السورية لحقوق الإ

ي كتيبــة المدفعية 
ف من صــالة الجمعة اســتهدفت القــوات الحكومية المتواجــدة �ف ي وقــت خــروج المصلــ�ي

ة والنصــف، �ف “قرابــة الســاعة الثانيــة عــ�ث

، وإىل  ف ف المصلــ�ي قــرب البانورامــا أحــد مســاجد القريــة الواقــع عــى الشــارع الرئيــس بـــ 3 قذائــف عنقوديــة وصــاروخ؛ مــا أدى إىل حالــة هلــع بــ�ي

ات الضحايــا، مدينــة طفــس محاطــة بحواجــز عــدة تســتهدف  5 إصابــات تقريبــاً، والحمــد للــه أن الصــاروخ لــم ينفجــر وإل كان سيســقط عــ�ث

المدينــة بشــكل شــبه كامــل، مثــل حاجــز الــكازوز وحاجــز معــرة أبــو نعيــم، وتــل الخــرف العســكري”.

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8ZktpR1kyeHdmMjA/edit
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:2015 / ي
مدينة المسيفرة بدرعا، الثالثاء 20/ كانون الثا�ن

ف  ي مــن مدينــة المســيفرة بقذيفتــ�ي ي الجنــو�ب ي اللــواء 52 الحــي الغــر�ب
اســتهدفت مدفعيــة القــوات الحكوميــة المتمركــزة �ف

. ي
ف بذخائــر العنقوديــة، ســقطتا بالقــرب من المشــفى الميــدا�ف محملتــ�ي

نسان: يقول أبو مالك وهو ناشط محىي من مدينة المسيفرة للشبكة السورية لحقوق الإ

ف  ي اللــواء 52 مدينــة المســيفرة بقذيفتــ�ي
ة ليــالً قصفــت القــوات الحكوميــة المتواجــدة �ف “قرابــة الســاعة العــارسث

ي بالقــرب مــن مشــفى المدينــة وهــي منطقــة مســتهدفة جــداً مــن  ي الغــر�ب ي الحــي الجنــو�ب
، ســقطتا �ف ف عنقوديتــ�ي

قبــل القــوات الحكوميــة بقذائــف المدفعيــة.
ي اليــوم التــاىلي حاولنــا أن نبحــث عــن المخلفــات حــىت نفككهــا 

لــم يــؤدي القصــف إىل إصابــات أو شــهداء، و�ف
ة  ف إل أننــا لــم نعــرث عليهــا، فيمــا يبــدو أن المخلفــات قــد انفجــرت مبــارسث خوفــاً مــن انفجارهــا لحقــاً بالمدنيــ�ي

بعــد القصــف”.

مدينة برص الحرير: الأحد 8/ شباط/ 2015:

ي اللــواء 12 المتواجــد بالقــرب مــن مدينــة ازرع قذيفــة عنقوديــة اســتهدفت 
قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة �ف

ف وإصابــة 4 آخريــن. الطريــق العــام لمدينــة بــر الحريــر تســبب ذلــك بمقتــل الســيد ســايح عايــد الحســ�ي

مدينة بر الحرير الجمعة 13/ آذار/ 2015:

ي اللــواء 512  قذائــف عنقوديــة مســتهدفة أحيــاء ســكنية جنوب المدينة تســبب 
قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة �ف

. ف ذلــك بســقوط جريح�ي

نسان: ي مدينة بر الحرير للشبكة السورية لحقوق الإ
يقول إبراهيم وهو ناشط إعالمي �ف

ي اللــواء 12 والمتواجــدة غــرب مدينــة بــر الحريــر 
“قرابــة الســاعة الرابعــة عــراً قصفــت الراجمــة المتمركــزة �ف

ف أنهــا حامــالت عنقوديــة  قــرب مدينــة ازرع 5 قذائــف أصــدرت صوتــاً يشــبه صــوت المفرقعــات الناريــة، وتبــ�ي

ي تحديــداً  ة، القنابــل ســقطت عــى الحــي الجنــو�ب ة ينفجــر معظمهــا بعــد القصــف مبــارسث تخلــف قنابــل صغــري

 .” ف ي صفــوف المدنيــ�ي
ولــم يســفر عــن إصابــات �ف

ب: محافظة حلب:
:2015 / ي

ن 12/ كانون الثا�ن ثن�ي حي الهلك، الإ

ي الحكومي باســتهداف  ان الحر�ب قرابة الســاعة الخامســة عــراً قام الطــري

ي القســم الشــماىلي مــن مدينــة حلــب 
ي حــي الهلــك �ف

منطقــة “المثلــث” �ف

ة عنقوديــة، انفجــر عــدد قليــل منهــا بشــكل فوري  بصــاروخ يحمــل ذخــري

مــا أدى إىل إصابــة أحــد ســكان الحــي إصابــة متوســطة.

:2015 / ي
ن 12/ كانون الثا�ن ثن�ي حي الحيدرية، الإ

ي حــي 
ي الحكومــي باســتهداف شــارع جامــع النــور �ف ان الحــر�ب قــام الطــري

ة  ي القســم الشــماىلي مــن مدينــة حلــب بصــاروخ يحمــل ذخــري
الحيدريــة �ف

ت مــن الصــاروخ  عــى ركام  ي انتــ�ث
عنقوديــة، ســقطت المخلفــات الــىت

ار عــى الأشــياء الماديــة فقــط. مبــاٍن مدمــرة، واقتــرت الأرصف

ي مدينة الباب:
قصف مطار كويرس العسكري �ن

ي ريــف مدينــة 
ي الحكومــي باســتهداف محيــط  مطــار كويــرس العســكري �ف ان الحــر�ب الأحــد 1/ شــباط/ 2015 قــام الطــري

ي محيط 
ف القــوات الحكوميــة وقــوات تنظيم داعــش �ف ف بذخائــر عنقوديــة أثنــاء اشــتباكات بــ�ي ف محملــ�ي البــاب بصاروخــ�ي

ي الحكومــي محيــط المطــار  ان الحــر�ب ف 9/ شــباط/ 2015 حيــث اســتهدف الطــري ثنــ�ي المطــار. تجــدد القصــف يــوم الإ

ي القريبــة مــن المطــار.
ي الأرا�ف

ت المخلفــات �ف بصــاروخ محمــل بالذخائــر العنقوديــة، انتــ�ث

ي بر الحرير
مخلفات عنقودية �ف

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8Z0NXalhoYVRoZFU/edit
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ة وعــى مســاحة قــد تصــل لأكرث  ي أنهــا تنــ�ث مئــات القنابــل الصغــري
تكمــن خطــورة اســتخدام الأســلحة العنقوديــة �ف

ات مــن أبنــاء المجتمعــات  مــن 30 ألــف مــرت مربــع؛ مــا يجعلهــا قنابــل موقوتــة  قــد تســبب مقتــل وإصابــة العــ�ث

المحليــة، وقــد تحولــت محافظــات حمــص وحمــاة، وحلــب، ودرعــا، وإدلــب بشــكل رئيــس إىل خطــر كامــن يهــدد 

ي كل وقــت وبشــكل خــاص الأطفــال.
الســكان �ف

ــالً  ــم 26 طف ــة، بينه ــات عنقودي ــار مخلف ــخصاً بانفج ــل 129 ش ــان مقت نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــت الش وثق

ــيدتان. وس

أبرز حوادث انفجار المخلفات العنقودية:

ي 
نســان مقتــل الســيد محمــد عــزو العــزو �ف / 2012 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ ي

يــن الثــا�ف الجمعــة 21/ ت�ث

قريــة الوزاعيــة بحمــص؛ نتيجــة انفجــار أحــد المخلفــات العنقوديــة.

نســان مقتــل الطفــل محمــد محمــود العــىي مــن  الســبت 29/ حزيــران/ 2013 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

قريــة عقــرب بحمــاة؛ نتيجــة انفجــار المخلفــات العنقوديــة.

ي قرية 
/ 2013 ســجلنا مقتــل 5 أطفــال مــن عائلــة واحــدة نتيجــة انفجار مخلفــات عنقوديــة �ف ي

يــن الثــا�ف الســبت 9/ ت�ث

رســم الأحمــر بحماة.

نســان مقتــل الطفــل يحىي محمــد الحمــود، 8 أعوام؛  ف 21/ نيســان/ 2014 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ ثنــ�ي الإ

نتيجــة انفجــار مخلفــات عنقوديــة، كما أصيــب 3 أطفــال آخرين. 

نســان مقتــل الطفــل عمــار إبراهيــم أحمــد  / 2014 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ ي
يــن الثــا�ف الأربعــاء 26/ ت�ث

بربــوري، 9 أعــوام إثــر انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات قصــف القــوات الحكوميــة حول مطــار منغ العســكري، 

ة للمطــار. حيــث كان الطفــل يلهــو بالقــرب مــن قريــة العلقميــة المتاخمــة مبــارسث

ي ســهول تــل 
نســان مقتــل طفــل واصابــة آخــر �ف الســبت 20/ كانــون الأول/ 2014 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ي محافظــة درعــا؛ نتيجــة انفجــار المخلفــات العنقوديــة.
المــال �ف

حوادث انفجار مخلفات عنقودية
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ي 
ــدأ التناســب �ف ، ومب ف ــري ــدأ التمي ــن مب ــكل م ــاكاً ل ــة يتعــرب انته ــل العنقودي ــة للقناب ــوات الحكومي إن اســتخدام الق

، ويُعتــرب بمثابــة جريمــة حــرب، وخاصــة أن الأدلــة كلهــا تُشــري إىل اســتخدامها ضــد أهداف  ي
نســا�ف القانــون الــدوىلي الإ

مدنيــة، ولــم توجــه إىل أغــراض عســكرية محــددة.

عــى الرغــم مــن تنديــد أكــرث مــن 140 دولــة حــول العالــم عــرب الجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة، باســتخدام 

ي عــام 2014؛ مــا 
النظــام الســوري للذخائــر العنقوديــة، مــازال مــراً عــى اســتخدامها، بــل توســع بشــكل رهيــب �ف

يــدل عــى إهانــة واســتخفاف واضــح بالرغــم مــن إجمــاع تلــك الــدول جميعــاً.

ي ســوريا عــى غــرار تدمري الأســلحة 
يجــب عــى مجلــس الأمــن إصــدار قــرار ملــزم بتدمــري كافــة الذخائــر العنقوديــة �ف

الكيميائية.

يتوجــب عــى الحكومــة الروســية تحديــداً التوقــف عــن إمــداد الحكومــة الســورية بالأســلحة؛ لأنــه قد ثبت اســتخدام 

، ومــن ناحيــة  ف ف مدنيــ�ي نســانية، وجرائــم حــرب تجــاه مواطنــ�ي ي جرائــم ضــد الإ
القــوات الحكوميــة لتلــك الأســلحة �ف

ــة  ــدة القتصادي ــف الأصع ــى مختل ــي ع ــط حقيق ــة ضغ ــوري ممارس ــعب الس ــاء الش ــى أصدق ــب ع ــرى يج أخ

والسياســية عــى الحكومــة الروســية مــن أجــل ذلــك.

ي ســورية إىل محكمة 
ي ممارســة ضغــط أكــرب عــى مجلــس الأمــن كي تتــم إحالــة الوضــع �ف يتوجــب عــى التحــاد الأورو�ب

الجنايــات الدولية.

ي اســتخدمت فيهــا القــوات 
ــىت ــذ الآن إعــداد دراســات واســعة حــول المواقــع ال يتوجــب عــى الأمــم المتحــدة من

ي لم 
ي عمليــات إزالــة المتفجــرات الــىت

الحكوميــة القنابــل العنقوديــة مــن أجــل تحذيــر أهــاىلي تلــك المناطــق والإرساع �ف

نســان  ي ســوريا بمخلفــات الذخائــر العنقوديــة، والشــبكة الســورية لحقوق الإ
تنفجــر، لقــد تلوثــت آلف الهيكتــارات �ف

ي ذلــك.
مســتعدة كعادتهــا دائمــاً للمســاعدة �ف

شكر وعزاء
 ، ف ف والنشــطاء المحليــ�ي عالميــ�ي خالــص العــزاء لأرس الضحايــا والجرحــى، وكل الشــكر والتقديــر لهــم وللشــهود، والإ

الذيــن لــول جهودهــم معنــا لمــا تمكنــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر عــى هــذا المســتوى.

االستنتاجات والتوصيات


