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اخلميس 23 كانون الثاين 2020

الـتقـريـر السـنـوي عن أبرز انتهاكات 
حقوق اإلنسان يف سوراي يف عام 2019

بلد حمطم وشعب مهجر
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احملتوى:
أواًل: مقدمة

اثنياً: ملخص تنفيذي
اثلثاً: مقارنة بني أبرز أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان يف عامي 2018 و2019

رابعاً: أتريخ وقائع مهمة يف عام 2019
خامساً: أبرز األحداث السياسية والعسكرية يف عام 2019

سادساً: مسار احملاسبة: الفشل يف حماسبة النظام السوري شجع بعضا من دول العامل على حماولة تطبيع العالقات معه
سابعاً: تغيُّ توزع مناطق السيطرة يف عام 2019

اثمناً: تفاصيل التقرير 
اتسعاً: التَّوصيات

عاشراً: املراجع

أواًل: مقدمة:
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُمنظمــة حقوقيــة أتسَّســت يف حزيــران/ 2011م، وهــي جهــة مســتقلة، غــي حكوميــة، وذات 
غــاايت غــي رحبيــة، هتــدف بشــكل رئيــس إىل توثيــق االنتهــاكات الــي حتصــل يف ســوراي، وإصــدار دراســات وأحبــاث وتقاريــر 

بشــكل دوري؛ هبــدف فضــح مرتكــي االنتهــاكات كخطــوة أوىل حملاســبتهم، وضمــان حقــوق الضحــااي.

جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان اعتمــدت يف مجيــع اإلحصائيــات الصَّــادرة عنهــا يف حتليــل ضحــااي النِّــزاع 
يف ســوراي، على الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان كأحد أبرز املصادر، كما تتعاون مع جلنة التحقيق الدولية املســتقلة، ووقعت 
اتفاقيــة تبــادل بيــاانت مــع آليــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( وغيهــا مــن هيئــات األمــم 
املتحــدة، ومــع منظمــات دوليــة مثــل: منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، ويعتمــد عــدد واســع مــن وكاالت األنبــاء العربيــة والعامليــة 

على تقارير وإحصائيات الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ضمن تغطياهتا وتقاريرها عن ســوراي. 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R200104

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf
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ويف عــام 2019 اســتمرَّت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عملهــا، حيــث أصــدرت قرابــة 87 تقريــراً تناولــت فيهــا أمناطــاً 
متعــددة ألبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، الــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كعمليــات القتــل خــارج نطــاق 
القانــون واالعتقــال والتعذيــب، والتهجــي والتشــريد القســري، واســتخدام الذخائــر احملرمــة وغيهــا مــن الذخائــر شــديدة التدمــي، 
واســتندت هذه التقارير على ما يقارب 242 شــهادة لـــُمصابني أو انجني من اهلجمات، أو مســعفني، أو عمال إشــارة مركزية 
أو ذوي ضحــااي، ومجيــع هــذه الشــهادات قــد مت احلصــول عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر 

مفتوحة.

ويعتمــد هــذا التقريــر كحــال بقيــة التقاريــر علــى منهجتنــا يف توثيــق وأرشــفة انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي، والــي ابإلمــكان 
االطــالع عليهــا عــر الرابــط.

ونؤكــد دائمــاً أن مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا 
ال يشــمل احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية، وأن القانــون اإلنســاين الــدويل، والقانــون الــدويل العــريف ابلتــوازي 

مــع القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، هــي القوانــني املعمــول هبــا يف احلالــة الســورية.

إىل جانــب ذلــك يتضمــن التقريــر أحــدااثً مفصليــة سياســية وقضائيــة وعســكرية حدثــت يف عــام 2019 ليكــون مبثابــة خــط ســي 
زمــي ضمــن مســار توثيــق أبــرز هــذه األحــداث ضمــن أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

 
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

“إنَّ أقســى مــا مــرَّ بــه الســوريون يف عــام 2019 هــو اســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات للعــام الثامــن علــى التــوايل، بــل 
وتعرضــت مناطــق إضافيــة لعمليــات قصــف وتدمــي وتشــريد، وهــذه الكارثــة الســورية الــي تتضمــن ارتــكاابً جلرائــم 
ضــدَّ اإلنســانية حبــق الشــعب الســوري شــكَّلت وصمــة عــار يف اتريــخ البشــرية املعاصــر؛ ألهنــا مذحبــة مســتمرة علــى 
امتــداد ســنوات طويلــة وموثَّقــة ابلتقاريــر، ومــع ذلــك مل يتحــرك جملــس األمــن الــدويل، أو يتشــكل حتالــف دويل 

حضــاري حلمايــة املدنيــني خــارج جملــس األمــن بعــد أن فشــل متامــاً يف مهمتــه”.

اثنياً: ملخص تنفيذي:
يُغطــي التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل أطــراف النّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ 1/ كانــون الثــاين/ 2019 

حىت 31/ كانون األول/ 2019.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1Sgy1t_zUEA7rJPq8smjSf1ZJTvSs8vSO/view
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أواًل: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مقتــل 3364 مدنيــاً بينهــم 842 طفــًا و486 ســيدة )أنثــى 

ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الفاعلــة يف ســوراي، يتوزعــون حبســب اجلهــات الفاعلــة علــى النحــو التــايل: 

https://drive.google.com/file/d/1VCC_dxafz-ab6l6WZgO3TGcobVU66OZh/view
https://drive.google.com/file/d/1sZSA_qq9WGT8_gio6DWIBxcp86-HYDMA/view
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https://drive.google.com/file/d/1BPSGHt2vNDWfgFnuIPlVM3hcoit1OqQv/view
https://drive.google.com/file/d/18AeHf74CLCuTirt-l-Vq0esfIGWp8Xqu/view
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ألف: األطراف الرئيسة:
قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 1497، بينهــم 371 	 

طفــاًل و224 ســيدة
القوات الروسية: 452 بينهم 112 طفاًل، و71 سيدة	 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 94 بينهم 11 طفاًل، و7 سيدات.	 
التنظيمات اإلسامية املتشددة:	 

هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 45 بينهم   o
6 أطفال ، و2 سيدة.

احلزب اإلسامي الرتكستاين: 4  o
فصائل يف املعارضة املسلحة: 21 بينهم 8 أطفال، و1 سيدة.	 
قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 164 بينهم 50 طفاًل، و15 سيدة	 
قوات التَّحالف الدويل: 68 بينهم 20 طفاًل، و17 سيدة.	 

ابء: جهات أخرى:
قتلت 1019، بينهم 264 طفاًل، و149 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:

 قذائف جمهولة املصدر: 49 بينهم 21 طفاًل و8 سيدات	 
 ألغام جمهولة املصدر: 234 بينهم 64 طفاًل و39 سيدة	 
 رصاص جمهول املصدر: 279 بينهم 22 طفاًل و19 سيدة	 
 قوات عملية نبع السالم )قوات اجليش الوطي والقوات الرتكية(: 43 بينهم 6 طفاًل و10 سيدة	 
 تفجيات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 402 بينهم 148 طفاًل و66 سيدة	 
 قتل على يد جمهولني: 12 بينهم 3 طفاًل و7 سيدة                     	 
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اثنياً: االعتقال التَّعسفي واالختفاء القسري:  
وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 4671 حالــة اعتقــال تعســفي يف عــام 2019 مــن بينهــا 

224 طفــًا و205 وســيدة )أنثــى ابلغــة( يتوزعــون حبســب اجلهــات الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

ألف: قوات النظام السوري: 2797 بينها 113 طفاًل و125 سيدة.
ابء: تنظيم داعش: 64 بينها 2 طفاًل و1 سيدة.

اتء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
- هيئة حترير الشام: 303 بينها 8 طفاًل و4 سيدة.

اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 405 بينها 20 طفل و19 سيدة.
جيم: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية: 1102 بينها 81 طفاًل، و56 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/1di2Waubf2Yhr3XakCtxH2j7NZtgAbphs/view
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اثلثاً: استهداف الكوادر الطبية: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مقتــل 26 مــن الكــوادر الطبيــة، توزعــوا حســب أطــراف النــزاع 

الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

قوات النظام السوري: 14  -
القوات الروسية: 6  -

التنظيمات اإلسامية املتشددة:   -
- هيئة حترير الشام: 1 

قوات التَّحالف الدويل: 1  -
جهات أخرى: 4  -

https://drive.google.com/file/d/1pKfEKK7KY_3LAtvXw0TwvQpVTgWmUsxB/view
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رابعاً: استهداف الكوادر اإلعامية:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مقتــل 13 مــن الكــوادر اإلعاميــة، توزعــوا حســب أطــراف 

النــزاع الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

قوات النظام السوري: 6  -
القوات الروسية: 2  -

التنظيمات اإلسامية املتشددة:   -
- هيئة حترير الشام: 1

جهات أخرى: 4  -

خامساً: اهلجمات غري املشروعة: 
- األسلحة الكيميائية: سجلنا 1 هجوماً أبسلحة كيميائية على يد قوات النظام السوري. 
- الذخائر العنقودية: سجلنا 56 هجوماً بذخائر عنقودية تتوزع حبسب اجلهة الفاعلة إىل:

قوات النظام السوري: 52 	 
القوات الروسية: 4 	 

https://drive.google.com/file/d/1mGcKgQFq2BlT5RyHXNy9dHb8APx9UgXm/view
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- األسلحة احلارقة: سجَّلنا 22 هجوماً أبسلحة حارقة، كانت مجيعها على يد قوات النظام السوري. 
- صواريخ مسمارية: سجلنا 7 هجوماً بصواريخ مسمارية على يد قوات النظام السوري.
- الراميل املتفجرة: سجَّلنا ما ال يقل عن 4378 برمياًل متفجراً ألقاها النظام السوري. 

اثلثاً: مقارنة بني أبرز أمناط انتهاكات حقوق اإلنسان يف عامي 2018 و2019:
مقارنة بني حصيلة الضحااي املدنيني، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي يف عامي 2018 و2019

https://drive.google.com/file/d/1Qqz4sza37C71cRki3YhnZSKzV3rOt-_a/view
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مقارنة بني حصيلة الضحااي بسبب التَّعذيب، الذين قضوا على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي يف عامي 2018 و2019

https://drive.google.com/file/d/1CcxW1DeVCXZw9d3uZ3jbzF4ppvXt2amM/view
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مقارنة بني حصيلة حاالت االعتقال التعسفي على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي يف عامي 2018 و2019 

https://drive.google.com/file/d/17UvCVPEtIZJ-ycCKswZVRf0bH6lNJ-27/view
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مقارنــة بــني حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة وحــوادث االعتــداء علــى املنشــآت الطبيــة العاملــة هلــا، علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة 
الفاعلة يف سوراي يف عامي 2018 و2019

https://drive.google.com/file/d/1XanVrAIw6KNfiR1zQKQFLUglIBwQIZJp/view
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https://drive.google.com/file/d/1FOda_YsneqH0sH8kT2gaYKxL6r8N6eNo/view
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مقارنــة بــني حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي يف عامــي 2018 
و2019

https://drive.google.com/file/d/1AbrJ8Pq_nwfPO2Sv70MhC2KoSSjWpavC/view
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مقارنة بني حصيلة اهلجمات غي املشروعة، الي نفَّذهتا أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي يف عامي 2018 و2019

https://drive.google.com/file/d/1Prk7bdK_rrHZUXDg3BUlC-_5JD5PA2og/view
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رابعاً: أتريخ وقائع مهمة يف عام 2019: 
بعــد متكــن النظــام الســوري بدعــم مــن القــوات الروســية واإليرانيــة مــن إمتــام ســيطرته علــى ثــالث مناطــق كانــت خاضعــة التفــاق 
خفــض التصعيــد يف عــام 2018، وهتجــي ســكاهنا وتشــريدهم قســرايً إىل منطقــة إدلــب، شــهد عــام 2019 اســتكمااًل منهجيــاً 
لسياســية االســتفراد ابملناطــق الواحــدة تلــو األخــرى، وحتولــت منطقــة إدلــب، الــي تضــم مــا يقــارب 3 مليــون شــخص نصفهــم 
انزحــون مــن مناطــق أخــرى إىل مســرح للعمليــات العســكرية الســورية الروســية ومــكان يشــهد أخطــر انتهــاكات حقــوق االنســان.

وعلــى غــرار األعــوام املاضيــة لطاملــا ترافــق احلــراك السياســي مــع تصعيــد للعمليــات العســكرية علــى األرض، فبالتزامــن مــع انعقــاد 
اجلولــة 12 ملؤمتــر أســتاان يف العاصمــة الكازخيــة نــور ســلطان )أســتاان( يف 25 - 27/ نيســان صعَّــدت قــوات احللــف الســوري 
الروســي مــن عملياهتــا العســكرية علــى منطقــة إدلــب، والــي أســفرت علــى مــدار األشــهر الثمانيــة التاليــة عــن قضــم مناطــق واســعة 
مبــا فيهــا مــن بلــدات وقــرى، ومت مبوجبهــا الســيطرة علــى مناطــق اســرتاتيجية كمــدن اللطامنــة وكفــر زيتــا يف ريــف محــاة الشــمايل، 
ومدينــة خــان شــيخون ومــا حوهلــا يف ريــف إدلــب اجلنــويب، ومــن مث االجتــاه حنــو اســتهداف مــدن أخــرى كمدينــي معــرة النعمــان 
وكفــر نبــل وغيهــا مــن املــدن والبلــدات بشــكل شــبه يومــي لتخويــف الســكان ودفعهــم حنــو التشــرد، واســتطاع النظــام الســوري يف 

غضــون مثانيــة أشــهر الســيطرة علــى قرابــة 20 % مــن مســاحة منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة.

ومــرة أخــرى فقــد تزامــن انعقــاد جلســات اللجنــة الدســتورية )اجتمــاع اللجنــة املوســعة 30/ تشــرين األول - 1/ تشــرين الثــاين، 
واجتمــاع اللجــان املصغــرة األول بــني 4 - 8/ تشــرين الثــاين، واالجتمــاع الثــاين بــني 25 - 30/ تشــرين الثــاين( مــع اســتمرار 
يف عمليــات القصــف العنيــف الــذي نفذتــه القــوات الروســية بشــكل خــاص ســعياً حنــو فــرض أمــر واقــع علــى األرض، وحتقيقــاً 

للهــدف النهائــي وهــو احلســم العســكري، وإهنــاء أي حــل سياســي وبقــاء حكــم نظــام عائلــة األســد.

أمــا يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري فــيزح املدنيــون حتــت وطــأة إرهــاب النظــام الســوري الــذي ال يــزال ينفــذ 
عمليــات اعتقــال تعســفي وإخفــاء قســري وعمليــات جتنيــد إجبــاري، دون أن يســعى إىل تقــدمي أي حتســني ملمــوس علــى صعيــد 
األوضــاع اإلنســانية، حيــث يعيــش الســكان يف تدهــور مســتمر لألوضــاع املعيشــية يف ظــل تناقــص حــاد يف خدمــات الكهــرابء 
والتدفئــة وارتفــاع حــاد يف أســعار املــواد الغذائيــة، وارتفــاع يف نســبة البطالــة، ومل تســهم روســيا الدولــة الــي وقفــت إىل جانــب النظــام 
الســوري ودعمتــه يف كل أمنــاط االنتهــاكات الــي ارتكبهــا بــل وارتكبــت هــي أمنــاط متعــددة مــن االنتهــاكات، مل تســهم يف تقــدمي 
أي دعم مادي ملموس لرتميم املنشــآت واملباين الي قصفتها بل ســعت إىل توســيع نفوذها على األراضي الســورية عر ســيطرهتا 
علــى أبــرز املرافــق احليويــة، كمــا حصــل يف اتفــاق يقضــي بتأجــي مينــاء طرطــوس والــذي نــص علــى تــويل موســكو مهــام توســيع 

املينــاء وحتديــث إمكانياتــه الســتخدامه يف أغــراض اقتصاديــة ولوجســتية ملــدة 49 عامــاً.
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وبعــد مخســة أعــوام مــن تدخــل قــوات التحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف ســوراي مت اإلعــالن عــن انتهــاء تنظيــم 
داعش يف 23/ آذار/ 2019، ذلك بعد تكثيف العمليات العســكرية يف منطقة هجني منذ هناية عام 2018، وبعد حتقيق 
ذلــك توقفــت الغــارات اجلويــة لقــوات التحالــف وجــرى االنتقــال إىل تنفيــذ دورايت مدامهــة مشــرتكة بــني قــوات التحالــف الــدويل 
وقــوات ســوراي الديقراطيــة؛ لتســتهدف مــا تبقــى مــن خــالاي اتبعــة لتنظيــم داعــش، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــات يفــرتض أن 
تكــون علــى مســتوى عــاٍل مــن الدقــة إال أهنــا تســببت يف حــدوث خســائر بشــرية يف صفــوف املدنيــني، وثقنــا ذلــك خــالل هجــوم 

وقــع علــى مدينــة الشــحيل يــوم 9/ أاير/ 2019 وعلــى بلــدة الكشــكية يف 3/ كانــون الثــاين/ 2019.

شــهدت املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة منــذ مطلــع عــام 2019 ارتفاعــاً ملحوظــاً يف وتــية عمليــات 
االعتقــال الــي اســتهدفت انزحــني تشــردوا إىل مناطــق ختضــع لســيطرهتا، وبشــكل رئيــس املوجوديــن يف املخيمــات، ويف معظــم 
عمليــات االحتجــاز الــي مل تكــن هبــدف جتنيــد احملتجزيــن، قالــت قــوات ســوراي الديقراطيــة إنَّ هنــاك صــالت بــني هــؤالء احملتجزيــن 
وتنظيــم داعــش، لكنهــا يف مجيــع احلــاالت مل تقــدم أيــة أدلــة، ويف حــني أننــا ســجَّلنا إفــراَج قــوات ســوراي الديقراطيــة عــن عــدد 
مــن احلــاالت إمــا لقــاء مبالــغ ماليــة دفعهــا ذوو احملتجزيــن أو بعــد وســاطات قــام هبــا الوجهــاء وشــيوخ العشــائر يف املناطــق الــي 
طالتهــا االعتقــاالت، فقــد حتولــت بقيــة حــاالت االعتقــال إىل ِعــداد املختفــني قســرايً يف ظــل إنــكار قــوات ســوراي الديقراطيــة 
وجوَدهــم لديهــا وعــدم معرفــة ذويهــم أماكــَن احتجازهــم ومنعهــم مــن التواصــل معهــم أو زايرهتــم، كمــا رصــدان حتســناً طفيفــاً يف 
األوضــاع املعيشــية يف مدينــة الرقــة الــي بــدأت تشــهد عمليــات ترميــم وإعــادة إعمــار بعــد مــرور حنــو عامــني علــى ســيطرة قــوات 
ســوراي الديقراطيــة عليهــا، إال أن املدينــة ال تــزال تشــهد انتشــاراً خلــالاي تنظيــم داعــش مــا يعكــس قصــوراً واضحــاً يف إدارة املنطقــة 

واحلفــاظ علــى أمنهــا.

وشــاركت القــوات الرتكيــة يف عمليــات عســكرية ابلتعــاون مــع قــوات اجليــش الوطــي للســيطرة علــى األراضــي الســورية املتامخــة 
للحــدود الســورية الرتكيــة يف مناطــق ختضــع لســيطرة كل مــن قــوات ســوراي الديقراطيــة وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــد تســبَّبت 
االشــتباكات بــني الطرفــني وعمليــات القصــف يف مقتــل أعــداد مــن املدنيــني، كمــا خلفــت أضــراراً يف مراكــز حيويــة مدنيــة وتشــريداً 
آلالف املدنيــني حبســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، وقــد أعلنــت العديــد مــن املنظمــات الطبيــة عــن إغــالق 
مرافــق طبيــة اتبعــة هلــا يف مشــال شــرق ســوراي )حمافظــي الرقــة واحلســكة( إثــر بــدء عمليــة نبــع الســالم، ذلــك بســبب نــزوح الكــوادر 

الطبيــة العاملــة فيهــا.
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هجمات عشوائية وأسلحة غري مشروعة:
علــى الرغــم مــن اخنفــاض وتــية اســتخدام احللــف الســوري الروســي للذخائــر العنقوديــة يف عــام 2018 إال أن عــام 2019 شــهد 
تصعيداً جديداً يف اســتخدام هذا النوع من الذخائر وال ســيما من قبل قوات النظام الســوري، وشــكَّل اهلجومان اللذان نفذمها 
النظــام الســوري مطلــع شــباط/ 2019 علــى قريــي التــح بريــف إدلــب اجلنــويب وتلمنــس بريــف إدلــب الشــرقي، بدايــة سلســلة 
كثيفــة مــن اهلجمــات ابلذخائــر العنقوديــة شــهدهتا منطقــة إدلــب )منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة(، وغالبــاً مــا يســتخدم النظــام 
الســوري الذخائــر العنقوديــة لشــلِّ حركــة احليــاة متامــاً يف املناطــق الــي تتعــرض للقصــف، وحتويلهــا إىل مــا يشــبه حقــول ألغــام نتيجــة 
وجــود مئــات املخلفــات العنقوديــة الــي فشــلت ابالنفجــار، هــذه املخلفــات تبقــى نشــطة إىل أن تنفجــر ذاتيــاً أو مبجــرد اقــرتاب 

أي جســم منهــا وهــي بذلــك قــادرة علــى قتــل وتشــويه عشــرات األبــرايء.

ويبدو أن ردة فعل اجملتمع الدويل على هجوم دوما الكيميائي يف نيسان/ 2018 مل متنع النظام السوري من تكرار استخدامه 
للســالح الكيميائــي يف عــام 2019 عندمــا اســتخدمت قواتــه املتمركــزة يف منطقــة اجلــب األمحــر الســالح الكيميائــي يف إطــار 
تقدمهــا العســكري يف ريــف الالذقيــة يف 19/ أاير/ 2019 مســتهدفة تلــة واقعــة يف األطــراف اجلنوبيــة الغربيــة مــن قريــة الكبينــة 

بريــف الالذقيــة.

وكمــا هــو احلــال يف األعــوام الســابقة فقــد واصلــت قــوات النظــام الســوري اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق الزراعيــة واملأهولــة 
ابلســكان والبعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات وتركــزت اهلجمــات يف عــام 2019 علــى حمافظــة إدلــب بشــكل خــاص؛ ويســبب 
اســتخدام هــذه األســلحة علــى نطــاق واســع يف املناطــق املدنيــة نشــر الرعــب واإلرهــاب يف قلــوب الســكان ودفعهــم إىل اهلــروب 
واالستســالم، ويف عــام 2019 الحظنــا اســتخدام النــوع الــذي يتــم إطالقــه عــر منصــات أرضيــة، وهــذا النــوع ُيشــبه يف درجــة 
عشــوائيته الذخائر العنقودية، وقد تســبَّب ذلك يف اندالع حرائق يف مناطق عديدة وانتشــارها على مســاحات واســعة، وتســبب 

ذلــك يف إصــاابت وحــروق ابلغــة الشــدة يف صفــوف الســكان.

وبعــد أن جنــح اتفــاق سوتشــي يف أيلــول/ 2018 يف كبــح النظــام الســوري عــن اســتخدام ســالح الراميــل املتفجــرة عــادت طائــرات 
النِّظام السوري املروحية واثبتة اجلناح إىل إلقاء الراميل املتفجرة يف 30/ نيسان/ 2019، أي بعد بدء احلملة العسكرية األخية 
علــى منطقــة إدلــب أبربعــة أايم وقــد ســقطت مئــات الراميــل املتفجــرة علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري 
ُمســتهدفًة التَّجمعــات الســكنيَّة واملراكــز احليويَـّـة املدنيَّــة، وجتــاوزت حصيلــة الراميــل املتفجــرة الــي اســتخدمها النظــام الســوري يف 

النصــف الثــاين مــن عــام 2019 مــا ألقتــه طائراتــه منهــا يف عــام 2018 حبســب مــا رصدتــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
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ويف ظــلِّ عــدم اســتنكار وإدانــة النظــام الســوري الســتخدام األســلحة العشــوائية، شــهد عــام 2019 اســتخدام النظــام الســوري 
لســالح بربــري عشــوائي آخــر، وهــو عبــارة عــن صواريــخ صغــية احلجــم رأســها مملــوء مبئــات املســامي الفوالذيــة، وقــد مت اســتخدام 
معظمهــا ضــدَّ مناطــق مأهولــة ابلســكان، وحبســب مــا ســجَّلناه فقــد الحظنــا أن هــذه اهلجمــات يُنفذهــا طــيان اثبــت اجلنــاح مــن 

طــراز L-39 اتبــع للنظــام الســوري.

انتهاكات متواصلة حبقِّ األطفال والنساء:
تعــرض األطفــال يف ســوراي يف عــام 2019 كمــا هــو احلــال يف أعــوام ســابقة ألمنــاط متعــددة مــن االنتهــاكات كالقتــل خــارج 
نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري، إضافــة اىل القتــل بســبب عمليــات التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز الرمسيــة 
وغــي الرمسيــة، وعمليــات جتنيــد األطفــال وانعــدام مســتوى التَّعليــم، واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة، كمــا تراجعــت نســبة التحــاق 
اجــع التشــريد القســري، الــذي تعــرَّض لــه نصــف  األطفــال ابملــدارس يف بعــض املناطــق إىل 0 % وكان مــن أبــرز أســباب هــذا الرتَّ
الشــعب الســوري، وصعوبــة العثــور علــى فــرص عمــل، والقصــف املتعمَّــد للمــدارس، الــذي مارســته بشــكل أساســي قــوات احللــف 
الســوري الروســي، وكذلــك اســتيالء التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة علــى بعــض املــدارس وحتويلهــا إىل معســكرات تدريبيــة، أو 
يف حــال اإلبقــاء عليهــا فقــد قامــت بفــرض مناهــج تدريســية متطرفــة ختــدم أجندهتــا، وقــد قامــت قــوات ســوراي الديقراطيــة ذات 

اهليمنــة الكرديــة بفــرض مناهــج حتمــل طابــع متييــز عرقــي يف بعــض مــدارس املناطــق الــي ســيطرت عليهــا.

وقــد كان عــام 2019 عامــاً ثقيــالً علــى ســيدات ســوراي وفتياهتــا، بســبب اســتمرار أنــواع االنتهــاكات الــي مورســت يف األعــوام 
املاضيــة مــع تراجــع مســتوايت الدعــم اإلغاثــي واالهتمــام السياســي واإلعالمــي، وقــد رصــدان اســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات املمارســة 
ضدَّهــن ويف مقدمتهــا القتــل وعمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري، الــي ســجلنا ارتفــاع حصيلتهــا بشــكل غــي مســبوق 
لــدى كل مــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــوات ســوراي الديقراطيــة، وتزامنــت مــع ممارســات التعذيــب 
وضروب املعاملة القاسية والالإنسانية والعنف اجلنسي، إضافة إىل استهداف املرأة بعمليات التجنيد القسري، وصحيح أن الغالبية 
العظمــى مــن النســاء اللــوايت تعرضــن لالنتهــاكات هــن مــن املدنيــات إال أن هنــاك فئــة قليلــة اخنرطــت يف األعمــال القتاليــة بشــكل 
مباشــر وتعرضــَن لعنــف وأذى مضاعــف عــن الرجــال عنــد وقوعهــن يف اأَلســر كوهنــن إاناثً. كمــا ارتفعــت وتــية اســتهداف اإلانث 
بعمليات اخلطف على خلفية عرقية لدى كل من فصائل يف املعارضة املســلحة وقوات ســوراي الديقراطية، واختاذهن رهائن وابتزاز 
جمتمعاهتن إلرغامها على الرضوخ للقوى املســيطرة. وتعرضت اإلانث وخاصة الناشــطات يف الفعاليات املدنية منهن للمضايقات 

والتهديــدات واملالحقــات، واملنــع مــن العمــل بشــكل رئيــس مــن قبــل هيئــة حتريــر الشــام.    
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ممارسات مدروسة تُعرِقل عودة النَّازحني والاجئني:
على الرغم من الظروف املأســاوية الي يعاين منها الالجئون بشــكل خاص يف دول الطوق، وتراجع مســتوى الدعم واخلدمات، 
وارتفــاع ِنَســِب التهديــد والعنصريــة حبــق الالجئــني، وحتميلهــم مســؤولية مشــكالت امليــاه واهلــواء واالنتخــاابت والقمامــة، ال يكــن 
القول حىت اآلن أن هناك عودة طوعية حنو مناطق النظام الســوري، وإن كانت قد حصلت مبوجب موافقة الالجئني الســوريني 
يف بعــض دول الطــوق، فــإن هــذه العــودة متَّــت نظــراً للظــروف العنصريــة ونقــص اخلدمــات والشــعور ابخلــوف والتهديــد، لذلــك 

فهــي حتمــل يف طياهتــا منطــاً قســرايً.

علــى الرغــم مــن كل ذلــك، فــإنَّ نســبة الذيــن عــادوا إىل اجملمــوع الكلــي لالجئــني ال تتجــاوز الـــ6% يف حدِّهــا األقصــى، وهــي 
نســبة عــودة الالجئــني “طوعيــًا” مــن لبنــان، وهــي أقــل مــن ذلــك بكثــي يف األردن، ال تــكاد تتجــاوز الـــ2 %، وهــذا مؤشــر علــى 
أنَّ الالجئــني ال يثقــون مطلقــاً ابلنظــام الســوري احلاكــم حاليــاً وال أبجهزتــه األمنيــة وال ابمليليشــيات الروســية واإليرانيــة، ويف املقابــل 
ال تــزال هنــاك حمــاوالت للفــرار مــن داخــل ســوراي واللجــوء إىل خمتلــف دول العــامل، وســوف يســتمر الوضــع علــى هــذه احلــال يف 
ظــلِّ انعــدام أي أفــق أليــة تســوية سياســية عادلــة حُتقِّــق أبســط مطالــب الســوريني يف حماســبة مرتكــي اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وإقالــة 

احلكومــة والنظــام احلاكــم، وهــذا هــو جــذر املشــكلة األساســي.

ويواجــه الســوريني ســواء كانــوا انزحــني او الجئــني  ممــن يقــررون العــودة إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري خطــر عمليــات 
االعتقال التعســفي واإلخفاء القســري، واملوت بســبب التعذيب، كما جير بعضهم على االلتحاق يف صفوف التجنيد، إضافة 
إىل هنــب املمتلــكات ومصــادرة املنــازل، ونقــص حــاد يف اخلدمــات يف املناطــق الــي عــادوا إليهــا حيــث تعمــل الســلطات احملليــة 

علــى إعــادة أتهيــل البــى التَّحتيــة واخلدميــة يف بعــض املناطــق دون أخــرى.

علــى ســبيل املثــال مل نَلحــظ أيــة عــودة فعليــة لســكان مدينــة داراي، وأحيــاء محــص القديــة الــي ُتســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري 
منــذ أاير 2014 حــىت اآلن، والســبب الرئيــس هــو إرهــاب النظــام الســوري وختــوف األهــايل مــن االعتقــال والتَّعذيــب، ومــا 
رصــدانه مــن عــودة فعليــة للســكان كان حمــدوداً جــداً وكذلــك هــو احلــال يف قــرى وبلــدات غــرب هنــر الفــرات بديــر الــزور إذ ال 
يــزال آالف األهــايل مشــردين بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات التابعــة هلــا علــى مناطقهــم منــذ هنايــة عــام 2017، 
وبعــد أن ســجلنا عــودة نســبة ضئيلــة مــن هــؤالء النازحــني خــالل العاميــني املاضيــني رصــدان توقــف حركــة العــودة بعــد االعتقــاالت 

واملالحقــات الــي تشــنها قــوات النظــام الســوري حبــق العائديــن.

وقــد ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 1893 عمليــة اعتقــال حبــقِّ أشــخاص خضعــوا 
إلجــراءات تســوية أمنيــة، حتــوَّل قســم منهــم إىل خمتفــني قســرايً.

كمــا ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 256 عمليــة اعتقــال حبــقِّ أشــخاص عــادوا إىل 
ســوراي مــن دول االغــرتاب، وغالبــاً مــا يكــون السَّــوق إىل اخلدمــة اإللزاميــة هــو اهلــدف مــن هــذه العمليــات.
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أمــا يف املناطــق الــي ختضــع لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة فــال يــزال حنــو 50 ألــف انزح معظمهــم مــن القــرى والبلــدات املمتــدة 
مــن مدينــة هجــني وصــوالً إىل بلــدة الباغــوز، الذيــن نزحــوا إثــر العمليــات العســكرية بــني تنظيــم داعــش وقــوات ســوراي الديقراطيــة 
املدعومــة مــن قبــل قــوات التحالــف الــدويل، ال يزالــون حمتجزيــن داخــل خميــم اهلــول بريــف احلســكة الشــرقي، حيــث متنعهــم قــوات 
ســوراي الديقراطيــة مــن اخلــروج مــن املخيــم وعودهتــم إىل منازهلــم حبجــة عــدم اســتقرار األمــان وانتشــار األلغــام يف تلــك املنطقــة، ذلــك 
علــى الرغــم مــن إعــالن قــوات ســوراي الديقراطيــة القضــاء علــى تنظيــم داعــش يف هنايــة آذار/ 2019 وبســط ســيطرهتا علــى القــرى 
والبلــدات الواقعــة شــرق هنــر الفــرات، وقــد ســجلنا مســاح قــوات ســوراي الديقراطيــة خبــروج قرابــة 1000 عائلــة مــن خميــم اهلــول علــى 

شــكل دفعــات متفاوتــة، كان آخرهــا يف منتصــف كانــون األول/ 2019 بعــد كفالــة مــن وجهــاء العشــائر يف املنطقــة الشــرقية.
 

مصادرة األماك وقوننة هنب املمتلكات:
وابلتــوازي مــع اهلجمــات العســكرية الــي تشــنها قــوات احللــف الســوري الروســي علــى مشــال غــرب ســوراي عمــد النظــام الســوري 
يف املناطــق الــي ختضــع لســيطرته إىل تثبيــت أركانــه، وشــرع كمــا يف العــام األســبق 2018 يف إصــدار مراســيم وقوانــني تســمح لــه 
مبصــادرة أمــالك املعارضــني لــه واحلجــز علــى أمواهلــم، وحبســب تصرحيــات معــاون وزيــر املاليــة يف حكومــة النظــام الســوري “بســام 
عبــد النــي” ألحــد وســائل اإلعــالم املواليــة للنظــام الســوري فقــد مشــل احلجــز علــى أمــالك وأمــوال 10315 شــخصاً، ذلــك منــذ 

بدايــة 2019 حــىت هنايــة أيلــول/ 2019.

ونشــرت مواقــع إخباريــة واثئــق قالــت أهنــا مســربة عــن دوائــر حكوميــة اتبعــة للنظــام الســوري تفيــد إبصــدار فــرع حــزب البعــث يف 
حمافظــة محــاة قــرار رقــم “264” هنايــة آب 2018، الــذي أاتح مصــادرة األراضــي الزراعيــة وغــي الزراعيــة العائــدة لــكل مــن 

خــرج ضــد النظــام علــى اعتبــار أهنــم إرهابيــون.

ويف 17/ كانون األول/ 2019 أقر جملس الشــعب الســوري التابع حلكومة النظام الســوري تعدياًل على الفقرة )هـ( من املادة 
97 يف قانــون خدمــة العلــم لعــام 2007، املتعلــق بدفــع بــدل فــوات اخلدمــة العســكرية ومشــل التعديــل إلغــاء احلجــز االحتياطــي 
واســتبدال احلجــز التنفيــذي وبذلــك منــح الدولــة حــق التصــرف ابألمــوال واملمتلــكات املصــادرة وليــس فقــط جتميدهــا مــع إلغــاء 

شــرط التبليــغ أو اإلنــذار املنصــوص عليــه وفــق قانــون جبايــة األمــوال العامــة.
 

أقــر   2019 األول/  كانــون   /18 ففــي  لــه،  املعارضــني  األفــراد  ألمــالك  الســوري  النظــام  مصــادرة  عنــد  األمــر  يتوقــف  ومل 
جملــس الشــعب قانــون “إلغــاء االحتــاد العــام للتعــاون الســكي يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية واالحتــادات التعاونيــة الســكنية يف 
احملافظــات”، ومصــادرة ممتلكاهتــا وأمواهلــا، وبذلــك نقلــت أمــالك ومشــاريع هــذا االحتــاد مــن ملكيــة منظمــات مدنيــة غــي حكوميــة 

لتوضــع حتــت تصــرف حكومــة النظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/1jBbwWemcdXgW-noPuR9E1Oyvyu7c952s/view?ts=5e17d5b5
https://www.enabbaladi.net/archives/350669#ixzz694cgEkds
https://www.alwatanonline.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85/
https://www.enabbaladi.net/archives/353498#ixzz6AXURYyCl
https://www.enabbaladi.net/archives/353498#ixzz6AXURYyCl
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النزوح والتَّشريد القسري:
ال يزال النزوح والتشريد القسري من أكثر تداعيات النزاع املسلح تفاقماً، وقد شهد عام 2019 تدفق مئات آالف النازحني 
مــن خمتلــف مناطــق مشــال ســوراي ســواء املناطــق الشــمالية الغربيــة أو املناطــق الشــمالية الشــرقية، الــي شــهدت هجمــات عســكرية 

شــنتها أطــراف متعــددة يف النــزاع.

يف مناطــق مشــال شــرق ســوراي، شــهد الربــع األول مــن عــام 2019 حركــة نــزوح وتشــريد قســري مــن قــرى وبلــدات السوســة 
والشــعفة والباغــوز، الــي كان تنظيــم داعــش يســيطر عليهــا آنــذاك، حيــث بلــغ عــدد املدنيــني الذيــن نزحــوا مــن هــذه املناطــق قرابــة 

70 ألــف انزح بســبب املعــارك الــي كانــت تــدور بــني قــوات ســوراي الديقراطيــة وتنظيــم داعــش.

يف مشــال غــرب ســوراي شــنَّت قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ 26/ نيســان حــىت هنايــة العــام هجمــات منســقة علــى منطقــة 
إدلــب، الــي يقطنهــا قرابــة 3 مليــون شــخص؛ تســبَّب ذلــك يف وقــوع مئــات الضحــااي مــن املدنيــني ودمــار كبــي يف البــى التحتيــة 
الــي ابلــكاد تفــي متطلبــات أهــايل املنطقــة، وترافقــت عمليــات القصــف العشــوائي مــع عمليــات اقتحــام وســيطرة علــى قــرى ريــف 
إدلــب اجلنــويب وريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي وريــف محــاة الشــمايل، كل ذلــك تســبب يف تشــريد مــا ال يقــل عــن 700 ألــف 

شــخص بينهــم 300 ألــف شــخص نزحــوا فقــط يف غضــون األســبوعني األخييــن مــن عــام 2019.

أمــا يف املناطــق الشــمالية وحتديــداً شــرق هنــر الفــرات فتســبَّبت عمليــة نبــع الســالم حبركــة نــزوح كبــية مــن املناطــق الواقعــة قــرب 
احلــدود الســورية الرتكيــة، بعضهــا مــن مناطــق مل يســبق لســكاهنا النــزوح منهــا، كمنطقــة املالكيــة مشــال حمافظــة احلســكة. وقــد بلــغ 
عــدد النازحــني يف مشــال شــرق ســوراي، حبســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية قرابــة 200 ألــف انزح عــاد 
بعضهــم بعــد توقــف العمليــات العســكرية يف حــني ال يــزال مــا يقــدر بـــ 70 ألــف شــخص يعيشــون يف خميمــات تفتقــر ألبســط 

مقومــات احليــاة.
 

وتُقدِّر الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان أنَّ ما يقارب مليون شــخص تعرَّض للتَّشــريد القســري يف عام 2019، 70 % منهم 
تشــردوا بفعل عمليات عســكرية شــنتها قوات احللف الســوري الروســي.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINAL%20%20DRHC%20statement%20on%20the%20situation%20in%20Idleb_AR.pdf
https://reliefweb.int/map/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-north-east-syria-displacement-18-december-2019?fbclid=IwAR1Iic6HGDQX6I6bcPQUGYTTLFTBP8pVZpTFcuMDJjZblOrI9P2Oif19YAk
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خامساً: أبرز األحداث السياسية والعسكرية يف عام 2019:
أواًل- األحداث السياسية:

يف 23/ كانــون الثــاين اجتمــع الرئيســان الروســي والرتكــي يف العاصمــة الروســية موســكو، تنــاوَل االجتمــاع الوضــع يف منطقــة 	 
خفــض التَّصعيــد الرابعــة وتشــكيل جلنــة دســتورية.

 
يف 14/ شــباط انعقــدت القمــة الثالثيــة الرابعــة، الــي مجعــت رؤســاء دول روســيا وتركيــا وإيــران يف مدينــة سوتشــي الروســية 	 

وشــدَّد الرؤســاء الثالثــة يف البيــان اخلتامــي للقمــة علــى نقــاط عــدة، مــن أمههــا ضــرورة تكثيــف اجلهــود إلطــالق عمــل اللجنــة 
الدســتورية يف ســوراي، وضــرورة هتيئــة الظــروف املالئمــة لعــودة الالجئــني الســوريني، واالســتمرار يف حماربــة اإلرهــاب يف مجيــع 

أحنــاء ســوراي، مــع تكثيــف اجلهــود لتطبيــق اتفــاق وقــف إطــالق النــار يف حمافظــة إدلــب.

يف 27/شــباط أكــد الرئيــس الروســي فالديــي بوتــني أن مجيــع القــوات األجنبيــة ستنســحب مــن ســوراي، وذكــر أنــه يناقــش 	 
فكــرة تشــكيل جمموعــة عمــل معنيــة هبــذا الشــأن، ذلــك بعــد لقائــه رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهــو الــذي شــدد علــى 

إخــراج اإليرانيــني مــن األراضــي الســورية.

25 - 27 / نيســان انعقــدت اجلولــة 12 ملؤمتــر أســتاان يف العاصمــة الكازخيــة نــور ســلطان )أســتاان( واختتمــت احملــاداثت 	 
وســط اســتمرار تلميحــات النظــام الســوري وحليفــه اإليــراين بشــن عمليــات عســكرية علــى حمافظــة إدلــب مشــال ســوراي. 

يف نيســان أعلنــت احلكومــة التابعــة للنظــام الســوري عــن اتفــاق يقضــي بتأجــي مينــاء طرطــوس لروســيا مــدة 49 عامــاً، ونــّص 	 
االتفــاق علــى تــويل موســكو مهــام توســيع املينــاء وحتديــث إمكانياتــه الســتخدامه يف أغــراض اقتصاديــة ولوجســتية، ويعتــر 

مينــاء طرطــوس مــن أكــر موانــئ ســوراي، حيــث يشــغل مســاحة 3 ماليــني مــرت مربــع.

يف 10/ أاير شــهَد جملــس األمــن اجتماعــاً طــارائً مغلقــاً بدعــوة مــن أملانيــا والكويــت وبلجيــكا وأعلــَن عقبــه انئــب منــدوب 	 
روســيا لــدى األمــم املتحــدة “فالديــي ســافرونكوف” أنَّ روســيا قــد عرقلــت صــدور بيــان يف هنايــة االجتمــاع، ومل يصــدر عــن 
االجتمــاع أي إجــراء أو جمــرد إدانــة حبــق عمليــات القتــل والقصــف والتَّشــريد واســتهداف املراكــز الطبيــة يف مشــال غــرب ســوراي.

https://www.dw.com/ar/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%80-%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF/a-47204303
https://arabicpost.net/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2020/01/03/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8f%d9%91%d9%83-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%ae%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a5/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/1/%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/27/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/27/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/20/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b7%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7
https://arabic.rt.com/middle_east/1018533-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
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ت حكومــات كل مــن اململكــة املتحــدة وفرنســا وأملانيــا يف بيــان هلــا عــن قلقهــا إزاء التصعيــد العســكري 	  يف 13/ أاير عــرَّ
الــذي يشــهده مشــال غــرب ســوراي، وحثَّــت مجيــع األطــراف لتجنــب أيــة عمليــات عســكرية يف املنطقــة، واالمتثــال اللتزاماهتــم 

خبفــض العنــف يف إدلــب.
 

يف 17/ أاير عقــد جملــس األمــن اجتماعــاً طــارائً لبحــث األوضــاع اإلنســانية يف الشــمال الســوري بدعــوة كل مــن الكويــت 	 
وأملانيــا وبلجيــكا، وحــذرت فيــه وكيلــة األمــني العــام للشــؤون السياســية وبنــاء الســالم “روزمــاري ديكارلــو”، يف إحاطتهــا أمــام 
اجمللــس مــن عواقــب اســتمرار تزايــد األعمــال القتاليــة يف مشــال ســوراي، كمــا ألقــى فيهــا “مــارك لوكــوك”، وكيــل األمــني العــام 
للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، إحاطــة جمللــس األمــن عــن احلالــة اإلنســانية يف مشــال غــرب ســوراي 

اختتمهــا ابستفســار: مــا اهلــدف مــن إصــدار جملــس األمــن قــرارات كهــذه إذا كانــت الــدول لــن متتثــل هلــا؟
 

يف 24/ أاير أصــدر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــره الثالــث حــول الوضــع يف مشــال غــرب ســوراي 	 
منــذ 28/ نيســان حــىت 24/ أاير، جــاَء فيــه أنَّ 20 منشــأة طبيــة قــد أتثــرت ابلصــراع، اثنتــان منهــا غــَي مــرة، وأوضــَح التقريــر 

احلاجــة إىل ضــرورة زايدة عــدد العيــادات املتنقلــة خلدمــة النازحــني.
 

يف 11/ حزيــران أصــدر جملــس األمــن الــدويل القــرار رقــم 2474 الــذي أكــد علــى أنــه علــى أطــراف النزاعــات املســلحة 	 
اختــاذ مجيــع التدابــي املناســبة للبحــث بنشــاط عــن األشــخاص املبلــغ عــن فقدهــم، والتمكــني مــن إعــادة رفاهتــم، ومعرفــة مصــي 

األشــخاص املبلــغ عــن فقدهــم دون متييــز ســلي.

يف 13/ حزيران وبعد إعالن وزارة الدفاع الروســية التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار بوســاطة روســية تركية منذ الســاعة 	 
00:00 مــن يــوم 12/ حزيــران صــرَّح تشــاووش أوغلــو، وزيــر اخلارجيــة الرتكــي، يف مؤمتــر صحفــي عقــده مــع نظــيه الفرنســي 
جــان إيــف لــودراين يف مقــر اخلارجيــة الرتكيــة يف العاصمــة أنقــرة، قائــاًل: “حــىت اآلن ال يكننــا القــول إن وقــف إطــالق النــار 

حتقــق بشــكل كامــل”.
 

يف 27/ حزيــران أعــرب االحتــاد األورويب يف بيــان صــادر عــن فيدريــكا موغريــي املمثلــة العليــا لالحتــاد األورويب للشــؤون 	 
اخلارجيــة والسياســة األمنيــة، عــن قلقــه العميــق إزاء هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة خفــض التصعيــد 

الرابعــة، وأدان اســتهداف املدنيــني واملستشــفيات واملــدارس.

https://www.gov.uk/government/news/syria-e3-statement-on-the-escalation-of-hostilities-in-idlib.ar
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ERC_USG%20Mark%20Lowcock%20Statement%20to%20the%20SecCo%20on%20Northwest%20Syria%20-%2017May2019%20-%20FINAL.pdf
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/full-military-incursion-would-overwhelm-ability-respond-officials-tell
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/05/Latest_Developments_in_north_western_Syria_24May2019_SitRep3.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2474(2019)
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%8A-%D8%A8-%D9%83-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/1503224
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/27/syria-declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu/
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يف 12/ متــوز/ 2019 عقــدت الســفارة الروســية يف الهــاي مؤمتــراً صحفيــاً ســعت مــن خاللــه لتشــويه ونفــي حقائــق 	 
اســتخدام غــاز الكلــور يف هجــوم مدينــة دومــا، وعــرض مســؤولون روس بعــض الشــهادات لســكان حمليــني يف املدينــة، وتطعــن 
هــذه الشــهادات بتقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الــذي أكــد اســتخدام الغــازات الســامة يف املدينــة بتاريــخ 7/ 

نيســان/ 2018.

يف 26/ متــوز أبــدت مفّوضــة األمــم املّتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان ميشــيل ابشــيليت يف بيــان صحفــي، أبــدت قلقهــا 	 
مــن أّن املذحبــة املســتمرة يف ســوراي “مل تعــد تلتقطهــا الــرادارات الدولّيــة”، وختمــت البيــان قائلــة: “علــى أصحــاب النفــوذ، 
مبــن فيهــم مــن وافــق علــى التخفيــف مــن األعمــال العدائيّــة كجــزء مــن اتفــاق وقــف التصعيــد، أن يســتخدموا نفوذهــم بشــكل 
عاجــل لوقــف احلملــة العســكريّة احلاليــة وإعــادة األطــراف املتحاربــة إىل طاولــة املفاوضــات. ومــن الضــرورّي وقــف األعمــال 
القتاليّــة مــن أجــل إعطــاء املفاوضــات السياســّية املســتمرة فســحة أمــل. فالبديــل عنهــا هــو املزيــد مــن املــوت األرعــن والدمــار 

األعمــى بســبب حــرب ال هنايــة هلــا.”
 

يف 26/ متوز أصدر مكتب األمم املتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريره الثامن حول الوضع اإلنســاين يف ســوراي، الذي 	 
ــح أنَّ مــا  اســتعرض بعــض حــوادث القتــل يف املنطقــة، وحتــدَّث التقريــر عــن امتــالك األمــم املتحــدة صــور أقمــار صناعيــة توضِّ
ال يقــل عــن 16 مــن أصــل 27 نقطــة متلــك صورهــا قــد تعرَّضــت للتدمــي الكامــل تقريبــاً إثــَر العمليــات العســكرية األخــية.

 
الفريــق أول ســيغي 	  الروســية  للقــوات املســلحة  العامــة  التابعــة هليئــة األركان  العمليــات  يف 29/ متــوز عقــد رئيــس إدارة 

رودســكوي لقــاء صحفيــاً أكــد فيــه علــى أنَّ: “جمموعــة القــوات اجلويــة الروســية يف ســوراي تقــوم أبنشــطة تدريبيــة وقتاليــة، 
وهــي علــى اســتعداد للقيــام مبهــام مكافحــة اإلرهــاب. وقــد تقلــص حتليــق الطــيان إىل احلــد األدىن وغــدا يف إطــار التدريــب 

القتــايل واالســتطالع اإلضــايف”.

اجلمعــة 2/ آب اختتمــت اجتماعــات اجلولــة 13 مــن مباحثــات “أســتاان” حــول ســوراي، واتفقــت الــدول الضامنــة علــى 	 
اختــاذ تدابــي ملموســة ملنــع وقــوع إصــاابت بــني املدنيــني يف منطقــة خفــض التصعيــد إبدلــب، وضمــان أمــن األفــراد العســكريني 

للــدول الضامنــة.

https://www.yenisafak.com/ar/world/3434297
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24851&LangID=A
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-recent-developments-northwestern-syria-situation-1
https://ar.rt.com/m6tc
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-13-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-19905
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-13-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-19905
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يف 16/ أيلــول عقــدت قمــة ثالثيــة بــني رؤســاء دول تركيــا وروســيا وإيــران يف العاصمــة الرتكيــة أنقــرة، مت االتفــاق علــى ضــرورة 	 
القضــاء علــى التنظيمــات اإلرهابيــة يف ســوراي، وحتقيــق االســتقرار يف إدلــب، واالســتمرار يف مســار أســتاان للحــل السياســي 
يف ســوراي. وأكــدوا تصميمهــم علــى ضمــان التهدئــة علــى األرض مــن خــالل تنفيــذ مجيــع عناصــر اتفاقــات إدلــب، ال ســيما 

مذكــرة 17/ أيلــول/ 2018 )اتفــاق سوتشــي لتثبيــت خفــض التصعيــد(.

يف 19/ أيلــول اســتخدمت روســيا والصــني حــق النقــض ملنــع صــدور قــرار عــن جملــس األمــن، تقدمــت بــه أملانيــا والكويــت 	 
وبلجيــكا، ووافقــت عليــه 12 دولــة لفــرض “وقــف فــوري إلطــالق النــار” يف حمافظــة إدلــب مشــال غــرب ســوراي كمــا قدمــت 
كل مــن روســيا والصــني مشــروع قــرار إىل جملــس األمــن يتحــدث عــن املخــاوف مــن إرهــاب اجلماعــات املتطرفــة، لكنــه جوبــه 

برفــض تســع دول وامتنــاع أربعــة آخريــن عــن التصويــت.

اإلثنــني 23/ أيلــول أعلــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتييــش، يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف املقــر الدائــم لألمــم 	 
املتحــدة بنيويــورك، موافقــة حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية وجلنــة املفاوضــات الســورية علــى إنشــاء جلنــة دســتورية ذات 
مصداقيــة ومتوازنــة وشــاملة تســهلها األمــم املتحــدة يف جنيــف كجــزء مــن العمليــة السياســية إلهنــاء النــزاع املســتمر يف البــالد 
منــذ عــام 2011، وقــد أوضحــت رســالة موجهــة مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة إىل جملــس األمــن، يف 27/ أيلــول، 

اختصاصــات هــذه اللجنــة وعملهــا.

يف 26/ أيلــول أعلــن وزيــر اخلارجيــة األمريكــي الســيد “مايــك بومبيــو” عــن أنَّ التحقيقــات األمريكيــة قــد توصلــت إىل 	 
نتيجــة مفادهــا أنَّ: “النظــام الســوري قــد اســتخدم األســلحة الكيميائيــة مؤخــراً يف قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشــرقي يف 

”2019 أاير/ 
 

الثــالاثء 22/ تشــرين األول اســتضافت مدينــة سوتشــي، قمــة تركيــة روســية توصلــت إىل اتفــاق مــن 10 نقــاط، حــول 	 
انســحاب تنظيــم “ypg” اإلرهــايب -وحــدات محايــة الشــعب- أبســلحته عــن احلــدود الرتكيــة إىل مســافة 30 كــم يف 

الداخــل الســوري، خــالل 150 ســاعة.
 

يف 30/ تشرين األول انطلقت اجتماعات اللجنة الدستورية املوسعة، املؤلفة من 150 عضواً )50 منهم من طرف احلكومة 	 
السورية و50 يثلون املعارضة، 50 ممثلون عن منظمات اجملتمع املدين ويتم اختيارهم من قبل مكتب املبعوث األممي(.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/1585780
https://news.un.org/ar/story/2019/09/1039892
https://news.un.org/ar/story/2019/09/1040042
https://undocs.org/ar/S/2019/775
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-a-press-availability/?fbclid=IwAR1G796LnTsUx9BJ4OZj3nrbyjWgFHeb-W3NEVLwc9ACJkCHJtxL5uaXSfc
https://www.facebook.com/adnanalhusseen/posts/1570401103108549
https://www.facebook.com/adnanalhusseen/posts/1570401103108549
https://www.aa.com.tr/fr/monde/d%c3%a9claration-conjointe-apr%c3%a8s-la-r%c3%a9union-erdogan-poutine-document/1623106
https://twitter.com/aa_french/status/1186760495010910213/photo/1
https://twitter.com/aa_french/status/1186760495010910213/photo/1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/30/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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يف  1/ تشــرين الثاين أعلن الســيد جي بيدرســن يف ختام اجتماعات اللجنة الدســتورية املوســعة، عن االتفاق على تشــكيل 	 
اهليئــة املصغــرة للجنــة الدســتورية الســورية، املؤلفــة مــن 45 عضــواً )15 عــن كل جانــب(، والــي ســتعمل علــى إعــداد وصياغــة 
إصــالح دســتوري يطــرح للموافقــة العموميــة، كإســهام يف التســوية السياســية يف ســوراي ويف تطبيــق قــرار جملــس األمــن رقــم 

.2254

يف 4/ تشــرين الثــاين عقــد االجتمــاع األول للجنــة الدســتورية املصغــرة، ملــدة أســبوع، قــال الســيد جــي بيدرســون يف ختامــه 	 
خــالل مؤمتــر صحفــي أن اللجنــة انقشــت العديــد مــن القضــااي املهمــة ويف مقدمتهــا ســيادة ســورية ووحدهتــا وســالمة أراضيهــا 

إضافــة إىل مواصلــة مكافحــة اإلرهــاب الفتــاً إىل أن النقاشــات كانــت مهنيــة وانجحــة.

يف 29/ تشــرين الثــاين أعلــن املبعــوث األممــي إىل ســوراي يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف ختــام اجلولــة الثانيــة مــن االجتماعــات 	 
عــن فشــل أطــراف اللجنــة الدســتورية الســورية يف التوصــل إىل اتفــاق “اختتمنــا الــدورة الثانيــة للجنــة الدســتورية، ومل يكــن مــن 

املمكــن الدعــوة إىل عقــد اجتمــاع اجملموعــة املصغــرة، ألنــه مل يكــن هنــاك اتفــاق علــى جــدول األعمــال”.

اخلميــس 5/ كانــون األول قــال الرئيــس الفرنســي إيانويــل ماكــرون خــالل مؤمتــر صحفــي عقــب قمــة الناتــو ابلعاصمــة 	 
الريطانيــة لنــدن، إن قمــة رابعيــة جديــدة حــول ســوراي وليبيــا، ســتجري خــالل األشــهر الثالثــة األوىل مــن العــام املقبــل، بــني 

زعمــاء تركيــا وفرنســا وأملانيــا وبريطانيــا.

يف 10 و 11 كانون األول انطلق يف العاصمة الكازاخية نور ســلطان )أســتاان( “االجتماع الـ 14 للدول الضامنة ملســار 	 
أســتاان حول ســوراي، مبشــاركة تركيا وروســيا وإيران والنظام الســوري ووفد من املعارضة الســورية واتفقت كل من تركيا وروســيا 
وإيــران علــى تنفيــذ التفامهــات فيمــا بينهــا حــول الوضــع يف حمافظــة إدلــب )مشــال غــرب ســوراي( وإرســاء االســتقرار يف مشــال 

شــرق البــالد، ورفــض التطلعــات االنفصاليــة، وحماربــة مــن وصفتهــم ابملتشــددين.

يف 18/ كانون األول أدانت الســيدة جناة رشــدي، املستشــارة اإلنســانية ملبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل ســوراي، تكثيف 	 
األعمــال القتاليــة يف مشــال غــرب ســوراي، ال ســيما القصــف اجلــوي واالســتخدام املبلــغ عنــه للراميــل املتفجــرة؛ مــا أســفر عــن 

مقتــل عشــرات املدنيــني مبــن فيهــم النســاء واألطفــال.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-11-08/note-correspondents-transcript-of-the-press-conference-of-the-united-nations-special-envoy-for-syria-geir-o-pedersen-the-conclusion-of-the-first-week-of
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
http://webtv.un.org/search/special-envoy-for-syria-press-conference-geneva-08-november-2019/6101906718001/?term=Geir%20Pedersen&sort=date
http://webtv.un.org/live-now/watch/geir-pedersen-special-envoy-for-syria-media-stakeout-geneva-29-november-2019/6110388134001/?term=
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7/1664108
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8014-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/1668964
https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/E25502A282C7A2BEC12584D40043CBD1?OpenDocument
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يف 20/ كانــون األول اســتخدمت روســيا والصــني الفيتــو يف جملــس األمــن بشــأن مشــروع قــرار قدمتــه أملانيــا وبلجيــكا 	 
والكويــت بتمريــر مســاعدات مــن األمــم املتحــدة عــر نقــاط حدوديــة عراقيــة إىل 4 ماليــني ســوري ملــدة عــام.

يف 23/ كانــون األول، صــرح املتحــدث ابســم األمــني العــام لألمــم املتحــدة عــن قلــق األمــني العــام إزاء التصعيــد العســكري 	 
يف مشــال غــرب ســوراي، ودعــا إىل وقــف فــوري لألعمــال القتاليــة.

يف 28/ كانــون األول اختتمــت اجتماعــات ممثلــي املســتقلني يف هيئــة التفــاوض الســورية املعارضــة يف العاصمــة الســعودية 	 
الرايض، ومت خالل املؤمتر انتخاب مثانية أعضاء ســيمثلون املســتقلني يف هيئة التفاوض، كما انُتخبت أمانة عامة ومرجعية 

مؤلفــة مــن 13 عضــوا، واعتُــر مجيــع املشــاركني هيئــة عامــة.

اثنيًا- التطورات العسكرية:
يف 10/ كانــون الثــاين ســيطر تنظيــم هيئــة حتريــر الشــام علــى معظــم حمافظــة إدلــب، وأجــر فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى 	 

قبــول اتفــاق يقضــي بتســليم الســيطرة املدنيــة علــى املنطقــة إلدارة مدعومــة مــن اهليئــة. 

األحــد 24/ آذار ســّلم عشــرات املقاتلــني مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية أنفســهم لقــوات ســوراي الديقراطيــة بعــد خروجهــم مــن 	 
بلــدة الباغــوز بريــف ديــر الــزور، وكانــت قــوات ســوراي الديقراطيــة قــد أعلنــت الســبت 23/ آذار ســيطرهتا علــى آخــر جيــب 
للتنظيــم داخــل بلــدة الباغــوز، بعــد ســتة أشــهر مــن هجــوم واســع بدأتــه يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي بدعــم مــن التحالــف 

الــدويل بقيــادة أمييكيــة.

الســبت 4/ أاير، ســيطرت فصائــل مــن املعارضــة املســلحة املدعومــة مــن قبــل القــوات الرتكيــة علــى بلــدة املالكيــة وقريــي 	 
شــوارغة واألرز بريــف حلــب الشــمايل بعــد معــارك مــع قــوات ســوراي الديقراطيــة.  

 
اخلميــس 9/ أاير ســيطرت قــوات النظــام الســوري واملليشــيات املواليــة هلــا علــى بلــدة قلعــة املضيــق بريــف محــاة الشــمايل، بعــد 	 

معــارك مــع قــوات مــن املعارضــة املســلحة.

https://www.france24.com/ar/20191220-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-23/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-syria
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1P41Y9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190324-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/rtarabic.ru/videos/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/2199877153608767/
https://ahvalnewstr.com/ar/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?amp
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1SF0TD
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يف 12/ حزيــران أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية يف إحاطــة مــن املركــز الروســي للمصاحلــة بــني األطــراف املعارضــة يف ســوراي، 	 
التوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــالق النــار بوســاطة روســية تركيــة منــذ الســاعة 00:00 مــن يــوم 12/ حزيــران، وبعــد ســاعات 
اهتمــت روســيا فصائــل يف املعارضــة املســلحة خبــرق االتفــاق وتنفيذهــا هجومــاً ابملدفعيــة علــى نقطــة مراقبــة تركيــة يف منطقــة 

جبــل الزاويــة ليلــة 12 - 13/ حزيــران.
 

يف 27/ حزيــران تعرضــت نقطــة املراقبــة الرتكيــة العاشــرة يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة هلجــوم جــوي روســي، وعــاودت 	 
قــوات النظــام الســوري هجومهــا علــى النقطــة ذاهتــا بعــد يومــني يف 29/ حزيــران وفــق مــا صرَّحــت بــه وزارة الدفــاع الرتكيــة.

اخلميــس 1/ آب أعلــن النظــام الســوري عــن ســراين وقــف مشــروط إلطــالق النــار يف إدلــب، نقلــت وكالــة األنبــاء الســورية 	 
“ســاان” عــن مصــدر عســكري يف قــوات النظــام أنــه متــت املوافقــة علــى وقــف إطــالق النــار يف منطقــة خفــض التصعيــد 
إبدلــب مشــال البــالد اعتبــاراً مــن منتصــف هــذه الليلــة، وأضافــت الوكالــة نقــاًل عــن املصــدر العســكري أن املوافقــة متــت شــريطة 
تطبيــق اتفــاق سوتشــي الــذي يقضــي برتاجــع مقاتلــي املعارضــة الســورية املســلحة 20 كلــم يف العمــق مــن خــط منطقــة خفــض 

التصعيــد يف إدلــب، إضافــة إىل ســحب األســلحة الثقيلــة واملتوســطة.

21 / آب ســيطرت قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة هلــا علــى مدينــة خــان شــيخون االســرتاتيجية جنــوب حمافظــة 	 
إدلــب، الواقعــة علــى خــط “M5” بعــد معــارك اســتمرت عــدة أشــهر. 

يف 24 / آب وقعــت هجمــات إســرائيلية علــى قــوات إيرانيــة قــرب دمشــق وأعلنــت إســرائيل أن القــوات اإليرانيــة كانــت “كانــت 
ختطــط إلطــالق طائــرة مســية حنــو أهــداف يف إســرائيل”.

اجلمعــة 30/ آب أعلــن اجليــش الروســي عــن وقــف إلطــالق النــار “أحــادي اجلانــب” يف إدلــب اعتبــاراً مــن صبــاح اليــوم 	 
التــايل، جــاء اإلعــالن عــر بيــان صــادر عــن “املركــز الروســي للمصاحلــة يف ســوراي” قــال إنــه مت التوصــل إىل اتفــاق “لوقــف 
إطــالق النــار أحــادي اجلانــب مــن قبــل القــوات احلكوميــة الســورية اعتبــاراً مــن الســاعة 06:00 مــن 31 أغســطس/آب”.

يف 11/ أيلول ذكرت فصائل يف املعارضة املســلحة أن قوات تدعمها موســكو حتشــد مقاتلني اســتعداداً الســتئناف هجوم 	 
يف مشــال غــرب ســوراي، ذلــك بعــد قيــام طائــرات يعتقــد أهنــا روســية بشــن غــارات لليــوم الثــاين؛ مــا يهــدد إبهنــاء وقــف هــش 

إلطــالق النــار.

http://syria.mil.ru/en/index/syria/news/more.htm?id=12236641%40egNews&fbclid=IwAR1RnbM51CWZkOV6GUTCLIJ20SMM14x0smWQFktHy4ZSACeLH6W1kXm_g2A
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7-%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/1517115
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7-%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/1517115
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1519278
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/1519278
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/8/1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://www.france24.com/ar/20190821-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/8/24/%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/8/31/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%87%d8%af%d9%88%d8%a1-%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9
https://www.france24.com/ar/20190830-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1VW1C2
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يف 9/ تشــرين األول قرابــة الســاعة الرابعــة عصــراً أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان عــن بــدء العمليــة العســكرية 	 
“نبــع الســالم” بقيــادة اجليــش الرتكــي واجليــش الوطــي الســوري ضــد قــوات ســوراي الديقراطيــة علــى طــول احلــدود الســورية-

الرتكيــة مــن مدينــة عــني العرب/كــوابين بريــف حلــب وصــواًل إىل مدينــة املالكيــة بريــف احلســكة الشــمايل الشــرقي.

يف 12/ تشــرين األول أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة الســيطرة علــى مدينــة “رأس العــني” الســورية؛ ذلــك نتيجــة العمليــات 	 
الناجحــة املســتمرة يف إطــار عمليــة “نبــع الســالم”.

األحــد 13/ تشــرين األول أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة أن قواهتــا ســيطرت علــى الطريــق الســريع “M4” بعمــق يــرتاوح بــني 	 
30 و35 كيلومــرت داخــل األراضــي الســورية، ذلــك عقــب ســيطرهتا علــى مدينــة تــل أبيــض يف مشــال شــرق ســوراي.

ت الشــرطة العســكرية الروســية أول دورايهتا يف مدينة منبج مشال ســوراي بعد انســحاب القوات 	  يف 16/ تشــرين األول، ســيَّ
األمريكيــة منها.

22/ تشـــرين األول مت اإلعـــالن عـــن إهنـــاء عمليـــة نبـــع الســـالم عقـــب االجتمـــاع بيـــن الرئيســـني الرتكـــي والروســـي يف مدينـــة 	 
سوتشـــي الروســـية وتضمــن االتفــاق الصــادر عــن هــذا االجتمــاع بنــوداً عــدة. 

27/ تشــرين األول أعلــن الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب يــوم األحــد أن أبــو بكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم داعــش قتــل يف 	 
هجــوم شــنته القــوات األمريكيــة اخلاصــة يف مشــال غــرب ســوراي.

يف 20/ تشــرين الثــاين أعلــن اجليــش اإلســرائيلي أنــه شــن ضــرابت جويــة “علــى نطــاق واســع” علــى مواقــع عســكرية يف 	 
دمشــق يــوم األربعــاء رداً علــى إطــالق صواريــخ مــن ســوراي ابجتــاه إســرائيل يف اليــوم الســابق.

اإلثنــني 9/ كانــون األول أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن وحــدات عســكرية اتبعــة هلــا دخلــت مدينــة الرقــة للمــرة األوىل منــذ 	 
بدء الوجود العســكري الروســي املباشــر يف ســوراي يف خريف عام 2015.

https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1WO1NW
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/12/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/13/%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://arabic.rt.com/middle_east/1051832-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/1622951#\
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1X60FH
https://www.france24.com/ar/20191120-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2028461/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%C2%BB
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اخلميــس 12/ كانــون األول أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة أهنــا نشــرت 41 نقطــة مراقبــة علــى الطريــق بــني منطقــي تــل أبيــض 	 
بريــف الرقــة ورأس العــني بريــف احلســكة.

األحــد 15/ كانــون األول أرســلت القــوات األمريكيــة تعزيــزات عســكرية جديــدة إىل مناطــق احلقــول النفطيــة الــي تســيطر 	 
عليهــا “قــوات ســوراي الديقراطيــة” ودخلــت القــوات األمريكيــة إىل حمافظــة ديــر الــزور الســورية مــن معــر الوليــد احلــدودي مــع 

العــراق، متجهــة إىل حــدود النفــط الواقعــة جنــوب حمافظــة احلســكة.

الثــالاثء 17/ كانــون األول أهنــى اجليــش الروســي اختبــار املرحلــة الثانيــة للطائــرة احلربيــة املقاتلــة “SU-57” مــن اجليــل 	 
اخلامــس، خــالل عملياتــه يف ســوراي.

 ”SU-57“ وقال قائد األركان العامة للقوات املســلحة الروســية، اجلنرال فاليي غياســيموف، إن املقاتلة من اجليل اخلامس
اجتــازت مجيــع مراحــل اختبــار “اهلجــوم” يف ســوراي، ونفــذت مجيــع املهــام املخطــط هلــا بنجــاح.

الثــالاثء 24/ كانــون األول أعلــن جيــش النظــام الســوري أن األراضــي الــي ســيطر عليهــا يف احلملــة األخــية علــى مشــال 	 
غــرب ســوراي، تزيــد مســاحتها عــن 320 كــم مربــع، حيــث ســيطر علــى أزيــد مــن أربعــني مدينــة وقريــة يف املناطــق اجلنوبيــة 

الشــرقية مــن حمافظــة إدلــب. 

29/ كانــون األول، اســتهدفت الــوالايت املتحــدة مخــس منشــآت لكتائــب حــزب هللا، اثنتــان منهــا يف ســوراي؛ رداً علــى 	 
اســتهداف تلــك الكتائــب لقاعــدة عراقيــة فيهــا وجــود لقــوات التحالــف الــدويل.

سادســاً: مســار احملاســبة: الفشــل يف حماســبة النظــام الســوري شــجع بعضــا مــن دول العــامل علــى حماولــة 
تطبيــع العاقــات معــه:

ألف: حماوالت غري قانونية وغري أخاقية إلعادة النظام السوري بشكله احلايل إىل اجلامعة العربية واجملتمع الدويل:
النظــام الســوري وإعــادة العالقــات السياســية  العــام املنصــرم 2019 ارتفاعــاً يف وتــية عمليــات الرتويــج للتطبيــع مــع  شــهد 
والدبلوماســية واالقتصاديــة معــه؛ مــا ُيشــكِّل تورطــاً يف االنتهــاكات حبــق الشــعب الســوري، ويرســل رســالة واضحــة مبعــاداة قيــم 
ــخ حالــة مــن احلقــد وعــدم االســتقرار متتــدُّ عقــوداً طويلــة. وهــو مبثابــة غــضِّ الطــرف عــن كل هــذه  الكرامــة والديقراطيــة ويرسِّ

الفظائــع واالجتــاه حنــو الغفــران للنظــام الســوري.

https://www.msb.gov.tr/en-US/Slide/11122019-16813
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-/1674163
https://arabic.sputniknews.com/russia/201912171043771764-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88-57-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1071092-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-320-%D9%83%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2047960/statement-from-assistant-to-the-secretary-of-defense-jonathan-hoffman/
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اجلمعــة 17/ كانــون الثــاين قــال األمــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة أمحــد أبــو الغيــط، إن عــودة ســوراي إىل مقعدهــا يف اجلامعــة 	 
مشــروطة حبالة توافق عربية، وأضاف “جيب االعرتاف أن ســوراي هي دولة عربية مؤسســة للجامعة العربية”.

الســبت 20/ نيســان اســتضاف العــراق قمــة لرؤســاء برملــاانت شــارك فيهــا ممثلــون عــن ســتِّ دول جمــاورة مــن بينهــم رئيــس 	 
جملــس الشــعب الســوري.

اخلميس 29/ آب شارك وفد يضم على األقل 40 رجل أعمال إمارايت يف معرض جتاري مدعوم من قبل النظام السوري 	 
يف دمشق متحدايً بذلك حتذيرات أمريكية من القيام أبنشطة جتارية مع حكومة الرئيس بشار األسد وشركائها.

اجلمعــة 27/ أيلــول قالــت وكالــة األنبــاء العراقيــة إن رئيــس الــوزراء عــادل عبــد املهــدي وافــق علــى فتــح معــر القائــم احلــدودي 	 
مــع ســوراي يف أحــدث مؤشــر علــى تطبيــع العالقــات بــني بغــداد واحلكومــة الســورية.

اإلثنــني 2/ كانــون األول احتفلــت ســفارة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف دمشــق ابلعيــد الوطــي حبضــور معظــم الســلك 	 
الدبلوماســي العــريب والــدويل املعتمــد يف العاصمــة الســورية، وقــال القائــم أبعمــال الســفي اإلمــارايت يف كلمــة ألقاهــا يف 
االحتفــال إنــه يتمــى األمــن واألمــان لســوراي يف ظــل قيــادة بشــار األســد احلكيمــة للبــالد وأشــاد القائــم ابألعمــال اإلمــارايت يف 

ســوراي ابلرئيــس بشــار األســد “لقيادتــه احلكيمــة”.

ابء: حماوالت حمدودة ملاحقة مرتكيب اجلرائم:
لقــد ســامهت احلمايــة والرعايــة الروســية وبشــكل خــاص عــر اســتخدام حــق النقــض يف توفــي محايــة ال حمــدودة للنظــام الســوري 
الرتــكاب شــبه مفتــوح لالنتهــاكات الــي شــكَّل كثــي منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب؛ مــا أسَّــس لثقافــة اإلفــالت مــن 
العقــاب يف النــزاع الســوري، وشــجَّع بقيــة أطــراف النــزاع علــى ارتــكاب االنتهــاكات، وبــدون شــكٍّ فــإن عــدم حماكمــة النظــام 
الســوري بعــد كل هــذا الكــم املخيــف مــن اجلرائــم، بــل وتطبيــع العالقــات معــه وكأنــه مل يفعــل شــيئاً ُيشــكِّل وصمــة عــار يف اتريــخ 

البشــرية، ويشــجع أنظمــة أخــرى علــى ارتــكاب فظائــع مشــاهبة ملــا قــام بــه النظــام الســوري.

https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.france24.com/ar/20190420-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ara.reuters.com/article/idARAKCN1VL0JN
https://www.france24.com/ar/20190928-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1Y71QV
https://www.youtube.com/watch?v=uK3j88NqV1M
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والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تطالــب دائمــاً أبشــكال متعــددة مــن احملاســبة وليــس جمــرد االقتصــار علــى اجلانــب القضائــي مــع 
مشــاركتها فيــه، والتأكيــد علــى أمهيتــه، لكنــه مســار طويــل قــد يســتغرق ســنوات واالنتهــاكات خــالل هــذه الســنوات لــن تتوقــف، 
لــذا فإننــا نطالــب بتوســيع الختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حبيــث تشــمل اجلرائــم الفظيعــة )جرائــم احلــرب، ضــدَّ اإلنســانية، 
اإلابدة( حــىت لــو مل يكــن هنــاك إحالــة مــن جملــس األمــن، وذلــك يف حالــة الــدول غــي املصادقــة علــى ميثاقهــا، وأبن يكــون هنــاك 
عقــوابت اقتصاديــة واســعة علــى داعمــي النظــام الســوري، ويف مقدمتهــم شــركات صناعــة الســالح والبنــوك والشــركات الروســية، 

وتوفــي مناطــق آمنــة مــن القصــف اجلــوي.

ويف عام 2019 حتديداً مت اختاذ بعض اخلطوات احملدودة إىل األمام يف هذا املسار، ومن أمهها:

17/ كانون الثاين يستعد االحتاد األورويب لفرض عقوابت جديدة على شخصيات وكياانت اتبعة للنظام السوري.	 
 

23/ كانــون الثــاين أدرجــت وزارة اخلزانــة األميكيــة علــى قائمتهــا الســوداء للعقــوابت رجــل األعمــال الســوري ســامر فــوز، 	 
وأفــراداً يف عائلتــه وإمراطوريتــه التجاريــة لدعمــه النظــام الســوري وتســهيله اســتياد النفــط اإليــراين.

 
اخلميــس 7/ شــباط أصــدر القضــاء البلجيكــي “حمكمــة أنتويــرب” حكمــاً حبــق ثــالث شــركات ســامهت يف توريــد مــواد 	 

تدخــل يف صناعــة الســالح الكيميائــي للنظــام الســوري، وتــرتاوح األحــكام بــني الســجن للمســؤولني والغرامــة املاليــة.
 

الثــالاثء 12/ شــباط أكَّــد االدعــاء العــام الفرنســي إلقــاء القبــض علــى رجــل ســوري يف العاصمــة الفرنســية ابريــس علــى خلفيــة 	 
حتقيقــات تتعلــق جبرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وأشــار االدعــاء الفرنســي إىل وجــود تنســيق مــع الســلطات األملانيــة الــي ألقــت أيضــاً 

القبــض علــى اثنــني مــن املوظفــني الســابقني يف االســتخبارات الســورية.

األربعــاء 13/ شــباط أصــدر االدعــاء العــام األملــاين أمــراً ابلقبــض علــى اثنــني مــن العاملــني الســابقني يف اســتخبارات النظــام 	 
الســوري بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، جــرى إلقــاء القبــض عليهمــا يف واليــي برلــني وراينالنــد بفالتــس ومهــا، أنــور 
رســالن رئيــس قســم حتقيــق يف الفــرع 251 أمــن الدولــة “فــرع اخلطيــب” وأحــد مرؤوســيه ويدعــى إايد. أ والتهمــة هــي القيــام 
بعمليــات تعذيــب مجاعــي وانتهــاكات بدنيــة حبــق معارضــني األمــر الــذي يتعلــق ابالشــتباه يف ارتــكاب املتهمــني جلرائــم ضــد 

اإلنســانية.

https://www.enabbaladi.net/archives/277023#ixzz69y5IKvOx
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2019/06/11/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-16-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://syrianarchive.org/en/investigations/belgium-isopropanol/sentencing.html?fbclid=IwAR0eprU8-Yfc0xAwAWzdPg72z0zLaf3Ywa1CjEhwC6_W0DWtixqZPhs2LFw
https://www.arabmubasher.com/91473
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/a-47499625
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اإلثنــني 18/ شــباط الســلطات األملانيــة تطالــب لبنــان رمسيــاً بتســليم “مجيــل احلســن” رئيــس جهــاز املخابــرات اجلويــة 	 
الســورية، وذلــك مبوجــب مذكــرة التوقيــف الصــادرة حبقــه مــن املدعــي العــام األملــاين تتعلــق ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية، 

جــاء الطلــب بعــد ورود معلومــات حــول وجــود احلســن يف لبنــان للعــالج.
 

4/ آذار، االحتــاد األورويب يضيــف 7 مــن وزراء حكومــة النظــام الســوري علــى قائمــة العقــوابت الــي تضــم األشــخاص 	 
واهليئــات؛ الذيــن صــدرت ضدهــم تدابــي تقييديــة مــن املقربــني واملتعاونــني مــع النظــام الســوري، وتتعلــق العقــوابت حبظــر 

الســفر، وجتميــد األصــول.

اجلمعــة 8/ آذار قالــت “ كاتريــن ماركــي أويــل” رئيســة جلنــة اتبعــة لألمــم املتحــدة تتــوىل التحقيــق يف جرائــم احلــرب “إن 	 
احملققــني الدوليــني يقرتبــون بدرجــة أكــر مــن أي وقــت مضــى مــن حتقيــق العدالــة لضحــااي أعمــال وحشــية يف احلــرب الســورية 
الدائــرة منــذ مثانيــة أعــوام، والــي أودت حبيــاة مئــات اآلالف”، وأضافــت “إن مكتبهــا تلقــى 15 طلبــاً مــن هيئــات قضائيــة 

وطنيــة للتعــاون يف قضــااي مرتبطــة بســوراي يف مخــس بلــدان ومجعــت مليــون ســجل يف اجملمــل”.
 

اخلميــس 16/ أاير بــدأت الســلطات القضائيــة الســويدية التحقيــق رمسيــاً ابلدعــوى الــي قدمــت يف اســتوكهومل يف شــهر شــباط 	 
املاضــي ضــد 25 شــخصية عاليــة املســتوى يف أجهــزة األمــن مــن تســعة انجــني مــن االعتقــال والتعذيــب يف ســجون النظــام الســوري.

اجلمعــة 12/ متــوز أعلــن املديــر العــام ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أن حمققيهــا املكّلفــني بتحديــد اجلهــات املســؤولة عــن 	 
هجمــات كيميائيــة وقعــت يف ســوراي قــد أعــدوا قائمــة أبول التحقيقــات الــي ســيجروهنا.

الثــالاثء 30/ متــوز قــال دبلوماســيون إن ثلثــي أعضــاء جملــس األمــن الــدويل مبــا يف ذلــك الــوالايت املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا، 	 
طلبــوا الثــالاثء مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة “أنطونيــو غوتييــش” التحقيــق يف تعــرض منشــآت طبيــة تدعمهــا األمــم 

املتحــدة يف مشــال غــرب ســوراي هلجمــات.

اجلمعــة 27/ أيلــول قالــت وزارة اخلارجيــة الفرنســية إنــه جيــب تســليط الضــوء علــى أي اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة يف 	 
ســوراي وإهنــا “شــعرت ابلقلــق الطالعهــا” علــى معلومــات مــن الــوالايت املتحــدة بشــأن اســتخدام هــذه األســلحة يف ســوراي 

يف أاير املاضــي. 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-bundesregierung-fordert-auslieferung-von-maechtigem-geheimdienst-boss-a-1253662.html
https://aawsat.com/home/article/1618496/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-7-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1%C2%BB
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1QP1WS
https://www.facebook.com/anwar.bounni/posts/10155865971211148
https://aawsat.com/home/article/1808796/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%C2%BB-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.alhurra.com/a/%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/506720.html
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1WC1OB
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الثــالاثء 17/ كانــون األول صــّدق جملــس الشــيوخ األميكــي -ضمــن موازنــة وزارة الدفــاع لعــام 2020 - علــى قانــون 	 
“ســيزر” حلمايــة املدنيــني يف ســوراي، الــذي ينــص علــى فــرض عقــوابت علــى النظــام الســوري وداعميــه، ووقــع عليــه الرئيــس 

األمريكــي الحقــاً وأصبــح قانــوانً.

سابعاً: تغريُّ توزع مناطق السيطرة يف عام 2019:
بدايــة عــام 2019 كانــت قــوات النظــام الســوري ُتســيطر علــى قرابــة 60 % مــن مســاحة األراضــي الســورية بعــد أن بســطت 
ســيطرهتا علــى اثلــث مناطــق خفــض التَّصعيــد جنــوب ســوراي )أجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة) يف حــني أنَّ قــوات ســوراي 
الديقراطيــة كانــت ُتســيطر علــى قرابــة 29 %، أمــا تنظيــم داعــش فقــد احنســرت ســيطرته إىل أقــل مــن 1 %، ومــا تبقــى مــن 
مســاحة ســوراي كانــت تتقاســم الســيطرة عليهــا كل مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام بنســبة تقــدر بـــ 10 %.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/18/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://drive.google.com/file/d/1xc_NwFx9Fw2an0lLiGI-gNjLeb4Bs0D7/view
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منتصــف عــام 2019 كانــت قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن امليليشــيات اإليرانيــة والقــوات الروســية قــد بــدأت محلتهــا 
العســكرية على منطقة إدلب واســتطاعت هناية آب/ 2019 توســيع ســيطرهتا على القطاع اجلنويب من منطقة خفض التصعيد 
األخــية، وبســطت نفوذهــا علــى مــدن خــان شــيخون واللطامنــة وكفــر زيتــا؛ لتتوســع املســاحة الــي ُيســيطر عليهــا النظــام الســوري 
إىل مــا يقــارب 61.7 %، أمــا قــوات ســوراي الديقراطيــة فقــد متكنــت يف آذار/ 2019 مــن الســيطرة بشــكل كامــل علــى جيــب 
هجــني وأعلنــت انتهــاء تنظيــم داعــش إال أن التنظيــم ال يــزال موجــوداً بشــكل طفيــف علــى شــكل خــالاي تنتشــر يف بعــض مناطــق 

ريــف ديــر الــزور الشــرقي.

https://drive.google.com/file/d/16ss4ruxQPGaJnoLnL-RFdI5SJD-AgIK5/view
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هنايــة عــام 2019 متكنــت قــوات النظــام الســوري مــن توســيع مســاحة ســيطرهتا علــى بعــض قــرى وبلــدات ريــف إدلــب اجلنــويب 
الشــرقي، وســيطرت علــى بلــدة جرجنــاز، وابتــت علــى مشــارف مدينــة معــرة النعمــان لرتتفــع نســبة ســيطرهتا إىل مــا يقــارب 62 %، 
يف حــني توســعت ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة الــي شــنَّت بدعــم مــن القــوات الرتكيــة عمليــة نبــع الســالم؛ للســيطرة علــى قــرى 
وبلــدات شــرق الفــرات الواقعــة حتــت ســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة، وبذلــك ارتفعــت نســبة ســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة إىل 

مــا يقــارب 12 % وتراجعــت ســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة إىل مــا يقــارب 26 %.

https://drive.google.com/file/d/1ys0Q17TXqXKgsd8rDt14C63ggM7qs9h1/view
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اثمناً: تفاصيل التقرير: 
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

أواًل: االنتهاكات يف معاملة املدنيني واملقاتلني العاجزين عن القتال:
أ: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:  

منــذ بدايــة عــام 2019 املوافــق يــوم اإلثنــني 1/ كانــون الثــاين/ 2019 حــىت حلظــة إعــداد هــذا التقريــر هنايــة عــام 2019، 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قتــَل قــوات النظــام الســوري 1497 مدنيــاً، بينهــم 371 طفــاًل، و224 ســيدة )أنثــى 

ابلغــة(، كمــا ارتكبــت 43 جمــزرة.

ــد قــوات النظــام  بلغــت نســبة النســاء واألطفــال إىل اجملمــوع الكلــي للضحــااي املدنيــني 40 % وهــذا مؤشــر صــارخ علــى تعمُّ
الســوري اســتهداف املدنيــني عــر عمليــات القصــف العشــوائي، واإلعــدام.

يف عــام 2018 قتلــت قــوات النظــام الســوري حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 4162 مدنيــاً بينهــم 713 
طفــاًل، و562 ســيدة )أنثــى ابلغــة( وارتكبــت 130 جمــزرة. 

الســبت 9/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى احلــي الشــرقي يف مدينــة خــان 
شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ثالثــة أطفــال )1 ذكــر و2 
إانث(، وســيداتن اثنتــان. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 7/ نيســان/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً حُمّمــاًل بذخائــر عنقوديــة أمــام مبــى 
اجمللــس احمللــي يف احلــي الغــريب يف مدينــة ســراقب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني دفعــة واحــدة، 
بينهــم ســيدة واحــدة، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن جبــراح. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 27/ أاير/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى حــي ســكي وســط 
مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقطت الصواريــخ علــى بناءيــن ســكنيني يبعــدان قرابــة 30م عــن مدرســة بنــات أرحيــا؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم أربعــة أطفــال )2 ذكــور و 2 إانث(، وســبعة ســيدات، وإصابــة قرابــة 30 آخريــن جبــراح. 

ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1Kn7t65kGClxDwmP8c5E1kqm5FXRAj2Xf/view
https://drive.google.com/file/d/1gjdEgBvSHXDJmeD_wEq2rwBH--8IKxtw/view
https://drive.google.com/file/d/1cxMNUuHOag_8m4Ml0f2wyiRMsv8NgZAQ/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%85%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%207%204%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVhlZVpJT3NHU2RDcXFEWVVGc1lEUndCLUxEMWJHNVdxVm5Va1kyaXh6NXNwUT9ydGltZT12ZG5COGVxZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%85%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%207%204%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWVvalVRVXBLc1ZIazJXQXJSTWdUZm9Cd05mWGtmYkloX2thZ1hqdjB0WnBhdz9ydGltZT1QT09JNXVxZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1Opt5jdvVE9suHRtF9e_C7qXD80qw8vfT/view
https://drive.google.com/file/d/18hKFB_cXOTtW7L_VCq65oXqK0vy4BtLw/view
https://drive.google.com/file/d/1adUZaCkHhPRQGosrk2Vzab4I-phx7iFe/view
https://drive.google.com/file/d/1adUZaCkHhPRQGosrk2Vzab4I-phx7iFe/view
https://drive.google.com/file/d/1pTecStN-s-xr9Qkh2tiAXtu350_ewiVX/view
https://drive.google.com/file/d/1gdvhIcIbKX7GT_3dgd0zS2aHvWPNFmkD/view
https://drive.google.com/file/d/1gdvhIcIbKX7GT_3dgd0zS2aHvWPNFmkD/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%20%2D%20%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2027%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWV4c1cwU18yRU5EZ2ZFRERZSGZkbzRCVk05c0N6c21XTTdnZW5YVjFNTmVoUT9ydGltZT0yRUllSi11ZTEwZw
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الثــالاثء 28/ أاير/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى شــارع عــام وســط قريــة 
كفــر حلــب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــني، بينهــم أربعــة أطفــال )3 ذكــور، 1 أنثــى(، وســيدة 

واحــدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

جثامني ضحااي إثر جمزرة، جراء هجوم جوي للنظام السوري على قرية كفر حلب/ حلب – 28/ أاير/ 2019

ضحــااي أطفــال إثــر جمــزرة، جــراء هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى مدينــة أرحيــا/ إدلــب 
2019 /5 /27 –

https://drive.google.com/file/d/1wSGIffZ2NTxwSCLVQpeNGC7Sa601sI4M/view
https://drive.google.com/file/d/1bZRCu38UZsF6iEYjPqkEFxsapHJjXZ-k/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2028%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVVTdWVBZkY3aU5JanFiLW5jOWRHVGtCbVJfSXlrbEYwcU4tcTdKQVRCblQyQT9ydGltZT1vTWRXVnV5ZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2028%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJGbjgzb0pPbGxPdFhlUktrcXN4d1lCOFJ6anZxU3M0N1ViWWNtejNCNFZ6dz9ydGltZT1XNGY2Rk95ZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1wSGIffZ2NTxwSCLVQpeNGC7Sa601sI4M/view
https://drive.google.com/file/d/1sq8Zmwk0q1wEtQqmp90MC9g4inGOgqgZ/view
https://drive.google.com/file/d/1D6IxoIGuQwM28CkKv4WQMPekn9sxL8LW/view
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اإلثنــني 10/ حزيــران/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ منطقــة ســكنية وســط قريــة 
جبــاال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال )6 ذكــور، 1 أنثــى(، وســيداتن اثنتــان. 

ختضــع قريــة جبــاال لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األحــد 21/ متــوز/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري )Su-24( صواريــخ عــدة أمــام مســجد 
اإليــان يف منطقــة الكــراج وســط قريــة أورم اجلــوز بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــني، بينهــم ثالثــة 
أطفــال )اثنــان مــن الذكــور، وأنثــى واحــدة(، وســيدة واحــدة، وإصابــة 22 آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 28/ آب/ 2019 قرابــة الســاعة 19:00 قصفــت طائــرة اثبتــة اجلنــاح )Su-24( اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
–كانــت قــد أقلعــت مــن مطــار الســني بريــف حمافظــة محــص قرابــة الســاعة -18:35 حنــَو عشــرة صواريــخ دفعــة واحــدة علــى 
مدينــة معــرة النعمــان يف ريــف إدلــب اجلنــويب، ســقطت الصواريــخ علــى املنــازل يف حــي شــيوط وســط املدينــة يف مواقــع متقاربــة 
ضمــن دائــرة يبلــغ قطرهــا قرابــة 300م؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســتة أطفــال )ذكــور(، وســيداتن اثنتــان، وإصابــة 
قرابــة 20 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــي أصــاب مــا يزيــد عــن 30 منــزاًل. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحااي أطفال إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف مدينة معرة النعمان/ إدلب – 28/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1q5TENMC3omPuUkqubBwhZVpG7KGVt2Kd/view
https://drive.google.com/file/d/1YIE1vDhYzyDx-ZYILSsbLXRwuSfZHIoR/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2010%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWNaWF8yNEFMWmhBa3hlMkhqS0hpcmtCTzFCYkNRaDdKYzMyeGpWbUsxQzk5QT9ydGltZT0wa1ZONXV5ZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2010%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWNaWF8yNEFMWmhBa3hlMkhqS0hpcmtCTzFCYkNRaDdKYzMyeGpWbUsxQzk5QT9ydGltZT0wa1ZONXV5ZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERb-wHPQXzpDp0zzb5eimeIB8D_Pq87yd-22TmKNEfuafg?e=ScjVn7
https://drive.google.com/file/d/1ok4jxSEKpZb7jSlzgqHinrYr2ISOsQzL/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2021%207%202019%20%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJLbXNFdDU3bWhQbkgydllIWkxsNmdCUHZiVXhya2tkeUZqbExNZy1FeFVEZz9ydGltZT1sYnhkRnUyZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/11bcnzQBn_dqdxViwET00Taqk-c9h-04N/view
https://drive.google.com/file/d/1ok4jxSEKpZb7jSlzgqHinrYr2ISOsQzL/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%803%2021%207%202019%20%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVF0QmtqUmpXMEpOcTI0aUZfemwtcVFCRXZqUy0xSXJ4RHgtelBBQm5kaURMdz9ydGltZT04SzROTHUyZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%803%2021%207%202019%20%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVF0QmtqUmpXMEpOcTI0aUZfemwtcVFCRXZqUy0xSXJ4RHgtelBBQm5kaURMdz9ydGltZT04SzROTHUyZTEwZw
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اخلميــس 24/ تشــرين األول/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى ســوق اهلــال وســط 
بلــدة اجلانوديــة التابعــة ملدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــني دفعــة واحــدة. ختضــع 

بلــدة اجلانوديــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
اســتهدفت عمليــات االعتقــال التعســفي الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري يف عــام 2019 الالجئــني والنازحــني العائديــن إىل 
مناطقهــم األصليــة، وقــد ســجَّلنا وقــوع هــذه االعتقــاالت علــى الجئــني وانزحــني عائديــن كانــوا قــد أجــروا تســوايت ألوضاعهــم 
األمنيــة عــر اللجــان والقنصليــات، وكانــوا قــد تلقــوا وعــوداً بعــدم تعريضهــم لالعتقــال عنــد عودهتــم، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك 
مت اعتقاهلــم وإخفاؤهــم وتعذيبهــم وإجبارهــم علــى االلتحــاق ابخلدمــة العســكرية اإللزاميــة واالحتياطيــة دون التقيــد ابملهلــة الــي مت 
منحهــا هلــم عنــد إجــراء التســوية وهــي مــا بــني 3 - 6 أشــهر مــن عودهتــم. وقــد أصــدران يف هــذا اخلصــوص تقريــراً مفصــاًل عــن 

أبــرز انتهــاكات قــوات النظــام الســوري حبــق الالجئــني والنازحــني العائديــن.

كمــا تركــزت االعتقــاالت يف املناطــق الــي شــهدت عمليــات مصاحلــة وتســوية مــع قــوات النظــام الســوري، واســتهدفت مجيــع 
األشــخاص الذيــن كان هلــم أنشــطة يف احلــراك الشــعي ممــن كانــوا يعملــون لــدى فصائــل يف املعارضــة املســلحة ومنظمــات اجملتمــع 
املدين واجملالس احمللية والنشــطاء، وأجروا تســوايت ألوضاعهم األمنية، وتركَّزت هذه العمليات يف حمافظات درعا وريف دمشــق 

ومحــص والقنيطــرة، كمــا تعــرض املدنيــون يف هــذه املناطــق حلمــالت اعتقــال؛ هبــدف اقتيادهــم للخدمــة العســكرية.

منــذ بدايــة عــام 2019 ســجلنا العديــد مــن حــاالت االعتقــال الــي متــت علــى خلفيــة تنقــل املدنيــني بــني مناطــق ســيطرة فصائــل 
املعارضــة املســلحة وقــوات النظــام الســوري، ومل تســتثِن النســاء واألطفــال، كمــا رصــدان حــاالت اعتقــال حدثــت علــى خلفيــة إجــراء 
اتصــاالت مــع املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، إضافــة إىل اعتقــاالت اســتهدفت إعالميــني وكتــاب ومســرحيني علــى 
خلفيــة التعبــي عــن الــرأي وانتقــاد الواقــع املعيشــي واالقتصــادي يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، عــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 2797 شــخصاً بينهــم 113 طفــاًل، 
و125 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف عــام 2019، أفــرج عــن 1290 شــخصاً منهــم اقتيــَد العديــد منهــم إىل اخلدمــة العســكرية وحتــوَّل 
مــا ال يقــل عــن 1507 أشــخاص بينهــم 66 طفــاًل، و83 ســيدة إىل خمتفــنَي قســرايً. يف حــني وثقنــا اعتقاهلــا 5607 شــخصاً، 
بينهــم 355 طفــاًل، و596 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف عــام 2018. ويعــود هــذا االخنفــاض يف حصيلــة االعتقــاالت املوثقــة لدينــا 
إىل تصاعــد صعــوابت عمليــات التحقــق والتوثيــق يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، وإعــادة إحــكام القبضــة األمنيــة 
علــى تلــك املناطــق، وخــوف الســكان مــن اإلبــالغ عــن االنتهــاكات وتســجيلها؛ خشــية تعريضهــم للمالحقــات والتهديــدات مــن 

قبــل قــوات النظــام الســوري.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EePqY04FzHZNk-gKpQ6prXgBbj6t1OoGH2MXDNJz6i_YhQ?e=bStNcc
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/15/11454/
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كمــال ســلطلي القــادري، مديــر القطــاع الشــرقي يف الدفــاع املــدين الســوري يف حمافظــة درعــا ســابقاً، مــن أبنــاء قريــة أم امليــاذن 
شــرق حمافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف 17/ آب/ 2019 مــن مطــار دمشــق الــدويل بينمــا كان عائــداً مــن دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ُنشــي إىل أن كمــال كان قــد أبــرم اتفــاق “تســوية وضــع” مــع النظــام الســوري يف وقــت ســابق، وال 

يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

ركان توفيــق الصفــدي، شــاعر وابحــث ســوري، حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف األدب العّباســي مــن جامعــة دمشــق، يعمــل 
ُأســتاذاً جامعيــاً يف جامعــة القلمــون يف بلــدة ديــر عطّيــة مبحافظــة ريــف دمشــق، مــن أبنــاء قريــة الغاريّــة بريــف حمافظــة الســويداء 
اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 1962، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف 26/ آب/ 2019 لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش 

التابعــة هلــا عنــد مدخــل مدينــة دمشــق، وأفرجــت عنــه يــوم الســبت 31/ آب/ 2019.

أيهــم الشــهباين، امللقــب أبــو اليمــان، إمــام وخطيــب مســجد النــور ســابقاً يف بلــدة صيــدا شــرق حمافظــة درعــا، مــن أبنــاء بلــدة 
ابطــع مشــال حمافظــة درعــا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اخلميــس 5/ أيلــول/ 2019 إثــر مدامهــة منزلــه يف بلــدة ابطــع، مث 

أفرجــت عنــه يــوم اجلمعــة 20/ أيلــول/ 2019.

الطبيب بســام ســويدان، واملســعف حيان ســويدان، شــقيقان، من أبناء مدينة درعا، كاان يعمالن يف مشــفى درعا البلد امليداين 
ســابقاً مبدينــة درعــا، اعتقلتهمــا عناصــر األمــن اجلــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 25/ أيلــول/ 2019 مــن 
حمافظــة حلــب، بينمــا كاان يف طريقهمــا مــن مــن مدينــة درعــا إىل املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة بريــف 

حمافظــة حلــب، مث أفرجــت عنهمــا يــوم الثــالاثء 15/ تشــرين األول/ 2019.

مصطفــى محــدان اخللــف، طبيــب اختصــاص داخليــة، مــن أبنــاء مدينــة الشــيخ مســكني بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، يبلــغ مــن 
العمــر 70 عــام، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن اجلــوي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم اإلثنــني 7/ تشــرين األول/ 2019 إثــر 
مدامهــة منزلــه يف مدينــة الشــيخ مســكني، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة. وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان.

https://drive.google.com/file/d/1VVFKBbNs6PqlIhqQQ9BYRT5GHx3m1Sd5/view
https://drive.google.com/file/d/1cm30NcQZ-MIOVFmuwfCgcOwPviwm9PDD/view
https://drive.google.com/file/d/1xn8JeRJk03mWGrYS98jtOD46oM5WBlrF/view
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ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
يتعــرض املعتقلــون داخــل مراكــز االحتجــاز ألمنــاط متعــددة مــن عمليــات وأســاليب التعذيــب اجلســدي والنفســي واجلنســي الــي 
تبــدأ منــذ اللحظــة األوىل وتســتمر طــوال مــدة االعتقــال، الــي غالبــاً مــا تتحــول إىل اختفــاء قســري يتــد حــىت ســنوات طويلــة، 
حيــث تنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــة االعتقــال، ومتنــع املعتقــل مــن التواصــل مــع عائلتــه أو توكيــل حمــاٍم، وقــد متكنَّــا مــن توثيــق 72 
أســلوب للتعذيــب ال يــزال النظــام الســوري مســتمراً يف ممارســتها داخــل مراكــز االحتجــاز واملشــايف العســكرية وقــد اســتعرضناها يف 

تقريــر مفصــل ومــا زلنــا حنقــق يف أســاليب تعذيــب جديــدة مل نســتعرضها يف التقريــر الســابق.

يف عــام 2019 اســتمرت عمليــات تســجيل املختفــني لــدى النظــام الســوري علــى أهنــم متوفــون يف دوائــر الســجل املــدين، ذلــك 
يف كافــة احملافظــات الســورية، وأكــدت لنــا عائــالت الضحــااي الــي تواصلنــا معهــا وفــاة أبنائهــا بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة 
الصحيــة، وقــد شــرحنا يف تقريريــن مفصلــني تفاصيــل توفَيــة املختفــني يف دوائــر الســجل املــدين والظــروف الصادمــة الــي واجهــت 
عائــالت الضحــااي وذويهــم وعلمــوا عرهــا بوفــاة أبنائهــم أو أحبائهــم. إىل جانــب هــذه العمليــات فــال يــكاد يــر يــوم مــن دون أن 
نســجل فيــه حادثــة وفــاة واحــدة وســطياً ملعتقلــني أو خمتفــني قســراً داخــل مراكــز االحتجــاز الرمسيــة وغــي الرمسيــة التابعــة لقــوات 
النظــام الســوري، بعضهــم اعتقلــوا يف عامــي 2018 و2019 وكانــوا ممــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة يف املناطــق الــي 

شــهدت عمليــات تســوية.

ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019، مقتــل مــا ال يقــل عــن 275 شــخصاً بســبب التَّعذيــب علــى يــد 
قــوات النظــام الســوري، يف مقابــل 951 شــخصاً بينهــم 11 طفــاًل، و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة( قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد 

قــوات النظــام الســوري يف عــام 2018. 

غيــاث زهــي معضمــاين، انشــط إعالمــي وعضــو لــدى جملــس داراي اإلعالمــي، مــن أبنــاء مدينــة داراي غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، 
مــن مواليــد عــام 1987، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 20/ آب/ 2014 مــن إحــدى 
نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا قــرب مدينــة داراي بينمــا كان حيــاول اخلــروج مــن املدينــة الــي كانــت ختضــع حلصــار قــوات النظــام 
الســوري، وقــد علمنــا يــوم الثــالاثء 1/ كانــون الثــاين/ 2019 أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه قــد تــويف يــوم اإلثنــني 

ــح أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. 4/ أاير/ 2015، ونرجِّ

http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
https://drive.google.com/file/d/1My-J9_y6GMGAXrka153CNFD_ZDUDBZoP/view
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بــالل عبــد الــكايف احملمــد امللقــب أبــو عروبــة، انشــط إعالمــي وعضــو مؤّســس يف جتمــع ثــوار ســوراي، مــن أبنــاء بلــدة تــل الذهــب 
مشــال حمافظــة محــص، مــن مواليــد عــام 1986، متــزوج ولديــه طفــل، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 28/ آب/ 
2013 لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف بلــدة كفــراع مشــال شــرق حمافظــة محــاة، واقتادتــه إىل فــرع األمــن 
العســكري مبدينــة محــاة، ومــن مث إىل دمشــق، وقــد علمنــا يــوم األحــد 3/ شــباط/ 2019 أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين 

ــح أن قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. علــى أنــه قــد تــويف، ونُرجِّ

عبــد هللا مــازن الســعود، طالــب جامعــي يف كليــة اآلداب قســم علــم اجتمــاع يف جامعــة حلــب، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان 
جنــوب حمافظــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 1989، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم الثــالاثء 21/ شــباط/ 2012 لــدى مــروره 
مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا علــى طريــق حلــب الــدويل قــرب حمطــة األهــرام للوقــود، وقــد علمنــا يــوم الســبت 6/ نيســان/ 
ــح أنــه قــد تــويف بســبب  2019 أنَـّـه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه قــد تــويف بتاريــخ 15/ نيســان/ 2014 ونرجِّ

التعذيــب داخــل ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.

أســامة عمــر اخلالــد، طبيــب عــام، فلســطيي ســوري اجلنســية، مــن ســكان بلــدة الشــجرة غــرب حمافظــة درعــا، يبلــغ مــن العمــر 
64 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 3/ آب/ 2018 مــن خميــم معــراي للنازحــني مبنطقــة حــوض اليمــوك غــرب 
حمافظــة درعــا، واقتادتــه إىل ســجن فــرع املدامهــة بدمشــق، اإلثنــني 25/ تشــرين الثــاين/ 2019 قضــى بســبب إمهــال الرعايــة 

الصحيــة داخــل ســجن عــدرا املركــزي مبحافظــة ريــف دمشــق بعــد نقلــه إىل أحــد املشــايف يف مدينــة دمشــق.

ث: العنف اجلنسي:
مارس النظام الســوري عمليات العنف اجلنســي حبق الذكور واإلانث ضمن مراكز االحتجاز التابعة له، ويف عام 2019 وثقنا 
حــوادث عنــف جنســي حبــق إانث ابلغــات، ذلــك ضمــن أحــد مراكــز االحتجــاز يف مدينــة دمشــق، حيــث أجــرت املعتقــالت 
علــى التعريــة القســرية يف أثنــاء التفتيــش، والثانيــة عنــد نقطــة تفتيــش يف حمافظــة حلــب حيــث تعرضــت خالهلــا الضحيــة للتحــرش 
مــن قبــل العناصــر يف أثنــاء التفتيــش والتحقــق مــن ثبوتيــات املســافرين، وبشــكل عــام فــإن العناصــر املســؤولني عــن التفتيــش 
ومدامهــات املنــازل يقومــون ابلتحــرش اجلنســي اليــدوي أو اللفظــي حبــق الفتيــات الســورايت، وقــد الحظنــا أن هــذه الظاهــرة قــد 

أصبحــت أكثــر انتشــاراً ومنطيــة يف عــام 2019.

https://drive.google.com/file/d/1Ns0ra6fK7tZa2mO_65oKZThlLeNmRhr3/view
https://drive.google.com/file/d/1g4f8GOv9_Tp7ohENMK_CKlLF8onzs0sh/view
https://drive.google.com/file/d/1pgHUKXYQr595hVJp-g8qmLceCpLU05lK/view
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ج: انتهاكات حقوق الطفل:
ــد وخاصــة علــى املناطــق الســكنية بــني طفــل أو رجــل أو امــرأة، لكــنَّ كثــرة ســقوط القتلــى  ــز القصــف العشــوائي أو املتعمَّ ال ُيِّي
مــن األطفــال مؤشــر علــى اســتهداف املناطــق الســكنيَّة، وعشــوائية القصــف، وعــدم التمييــز أو حــىت التَّناســب يف نــوع اهلجمــات.

وقــد ســجلنا يف عــام 2019 قتــل قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 371 طفــاًل، وكســابقه مــن أعــوام اســتمرت تداعيــات 
النــزاع املســلح يف ســوراي حتفــر أثرهــا عميقــاً يف مســتقبل أبنــاء ســوراي وحاضرهــم، وقــد تركــوا عرضــة ملواجهــة كافــة أشــكال املخاطــر 
كالقتــل واالحتجــاز غــي املشــروع واالختفــاء القســري واخلطــف، والعنــف اجلنســي، والتجنيــد، انهيــك عــن إشــراكهم يف العمليــات 
القتاليــة، وفقــدان األســرة واليتــم، واإلصــاابت، الــي قــد تتســبب أحيــاانً يف بــرت أو تشــويه يف جســد الطفــل، إضافــة إىل التهجــي 
القسري والنزوح، وقد تسببت عمليات القصف والتدمي اليومية، يف تضرُّر ما ال يقل عن 1346 مدرسة منذ آذار 2011؛ 
مــا أدى إىل خــروج مــا يزيــد عــن 3.2 مليــون طفــل داخــل ســوراي مــن العمليــة التعليميــة، كمــا َتضــرَّر قطــاع الصحــة فقــد اخنفضــت 
معــدالت تلقيــح األطفــال، إضافــة إىل تداعيــات ســيكولوجية مــن املســتبعد اآلن التنبــؤ أببعادهــا يف املســتقبل املتوســط أو البعيــد.

 يكــن االطــالع علــى تقريــران األخــي “يف اليــوم العاملــي للطفــل: مقتــل مــا ال يقــل عــن 29017 طفــال يف ســوراي منــذ آذار 
2011” الــذي وثَّقنــا فيــه االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا األطفــال يف ســوراي منــذ آذار/ 2011.

اجلمعــة 22/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة، ســقط ثالثــة منهــا يف ســاحة 
ترابيــة تتوســط عــدداً مــن املنــازل قــرب القلعــة األثريــة يف احلــي الشــمايل الغــريب مــن مدينــة معــرة النعمــان، وتزامــن القصــف مــع 
وجــود أطفــال يلعبــون يف الســاحة موقــع القصــف؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني )مخســة أطفــال ذكــور وســيدة واحــدة( ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة

الســبت 27/ متــوز/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ أبنيــة ســكنية 
ُمتجــاورة يف احلــي الغــريب مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال )ســتة 
مــن الذكــور، وأنثــى واحــدة(، وســيداتن اثنتــان، إضافــًة إىل إصابــة قرابــة 27 آخريــن جبــراٍح ُمتفاوتــة. ختضــع مدينــة أرحيــا لســيطرة 

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

http://sn4hr.org/arabic/2019/11/20/11734/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/20/11734/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/20/11734/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/20/11734/
https://drive.google.com/file/d/1JxzCOE9a_Ej-c7DsAn_nmVCuQPviUH_9/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2022%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJLY0VXUEx2MkpKamFFVjZ4NURiMVlCZy1EVVJNbERwN3BaVWZtaGFNazhrdz9ydGltZT1nd0pRS2UtZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EY_gMxhjMy1FqS6x6r2lhdYBDBFUZD5MkmjQRET8FVTD_A?e=0jJWzS
https://drive.google.com/file/d/1Ocx4HWRRusAuFUxOVDPckgNA0X84Qc6f/view
https://drive.google.com/file/d/1vRxd6oGKtbIzcdJJ7oEJ-2hW4OxiEaB_/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AC%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%804%2027%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVdYRmJhcHRCaUJCcDdPNGFNdzNISDRCTVlvQksxLTBwd1dsNG1WSWpNQUgtUT9ydGltZT1PM3ZsVS0tZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AC%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%804%2027%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVdYRmJhcHRCaUJCcDdPNGFNdzNISDRCTVlvQksxLTBwd1dsNG1WSWpNQUgtUT9ydGltZT1PM3ZsVS0tZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AC%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2027%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWRUQjN0X3h6RUpNbF9rVDRsNUllUlFCcWRFbXRhYmNrQkRZUFhDREw4UTFaZz9ydGltZT1tWTRBVE8tZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1BqY5FfhvKWOwci0rN8IHyJ0qPkgpGFW_/view
https://drive.google.com/file/d/1Ocx4HWRRusAuFUxOVDPckgNA0X84Qc6f/view
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األربعــاء 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 بــني الســاعة 19:45 و20:00 أطلقــت منصــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 
  Tochka 9M79وامليليشــيات اإليرانيــة نعتقــد أهنــا متمركــزة يف منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب اجلنــويب صاروخــاً مــن منــط
حممــاًل بذخائــر عنقوديــة مــن منــط 9N24، ســقط علــى خميــم قــاح للنازحــني؛ تســبَّب القصــف يف مقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 11 
طفــاًل و3 ســيدات )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 50 آخريــن، إضافــة إىل تضــرر مــا ال يقــل عــن 10 مــن اخليــام، وأضــرار 
يف مشــفى األمومــة املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS(، الواقــع علــى بعــد حنــو 150 مــرت مــن خميــم 
قــاح، ويُعــدُّ هــذا املشــفى مــن ضمــن املبــاين الصحيــة املدرجــة ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع التابعــة لألمــم املتحــدة. ختضــع 

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

محــزة اإلبراهيــم – رضيــع قضــى متأثــراً جبراحــه الــي أصيــب هبــا إثــر هجــوم أرضــي بصــاروخ مــن 
منــطTochka 9M79  مصــدره قــوات النظــام الســوري علــى خميــم قــاح للنازحــني/ إدلــب 

يف 20/ تشــرين الثــاين/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1VhxmSVbkBrjzjaw86fBTwD5Qw1ZZKRGQ/view
https://drive.google.com/file/d/1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ/view
https://drive.google.com/file/d/1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ/view
https://drive.google.com/file/d/1STOwbb8T61sDCvSF1rf-jZymZrtMxlke/view
https://drive.google.com/file/d/1STOwbb8T61sDCvSF1rf-jZymZrtMxlke/view
https://drive.google.com/file/d/184fphf2Up0bvv1zqU8Z04hwWVwt9D4BN/view
https://drive.google.com/file/d/1cnD-t9MXGNARzx529fpZqgkfo-i5LV-6/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1Np4qygK6HHY3nxPMVpk4Zda6vl7xmtAB/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/13WiGLwUnoh1jX9Mn0sGeyq7FU8yNWJ3k/view
https://drive.google.com/file/d/13WiGLwUnoh1jX9Mn0sGeyq7FU8yNWJ3k/view
https://drive.google.com/file/d/1n2PYlq7QRrtjUbKMh2Xr6eo3HSQ9UYwH/view
https://drive.google.com/file/d/1Y6qMpj0izGXlXJ5FBZunZ4bTfDN0DfFd/view
https://drive.google.com/file/d/1CDB3tx_DtHYYjEi8NCnXWJiNFXzq3b3B/view
https://drive.google.com/file/d/1CDB3tx_DtHYYjEi8NCnXWJiNFXzq3b3B/view
https://drive.google.com/file/d/1PdMgAxFmZnFNvtpOOE_lG6Nzt5SbouBZ/view
https://drive.google.com/file/d/1nj8Go9HuHeegRC7KyKwKFmYll6IAmIzq/view
https://www.sams-usa.net/press_release/idp-camp-and-sams-qah-maternity-hospital-attacked-at-least-12-civilians-killed/?fbclid=IwAR32CZjEyuXj_-ApHqdcgQ7B0pyzF5ou3L410yNHuOYlucT8UUW5bY2NKXc
https://drive.google.com/file/d/1PkFlP6F7552xM0KJKpMFEgHdgzX7D3Bt/view
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حتليل بصري يظهر ستة مواقع يف املخيم تعرَّضت ألضرار متفاوتة إثَر اهلجوم:

اثنياً: االنتهاكات املتعلقة بتسيري األعمال القتالية:
أ: اهلجمات غري املشروعة:

1 - القصف املدفعي واجلوي:
اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الراميــل املتفجــرة العميــاء، وصواريــخ ســكود، وغيهــا مــن أســلحة القصــف العشــوائي علــى 

امتــداد مشــال البــالد وجنوهبــا.
وقــد بلغــت حصيلــة اســتخدام النظــام الســوري للراميــل املتفجــرة يف عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 4378 برميــاًل متفجــراً، يف 

مقابــل مــا ال يقــل عــن 3601 برميــاًل متفجــراً ألقاهــا ســالح اجلــو التابــع للنظــام الســوري يف عــام 2018. 

https://drive.google.com/file/d/1eHTCBj9zKk2oajh9ORYs-Qos4DSMIBfn/view
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اجلمعــة 5/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 21:00 ألقــت طائــراتن مروحيتــان اتبعتــان لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة 
علــى ثالثــة مواقــع يف بلــدة حممبــل بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال وجنــني واحــد 

وثــالث ســيدات، وجــرح 20 آخريــن، توزعــت حصيلــة الضحــااي املدنيــني علــى املواقــع الثالثــة علــى النحــو التــايل:
املوقــع األول: علــى بعــد قرابــة 200م عــن مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة يف األطــراف الغربيــة مــن البلــدة؛ 
ســقطت براميــل متفجــرة علــى جمموعــة أبنيــة ســكنية؛ مــا تســبَّب مبجــزرة راح ضحيتهــا ســبعة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة -كانــوا 

داخــل قبــو أحــد املنــازل-، بينهــم أربعــُة أطفــال )3 ذكــور وأنثــى( وســيداتن اثنتــان. 
املوقــع الثــاين: أبنيــة ســكنية تقــع أمــام مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل ثالثــة مدنيــني، 

بينهــم طفــالن اثنــان.
املوقــع الثالــث: أبنيــة ســكنية تقــع قــرب مبــى اإلرشــادية الزراعيــة يف األطــراف الشــمالية مــن البلــدة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل ثالثــة 
مدنيــني -انزحــون مــن حمافظــة ريــف دمشــق- )ســيدة وطفلهــا وجنينهــا(. ختضــع بلــدة حممبــل لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 5/ آب/ 2019 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة مــورك بريــف 
حمافظــة محــاة الشــمايل، ســقط أحــد الراميــل علــى أحــد املنــازل؛ مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــني، معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، 
نشــي إىل أّن الضحــااي عــادوا مــن أماكــن نزوحهــم إىل بلدهتــم عقــب دخــول اتفــاق إطــالق النــار، الــذي أعلــن عنــه النظــام الروســي 
حيِّــز التنفيــذ يف 2/ آب/ 2019. كانــت بلــدة مــورك خاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 14/ تشــرين الثــاين/ 2019 ألقــى الطــيان املروحــي التابــع للنظــام الســوري مــا اليقــل عــن 4 براميــل متفجــرة علــى 
جنــوب مدينــة كفــر نبــل -املعروفــة مبنطقــة احلليــا- يف ريــف إدلــب اجلنــويب، وقــد حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى 
مقاطــع مصــورة خاصــة توثـِّـق احلادثــة. نشــي إىل أن املنطقــة ختضــع لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1_Qym0vfzU7AZU0mAv26KlQovHuD_OPHd/view
https://drive.google.com/file/d/1Rz1YG5SrtTPL798ut8VpEyMwaK0yLgEF/view
https://drive.google.com/file/d/1Rz1YG5SrtTPL798ut8VpEyMwaK0yLgEF/view
https://drive.google.com/file/d/1hZl6TwRKSXC8ePOkm4j7BiuNrCYKFmFB/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A8%D9%84%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%205%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWMzZ1pLR3BEY1JNcW9RYklEbzdwZUlCY2loZjhRRHdIb21nTkJGcVJtbWJ3QT9ydGltZT1PbUFmZ1BPZTEwZw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1d8xUu1PrxI1OA6POsWwNYUs3oz5gN58z/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1KYY9-L6YBcgwTX7LMXBNtKyqoXo7seLf/view
https://drive.google.com/file/d/14VAI48OOKT8yimP292GG76PJygMV2FMp/view
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2 - هجمات القناصة:
يتاز القتل ابلقنص ضمن املدن، أبنَّ القناص يرتبَّص ابلضَّحية ويراها جيداً عر منظار ســالحه، ويســتطيع التأكَُّد من ضحيته 
قبــل قتلهــا، وهــو هبــذا يتشــابه مــع عمليــات اإلعــدام، إذ أنَّ القاتــل هنــا يعلــم متامــاً هويــة ضحيتــه ويتعمَّــد قتلهــا، دون اكــرتاث أو 

تفريــق بــني طفــل أو كهــل أو امــرأة أو حــىت عاجــز، وبــكل أتكيــد دون معرفــة داينــة الضحيــة. 
يف عــام 2019، ســجَّلنا مقتــل 6 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــاًل برصــاص القناصــني احلكوميــني. فيمــا ســجلنا يف عــام 2018 مقتــل 

29 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــاًل، و2 ســيدة برصــاص القناصــني احلكوميــني.
الطفــالن طاهــر عبــد اإللــه أبــو حويــة 3- أعــوام- وعبــد هللا حيــى أبــو حويــة 15- عامــًا- قتــال يف مدينــة الصنمــني بريــف درعــا 

الشــمايل يــوم اخلميــس 18/ متــوز/ 2019 برصــاص قنــاص اتبــع لقــوات النظــام الســوري.

ب: األشخاص واألعيان احملميون على وجه التَّحديد:
1 - املشايف والعاملون يف القطاع الطي:

اســتمرَّت قوات النظام الســوري يف اســتهدافها املشــايف والنِّقاط الطبيَّة، والصيدليات، إضافة إىل اســتهدافها املتكّرِر للعاملني يف 
اجملــال الطــي ابلقتــل املباشــر، أو التَّعذيــب يف السُّــجون، أو اخلطــف والتضييــق وقــد تصاعــدت عمليــات اســتهداف فــرق الدفــاع 
املــدين الــي تعمــل علــى إســعاف اجلرحــى يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــد دفــع ذلــك الكــوادر 
الطبيَّــة ال ســيما األطبــاء األخصائيــني إىل اهلجــرة خوفــاً مــن تعرُّضهــم للقتــل والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري؛ األمــر الــذي ســاهم يف 
زايدة العــبء علــى الِقلَّــِة املتبقيَّــة منهــم، ورصــدان عمــل أطبــاَء بيطريــني أو أطبــاَء أســنان أو ممرضــنَي علــى إجنــاِز عمليــات جراحيَّــة 

ختصصيَّــة؛ مــا أدى إىل تدهــور الوضــع الصحــي بشــكل عــام. 

مقطعــان مصــوران يظهــران ســقوط الرميــل املتفجــر مــن املروحيــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري حــىت وصولــه إىل األرض يف منطقــة احلليــا يف مدينــة كفــر 
نبــل/ إدلــب – 14/ تشــرين الثــاين/ 2019

https://www.youtube.com/watch?v=ZHrIoDNQxLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D6b3z8yC4iY&feature=youtu.be
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يف عــام 2019، ســجَّلنا قتــَل قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 14 مــن الكــوادر الطبيَّــة، كمــا ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن  
55حادثــة اعتــداء علــى مشــاٍف ونقــاط طبيَّــة، وكنَّــا قــد وثقنــا يف عــام 2018 قتــَل قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن

33 من الكوادر الطبيَّة، كما سجَّلنا ما ال يقل عن 60 حادثة اعتداء على مشاٍف ونقاط طبيَّة.
ــَد قــوات النظــام الســوري قصــف بعــض املراكــز الطبيَّــة مــرات عــدة متتاليــة، يف إشــارة واضحــة إىل تعمُّــد إحلــاق الضَّــرر  الحظنــا تعمُّ
األكــر بتلــك املنشــآت وحرمــان املدنيــني مــن خدماهتــا، وقــد وثَّقنــا خــروج مراكــز حيويــة عــدة -كانــت األخــية يف مناطقهــا- عــن 

اخلدمــة؛ مثــل آخــر مشــفى أو مدرســة بســبب قصــف النظــام الســوري وحلفائــه مجيــع تلــك املراكــز، ذلــك يف مناطــق متعــددة.

أبرز ضحااي الكوادر الطبيَّة: 
أمحــد قــدور احلمويــة، صيــدالين، مــن أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، مواليــد عــام 1987، يعمــل مســؤول 
تقييــم االحتيــاج يف قســم املعلومــات والتخطيــط يف مديريــة صحــة محــاة “احلــرة”، قُتــل يــوم الســبت 16/ شــباط/ 2019 جــراء 

قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مــكان إقامتــه يف بلــدة قلعــة املضيــق بريــف حمافظــة محــاة الغــريب.

حممود املصطفى، ســائر حممد هبلول، عبد القادر هنتان، من عناصر فريق اإلســعاف يف منظومة إســعاف بنفســج التابعة ملنظمة 
بنفســج، قُتلــوا يــوم اخلميــس 20/ حزيــران/ 2019 جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب 
فريــق اإلســعاف التابــع للمنظومــة يف احلــي اجلنــويب مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بينمــا كانــوا يعملــون 

علــى إســعاف مصــايب قصــف ســابق مــن الطــيان ذاتــه علــى املدينــة.
وقد نعت منظمة بنفسج املسعفني الثالثة عَر موقعها الرمسي.

حممود املصطفى، من أبناء قرية كفر عويد بريف حمافظة إدلب اجلنويب.
سائر هبلول، من أبناء مدينة معرة النعمان، متزوج ولديه طفلة.

عبد القادر هنتان، من أبناء مدينة معرة النعمان.

عامــر كمــال البصــل، مُمــرض، يعمــل لــدى مركــز الســالم الصحــي يف قريــة كفرومــة، مــن أبنــاء قريــة كفرومــة بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب، حاصــل علــى إجــازة مــن معهــد أتهيــل التمريــض يف مدينــة إدلــب، كمــا أنــه طالــب ســنة اثنيــة يف قســم معلــم صــف بكليــة 
الرتبيــة مبدينــة إدلــب، قُتــل يــوم األحــد 10/ تشــرين الثــاين/ 2019 جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف 
عــدة علــى احلــي الغــريب يف قريــة كفرومــة، بينمــا كان يعمــل علــى إســعاف ُمصــايب قصــٍف ســابٍق مــن طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد 

أنــه روســي ابلصواريــخ علــى احلــي ذاتــه يف القريــة.

https://drive.google.com/file/d/1xO59RrC1Q-xlxiuKQSUqr9ycC2S0vNPM/view
https://drive.google.com/file/d/1VfGnQmBM5Z0B-EoD2_Gz8ApD4-Yb8bU4/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaXV6Q0AjBROrPBRpz7fXM0BEkHZrQrIscAaGrALsTEYzw?e=xVb5FG
https://violetsyria.org/2019/06/20/direct-attack-on-violet-ambulance-network/
https://drive.google.com/file/d/1U7IlVgSKtdMTClFtwFzeScxyoXAv0FlU/view
https://drive.google.com/file/d/1RUom1hIO-R5HT4HsoIxjPHxiPEJSHyQT/view
https://drive.google.com/file/d/1WkwRBo7qcZT9jlm6grNksMm7nJOGEq3E/view
https://drive.google.com/file/d/1NZzeAtkyYGRBfPlbV2N-1pAyhNWJ5AzA/view
https://drive.google.com/file/d/1slacqQghbuS06pk75haRghBE0ElD-4De/view
https://drive.google.com/file/d/17CD9c0HX-0ROEDM696FFXgGEryr67o45/view
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أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة:
األربعاء 10/ متوز/ 2019 قصف طيان اثبت اجلناح )Su-22( اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ مشفى جسر الشغور 
اجلراحي -املعروف مبشــفى الكالوي ســابقًا- واملدعوم من قبل الرابطة الطبية الســورية للمغرتبني )ســيما( يف مدينة جســر الشــغور 
بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، إضافــة إىل 
احــرتاق املولــدات الرئيســة للمشــفى وإصابــة ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة جســر الشــغور لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقــد نشــرت الرابطــة الطبيــة الســورية للمغرتبــني بيــاانً عــن اســتهداف مشــفى جســر الشــغور ومراكــز طبيــة أخــرى عــَر موقعهــا 

الرمســي.

اجلمعــة 30/ آب/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مركــز الزربــة الصحــي املــدرج 
ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع املعتمــدة مــن قبــل مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA(، املركــز 
الواقــع يف بلــدة الزربــة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب مدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز(؛ وقــد تســبب 
اهلجــوم بدمــار كبــي يف بنــاء املركــز، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــية، وخروجــه عــن اخلدمــة، ُنشــي إىل أّن املركــز تعــّرض العتــداٍء 
مــن القــوات ذاهتــا يــوم اإلثنــني 6/ أاير/ 2019. ختضــع بلــدة الزربــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد أصدرت اجلمعية الطبية األمريكية السورية “سامز” الداعمة له بياانً يُدين االعتداء على املنشأة

أضــرار يف مركــز الزربــة الصحــي إثــَر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى املركــز يف بلــدة الزربــة/ حلــب 
– 30/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1vhkdXBpgs_Q1p4vQb_7f5mCnwbTppDLe/view
https://drive.google.com/file/d/1_nwbWjNeSK1VjTMy6jPFUDaWYWbWsy3r/view
https://drive.google.com/file/d/1ecmLaHCgZNp_h-fWlm-3NOIG3oM0lusX/view
https://drive.google.com/file/d/10k2QJxq41ltpR0UWA7RlY4Z-RFQtAPyj/view
https://drive.google.com/file/d/1TRWw_9Xh2Qkm7Ca82aICP3p5g0L8zj3r/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%AC%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%802%2010%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWExY09wTWtZNkpPclA1MnZyTjFqLVlCeUZ1VXl2dkY0UkVQd2wzOHpZZFBLQT9ydGltZT1Bd3V6SV9hZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%AC%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2010%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVdjWU1mV3FsaU5MbUpBRWJJWXdqOVFCSGlZZXBQMDBaMFF6dm9UaE9hN1JlUT9ydGltZT1XOUZjR3ZhZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1yp5z-OeNLVk3wiBttMtWsEz7AqHHZr__/view
https://drive.google.com/file/d/1fbYh4LO2ULaAkTdoE1rhQIGF5Mu7EK0V/view
https://drive.google.com/file/d/1btTk1a7wXxLzooZm3EjBEfFcEpG95HHa/view
https://www.sema-sy.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81/
https://drive.google.com/file/d/102jqVGIvBAeNeK0UDgTxTP1s2gv88MVp/view
https://drive.google.com/file/d/1V3gravo-V2bFJIKp2zDlupfAqjzgn2_I/view
https://drive.google.com/file/d/1WrDpQABugbzF76KWn6KBVNUGls1zakrb/view
https://drive.google.com/file/d/1HLdEXACQcDoWtT4VFh5ghma9vMVGiQUZ/view
https://drive.google.com/file/d/10OjRJn6fhCL2H_mCfgKpVd4BBBtCSarn/view
https://drive.google.com/file/d/1SrlY1it-V3qCjkM8P-O-qdsFYJ0KmSoZ/view
https://drive.google.com/file/d/1E-vRuAJ0cHIGUY8wpbgcBEQ8IIJJxHJG/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%2030%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWQtcXZfcHl4WVpIa2JvOEZsRzdIMmtCRjFmMHRTTDB6T3ItSkdXR2pKeXZFdz9ydGltZT1IaThmdXZhZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/102jqVGIvBAeNeK0UDgTxTP1s2gv88MVp/view
https://www.sams-usa.net/press_release/al-zerbeh-primary-healthcare-center-destroyed-by-airstrike-4th-attack-on-health-in-3-days/
https://drive.google.com/file/d/16DLILa7fCHZFg8E11IJzOF1UdeTaJW3j/view
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2 - العاملون يف اجملال الديي واملمتلكات الثقافية:
مل مُتيِّــز قــوات النظــام الســوري أماكــن العبــادة مــن مســاجد وكنائــس وغيهــا خــالل عمليــات قصفهــا اليومــي، ويف بعــض األحيــان 
كان هنــاك تعمُّــد لقصفهــا، كمــا ســجَّلنا اســتخدام قــوات النظــام الســوري أماكــن العبــادة مقــرات عســكرية تشــنُّ منهــا هجمــات 
علــى مناطــق جمــاورة هلــا، وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 155 حادثــة اعتــداء علــى أماكــن عبــادة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 
ــن يف التقريــر الشــهري اخلــاص أببــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان  يف عــام 2019، وُنشــي إىل أنَّ اســتهداف أماكــن العبــادة متضمِّ

الــذي يصــدر شــهرايً عــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ويوثـِّـق حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

اخلميــس 21/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد أبــو بكــر الصديــق يف بلــدة 
حريتــان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

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

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

دمــار إثــَر هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى مســجد مــورك الكبــي يف بلــدة مــورك/ محــاة يف 9/ حزيــران/ 
2019 – حممــد القاســم

https://drive.google.com/file/d/1KUnajtiX7DDqSmLUDbdxg4LcoAXBD3QJ/view?fbclid=IwAR2BRykDKYP2RJgxnf8n1zznKD5aBYzCq8W-SkfZDa7MbesmTbAHBq93Qxg
https://drive.google.com/file/d/1U3nocAxVuGGtlWHmYl84FDDPY6Rne-X4/view?fbclid=IwAR1ZCTw_dZYJJc6owB0xBTfSiVO_0bKoX-s5IIc38wqfQ6Zlr4b3wVvSF8k
https://drive.google.com/file/d/1C2pSHXJzXwscQf3lc0jjFYalK-5FAUJA/view?fbclid=IwAR1zQ3UzbINFusIL3P80d77Dk8ITIgdDsxz9G0WElq_EnfuG3jBJp_mAGjM
https://drive.google.com/file/d/1RnO2r1U-juxskLjgPZD6eFIkmIDQk_HJ/view?fbclid=IwAR1tIvLtgvAQQn7Dk6dqpdPk7MQhrKyC10yZtviqifL2t06QlB6zWD5TRrQ
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%2021%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVQ0U3EtU0NicVpCcjZPbnppaUo5UHdCVTVNUG5KVFNJdURidFhnMVBzLTliZz9ydGltZT1jSTBmal9lZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1fnT0U_lbY45JfrJe97Wcj8ElKukGYpqQ/view
https://drive.google.com/file/d/1CHMBdZOEpAK5aIc3wq3S6kY6p7NpzB8X/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%2D%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%83%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%209%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWVObVlDOXVfRkpHdTVrLVdERzNCeUVCUzdjMWZVMDRrZVZGZjVsejREd0hnZz9ydGltZT1SbXctdXZlZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1lNxWhXwsHFEQR1uvNjFVt3-HZgxs_8-v/view
https://drive.google.com/file/d/1Yff3EsZUtGwIlAdsYGC49XETxNPhyilW/view
https://drive.google.com/file/d/1l2vq1-69jJ-2mpFjsTQMLUBjdZQzTalL/view
https://drive.google.com/file/d/1JfodISXa7AgrgkycQodZvbEuMlyimS4y/view
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اجلمعــة 8/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ كنيســة مــار جرجــس 
للــروم األرثوذوكــس يف مدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الكنيســة. نشــي إىل 
أّن بنــاء الكنيســة فــارغ وغــي مســتخدم إثــَر تعرضــه العتــداءات متكــررة ســابقة ونــزوح أهــايل الطائفــة املســيحية مــن املنطقــة. ختضــع 

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

3 - الكوادر اإلعالمية:
كمــا هــو حــال األعــوام املاضيــة اســتمرَّ هنــج احلكومــة الســورية يف اســتهدافها اإلعالميــني والصحفيــني. وتتنــوَّع االنتهــاكات الــي 
متارســها حبقهــم كالقتــل واالعتقــال، حيــث قتلــت قــوات النظــام الســوري يف عــام 2019 وحــده 6 مــن الكــوادر اإلعالميــة، يف 

حــني كنــا قــد وثّقنــا مقتــل 13 مــن الكــوادر اإلعالميــة يف عــام 2018 علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

علــي حممــود عثمــان، عضــو يف املكتــب اإلعالمــي حلــي اباب عمــرو، مــن أبنــاء حــي اباب عمــرو جنــوب غــرب مدينــة محــص، مــن 
مواليد عام 1977، اعتقلته قوات النظام السوري يوم األربعاء 28/ آذار/ 2012 إثَر استدراجه من مكان وجوده يف مدينة 
حلــب، يف أاير/ 2012 أدىل علــي ابعرتافــات يف برانمــج “خفــااي اباب عمــرو” علــى شاشــة قنــاة “الفضائيــة الســورية”، وعلمنــا 
يــوم األحــد 14/ نيســان/ 2019 أنَّ ذويــه قــد اســتخرجوا وثيقــة مــن دائــرة الســجل املــدين تُفيــد أنــه قــد تــويف يــوم اإلثنــني 30/ 

ــح أنَّــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. كانــون األول/ 2013، ونرجِّ
ُنشــي إىل أن علي، امللقب بـ “اجلد”، من أبرز نشــطاء حي اباب عمرو، وقد شــهد مقتل الصحفية األمريكية “ماري كولفن” 
عنــد اجتيــاح قــوات النظــام الســوري حــي ابب عمــرو يف 22/ شــباط/ 2012، وســاعد الصحفــي الريطــاين “ابول كونــروي” 
والعديــد مــن الصحفيــني األجانــب للخــروج مــن مدينــة محــص إثــر هــذا االجتيــاح. وقــد أصــدران تقريــراً مفصــاًل حــول واقعــة تســجيل 

وفــاة علــي يف أمانــة الســجل املــدين علــى أنــه متــوىف.

األحــد 26/ حزيــران/ 2016 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري الناشــط اإلعالمــي عــالء انيــف اخلضــر اخلالــدي لــدى مــروره مــن 
إحــدى النقــاط التابعــة هلــا عنــد مدخــل مدينــة القطيفــة مبحافظــة ريــف دمشــق، بينمــا كان يف طريقــه مــن مدينــة دومــا يف الغوطــة 
الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق إىل مدينــة إدلــب، حصلنــا يــوم اجلمعــة 12/ متــوز/ 2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب 

التعذيــب داخــل ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.
عالء، املعروف بوسام الدمشقي، انشط إعالمي، من أبناء حي ابب الدريب يف مدينة محص، من مواليد عام 1992.

https://drive.google.com/file/d/1gTGmmiefI5WHQ5AiOEXJWWYLiQKThD7S/view
https://drive.google.com/file/d/1X9aLl2zmnBuIiZgEWfA95ZLS7UI3AurP/view
https://drive.google.com/file/d/1QjN4RqDp0iODR_czWE_5ca5QsKMNgzJF/view
https://drive.google.com/file/d/1ZLUUPb2RyyoWRG5afEqLpgWyNfJ89KBY/view
https://drive.google.com/file/d/1gTGmmiefI5WHQ5AiOEXJWWYLiQKThD7S/view
https://drive.google.com/file/d/1XiUDx2jT6GZuOpKvriWTKKNaVbRb43RB/view
http://sn4hr.org/arabic/2019/04/30/11115/
https://drive.google.com/file/d/1hHTiJTZXJ_i9yZYVk7XGAiLHiSsZb2eY/view
https://drive.google.com/file/d/12eJRwj_YqJIoJc1JWcwyFfMJ8FpbL9Fs/view
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األحــد 10/ تشــرين الثــاين/ 2019 قضــى الناشــط اإلعالمــي عبــد احلميــد خضــر اليوســف إثــر إصابتــه بشــظااي قاتلــة يف الــرأس 
والظهــر، جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة ابلقــرب منــه، يف أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة لقصــف ســابق لطــيان 
اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي علــى احلــي الغــريب مــن قريــة كفرومــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــني 

فصائــل املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
عبــد احلميــد، مصــور لــدى مكتــب كفرومــة اإلعالمــي، مــن أبنــاء قريــة كفرومــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن مواليــد عــام 

1996، حاصــل علــى إجــازة مــن معهــد الصحافــة واإلعــالم، متــزوج ولديــه طفلــة.

ج: استخدام األسلحة غري املشروعة:
1 - األسلحة الكيميائية:

حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد وثقنــا حــىت حلظــة إعــداد هــذا التقريــر هجومــاً واحــداً أبســلحة كيميائيــة 
شــنَّه النظــام الســوري يف عــام 2019، يف مقابــل 6 هجمــات نفَّذهــا يف عــام 2018، وبذلــك فقــَد خــرق النظــام الســوري مجيــع 

قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، رقــم 2118 و2209 و2235.
تسبَّبت هجمات النظام السوري ابألسلحة الكيميائية يف عام 2019 يف إصابة 4 من مقاتلي هيئة حترير الشام.

األحــد 19/ أاير/ 2019 قرابــة الســاعة 08:00 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف منطقــة 
اجلــب األمحــر جنــوب قريــة الكبينــة الواقعــة يف ريــف الالذقيــة الشــرقي، ثالثــة صواريــخ حمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت هــذه 
الصواريــخ نقطــة متركــز اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يف تلــة واقعــة يف األطــراف اجلنوبيــة الغربيــة مــن قريــة الكبينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة 

أربعــة مــن مقاتلــي هيئــة حتريــر الشــام ظهــرت عليهــم أعــراض صعوبــة يف التَّنفــس وامحــرار يف العــني ودمــاع. 
حصلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من الطبيب منذر اخلليل على نســخة من تقرير أصدرته مديرية صحة إدلب، يشــرح 
التقريــر حالــة املصابــني الذيــن متــت معاجلتهــم يف أحــد املشــايف التابعــة للمديريــة، ويذكــر أن األعــراض الــي ظهــرت عليهــم انجتــة 
عــن التعــرض ملــواد ســامة، وأشــار التقريــر إىل أنَّ الطاقــم الطــي الــذي عــاجل املصابــني ذكــر وجــود رائحــة تشــبه الكلــور انتشــرت مــن 

مالبــس املصابــني أثنــاء تقــدمي اإلســعافات األوليــة هلــم. وقــد أصــدران ســابقاً تقريــراً مفصــاًل عــن احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/10NtOhzXnnMQES9sBC0pTd66TdmvtCxan/view
https://drive.google.com/file/d/1NQftiklC-K30OM29Zg4LY00zzv6hRuWw/view
https://drive.google.com/file/d/1aoWtJEby0-06w5_vcYhqwOUNUi_WyVUs/view
https://drive.google.com/file/d/1VR_hcLvKnR20Wlxzxt3_UdzgFWHsA2G-/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9%20%E2%80%93%20%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D9%89%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%2010%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJSRkNPZUgxalJJc2R5REtVTndMZVlCV01aYTJnUmt3UTNpVkVzQmZhZFhuZz9ydGltZT1zckFVUV9tZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%2010%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE3ZFp4QXptR3hPaGZLVjF6RHhPaHdCeEpkNTd4ekV4Ry1lRE5nbC0xWlUzdz9ydGltZT1Tams2T2ZtZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/10NtOhzXnnMQES9sBC0pTd66TdmvtCxan/view
https://drive.google.com/open?id=1i1SqjX_D_D9tTkRqVOnInBZCTyH107S2
https://drive.google.com/file/d/15LKqWaQT1xsnNdcylUJeZmMuIJ47_kjH/view?fbclid=IwAR2c1H_AKvNfCVlBF94Unuu_bZEaoF3G4FAT_6N8ESFOnWfsElOZKstNeUg
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خريطــة تظهــر موقــع هجــوم النظــام الســوري الكيميائــي علــى قريــة الكبينــة وموقــع تقريــي لرامجــة الصواريــخ املرجــح أهنــا نفــذَّت 
اهلجــوم:

https://drive.google.com/file/d/1uVQR1OFAz1KfDT2en_eydihqvwUvRAMP/view
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2 - الذخائر العنقودية:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 52 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة علــى يــد النظــام الســوري منــذ 1/ كانــون 
الثــاين/ 2019 حــىت 31/ كانــون األول/ 2019، يف حــني بلــغ عــدد اهلجمــات املوثَّقــة لدينــا يف عــام 2018 مــا ال يقــل عــن 

7 هجمــات بذخائــر عنقوديــة نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري.   

SMERCH- اخلميــس 4/ نيســان/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ثالثــة صواريــخ مــن منــط
9M55k حمملــة بذخائــر مــن منــط 9n235 انفجــرت الصواريــخ يف الســماء يف حــني ســقطت خملفاهتــا يف مســاحة تقــدر 
بـــ 1.1كــم2 مســتهدفة ســوقاً شــعبياً “ســوق اخلميــس” ومبــاٍن ســكنية وســط مدينــة كفــر نبــل بريــف إدلــب اجلنــويب؛ تســبب 
انفجــار املخلفــات الفرعيــة يف مقتــل 13 مدنيــاً بينهــم مخســة أطفــال وســيداتن اثنتــان، وجــرح مــا يزيــد عــن 42 آخريــن، بعــض 
الضحــااي قتلــوا يف منطقــة الســوق وبعضهــم قضــى داخــل منازهلــم وســط املدينــة؛ كمــا تســبَّب انفجــار املخلفــات أبضــرار ماديــة 
كبــية يف منطقــة الســوق، ورصــدان انفجــار خملفــات عنقوديــة ابلقــرب مــن مبــى مســتوصف الرعايــة الصحيــة األوليــة، وقــرب مبــى 
مدرســة أبــو بكــر للتعليــم األساســي وســط مدينــة كفــر نبــل. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام.

خريطــة ُتظهــر مواقــع انتشــار ذخائــر عنقوديــة يف مدينــة كفــر نبــل بعــد اســتهدافها مــن قبــل رامجــات صواريــخ اتبعــة للنظــام الســوري 
يوم اخلميس 4/ نيســان/ 2019

https://drive.google.com/file/d/15L1UsQRN8dNeswygTxQIGETkSCPvpod9/view
https://drive.google.com/file/d/15L1UsQRN8dNeswygTxQIGETkSCPvpod9/view
https://drive.google.com/file/d/17O0Zcijzfr36hF3VXQMNlwZnG2Z5uJvP/view
https://drive.google.com/open?id=1NANg-OOMvlqR6gVmfWH17aJs-s3ES7FK
https://drive.google.com/file/d/1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC/view
https://drive.google.com/file/d/1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC/view
https://drive.google.com/file/d/1LsucphXWODNop_fSOXNBpjasjCVbmXQo/view
https://drive.google.com/file/d/15L1UsQRN8dNeswygTxQIGETkSCPvpod9/view
https://drive.google.com/file/d/1I1gfiyjhctBzO0JTaFfwVgFrRt1N4B_t/view
https://drive.google.com/file/d/1shpGZfnrZ8Iej6eJ4-nJF47XIME-NlBa/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1_AhkH2YBNRqXL6M_zQ-HW9jxsoL21sRF/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1YIYvBZL3GFqTskE0q2ufjRys7fmnMNDn/view
https://drive.google.com/file/d/16Npq-unJnWcc6w146uVGM5ZjY45qDc7h/view
https://drive.google.com/file/d/16Npq-unJnWcc6w146uVGM5ZjY45qDc7h/view
https://drive.google.com/file/d/18_DBsEQG8ATo3prEs3cL9Q9Y-wpPXJub/view
https://drive.google.com/file/d/1IDArDpfs6dNLGZEPtCvlSk0-XsH-w8VT/view
https://drive.google.com/file/d/18_DBsEQG8ATo3prEs3cL9Q9Y-wpPXJub/view
https://drive.google.com/file/d/1iUqHiOrY5u_UfwrfjFyG8k70BzVkALhd/view
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األحــد 7/ نيســان/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة حمملــة بذخــية عنقوديــة علــى األطــراف 
الشــمالية لبلــدة كفــر نبــودة، ســقطت الصواريــخ يف حقــول زراعيــة، دون تســجيل أيــة أضــرار. ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة.

  RBK250-275 األربعــاء 14/ آب/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري قنبلتــني مــن طــراز
حتمــالن ذخائــر مــن منــط AO-1 SCh اســتهدفت هبمــا مدينــة معــرة النعمــان يف ريــف إدلــب اجلنــويب؛ تســبب القصــف 

أبضــرار يف املمتلــكات. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت اهلجــوم.

ذخية عنقودية من منط AO-1 SCh اســتخدمتها قوات النظام الســوري يف هجوم جوي على مدينة 
معرة النعمان/ إدلب – 14/ آب/ 2019

خملفات ذخية عنقودية إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على بلدة كفر نبودة/ محاة – 7/ نيسان/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1JEEZpWYhGq11AqUuXpbKzINSnRBeGegR/view
https://drive.google.com/file/d/1jxB0dTM_xG5axENvcuGwLGOIYfaZHD6Y/view
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3 - األسلحة احلارقة:
ســجَّلنا 22 هجومــاً أبســلحة حارقــة نفذَّهــا النِّظــام الســوري يف عــام 2019، مقابــل 11 هجومــاً أبســلحة حارقــة نفذَّهــا يف 

عــام 2018.

الثالاثء 12/ آذار/ 2019 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام السوري تتمركز يف قرية أبو دايل بريف إدلب الشرقي، 
قرابــة 40 صــاروخ علــى مرحلتــني متتاليتــني، معظــم الصواريــخ كانــت حمملــة مبــواد حارقــة ســقطت بشــكل عشــوائي علــى مجيــع 
أحيــاء بلــدة التمانعــة بريــف إدلــب اجلنــويب يف مناطــق بعيــدة عــن خطــوط اجلبهــات، تســبَّب اهلجــوم يف اشــتعال حرائــق يف املنــازل 
ل وقــوع إصــاابت بــني املدنيــني. ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر  واألراضــي الزراعيــة، ومل ُنســجِّ

الشام.

اجلمعــة 12/ متــوز/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف معســكر بريديــج صواريــخ عــدة 
حمملــة مبــواد حارقــة، اســتهدفت منــازل املدنيــني واألراضــي الزراعيــة، يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف محــاة الشــمايل؛ تســبَّب اهلجــوم 
ابنــدالع حرائــق يف األراضــي الزراعيــة، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

خملفــات أســلحة حارقــة اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري يف هجــوم أرضــي علــى بلــدة التَّمانعــة/ إدلــب يف 12/ آذار/ -2019 
تصويــر: حممــد املرعــي

https://drive.google.com/file/d/11uiCXQ8GjWU0bICXmpHq4YnHmZu5jAZw/view
https://drive.google.com/file/d/1u-tpZdnSer1bIAJrXRZGRt0haa542JSk/view
https://drive.google.com/file/d/1xnEkJvz6uhkI3g639UqJZHlfLBH56i41/view
https://drive.google.com/file/d/1xnEkJvz6uhkI3g639UqJZHlfLBH56i41/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82%2F2019%2F%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D8%A7%20%2D%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9%2012%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82%2F2019&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVVMY0VSNzdyQUZQb3RfSE84TXdPZ1FCUS1qSFBfQmFsRU5xS09hdzVEZDVhUT9ydGltZT1JRnN0VXZ5ZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1W3ars4DaLw9nHXlVu6CG7NqMgkLhpYMo/view
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4 - الصواريخ املسمارية: 
سجَّلنا 7 هجوماً بصواريخ مسمارية نفذَّها النِّظام السوري يف عام 2019. 

اإلثنــني 12/ آب/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح )L-39( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ مســمارية علــى قريــة 
حيــش بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبَّب يف إصابــة أشــخاص عــدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ُتظهر الصور التالية خملفات الصواريخ واملسامي الي أطلقتها، وإحدى اإلصاابت النامجة عنها:

https://drive.google.com/file/d/1wDnDgVw8JewZS3x8FbApHOM60nms6G9I/view
https://drive.google.com/file/d/13oi-fNL8-myF29tYAPmA8EVSgbXwcKnU/view
https://drive.google.com/file/d/1-wZI6yAcE671Ne-ySljcro-PWbjci9K8/view
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نشرت صحيفة Bild األملانية مصوراً توضيحياً لسالح الصواريخ املسمارية الذي استخدمته قوات النظام السوري

د: احلصار:
يف عــام 2019 كان قــد انتهــى احلصــار املطبــق علــى معظــم املناطــق الــي شــهدت ظروفــاً مأســاوية يف األعــوام الســابقة كريــف 
محــص والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، وأحيــاء حلــب الشــرقية، ذلــك بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري الــي تتحمــل مســؤولية 
احلصــار علــى هــذه املناطــق وتفريــغ ســكاهنا منهــا إال أنَّ خميــم الركبــان الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة ال يــزال يعــاين مــن 
حصــار تفرضــه عليــه قــوات النظــام الســوري بشــكل رئيــس، الــي غالبــاً مــا متنــع مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
)أوتشــا( مــن إيصــال املســاعدات إىل املخيــم؛ مــا جيعــل أهــايل املخيــم يف حاجــة دائمــة للمســاعدات واملعــوانت الغذائيــة، وال 
يلكــون ســوى احلــد األدىن مــن االحتياجــات األساســية، وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مقتــل 8 

مدنيــاً )6 طفــاًل و2 ســيدة( بســبب ظــروف احلصــار ونقــص الرعايــة الصحيــة والغذائيــة. 

يف 29/ تشــرين األول/ 2019 أعــرب برانمــج األغذيــة العاملــي عــن القلــق مــن تدهــور األوضــاع يف خميــم الركبــان املؤقــت علــى 
احلــدود مــع األردن يف األشــهر األخــية، ُمشــياً إىل التقاريــر الــي أفــادت أبن عــدداً مــن األطفــال املشــردين الذيــن يعيشــون هنــاك 

ماتــوا ألســباب يكــن الوقايــة منهــا.

األربعــاء 5/ حزيــران/ 2019 قضــت الســيدة ســحر حممــد الكــوس مــن أبنــاء مدينــة تدمــر بريــف محــص الشــرقي، مــع جنينهــا، 
يف أثنــاء الــوالدة؛ جــراء نقــص الرعايــة الصحيــة والطبيــة يف خميــم الركبــان الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة.

الطفلــة مــال الشــام عبــد هللا العرنــدس، مــن أبنــاء مدينــة محــص، قضــت يــوم اخلميــس 3/ كانــون الثــاين/ 2019 بســبب إصابتهــا 
ابليقــان )التهــاب الكبــد(، وتــردي الرعايــة الصحيــة يف خميــم الركبــان الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة.

االنتهاكات اليت مارستها امليليشيات الشيعية املقاتلة يف سوراي:	 
بــدأت َتظهــر دالئــل وجــود مقاتلــني وفصائــل شــيعية تُقاتــل مــع احلكومــة الســورية هنايــة عــام 2011م، حيــث اعتقــل الثــوار مقاتلــني 
ينتمــون إىل جيــش املهــدي التَّابــع للزعيــم الشــيعي العراقــي مقتــدى الصــدر، الــذي تواتــرت تقاريــر ُتشــي إىل جتنيــده مقاتلــني وإرســاهلم 
إىل ســوراي، لكــنَّ املنعطــف األبــرز يف وجــود الفصائــل الشــيعية يف ســوراي، كان يف صيــف 2012م، حــني ظهــر لــواء أبــو الفضــل 
العبــاس، وبــدأت تظهــر الكثــي مــن دعــوات القتــال يف ســوراي حلمايــة املراقــد الشــيعية عامــة ومرقــد الســيدة زينــب خاصــة، وترافــق ذلــك 

مــع بروابغنــدا حشــد طائفــي تبثُّهــا وســائل إعــالم متنوعــة مــن الصحــف اليوميــة إىل الفضائيــات إىل وســائل اإلعــالم االجتماعــي.

https://drive.google.com/file/d/1R4MWVL7fnDLaFGApNI9FugBKdJb8p93S/view
https://news.un.org/ar/story/2019/10/1042691
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راع بشكل ُمعلن يف مدينة القصي وريفها وشهدت الشهور الالحقة مرحلة  يف نيسان/ 2013 دخل حزب هللا اللبناين يف الصِّ
حتــوُّل يف وجــود الفصائــل الشــيعية يف ســوراي، حيــث بــدأت تظهــر بشــكل أكثــر وضوحــاً فصائــل اتبعــة رمسيــاً للفصائــل األصــل يف 
العــراق، مبــا يعنيــه ذلــك مــن عالنيــة القتــال إىل جانــب قــوات النظــام الســوري ابلنســبة ملعظــم القــوى السياســية والعســكرية الشــيعية 
يف العــراق، وابلنســبة للحكومــة العراقيــة الــي تعمــل علــى تســهيل هــذا الضــّخ للمقاتلــني، إضافــة إىل دالئــل ُتشــي إىل اشــرتاكها 
الفعلي يف القتال حيث ظهرت ميليشــيا حركة النجباء ولواء القدس، إضافة إىل مشــاركة واســعة لعناصر احلرس الثوري اإليراين.

وبينمــا كان املقاتلــون العراقيــون واللبنانيــون هــم النســبة الغالبــة ضمــن اجلنســيات الــي تُقاتــل إىل جانــب احلكومــة علــى أســاس 
طائفــي، إال أننــا وثّقنــا أيضــاً وجــود ومقتــل مقاتلــني مــن جنســيات خمتلفــة: أفغانيــة وابكســتانية وينيــة وحــىت جنســيات إفريقيــة.
يف عــام 2019 ســجلنا مشــاركة امليليشــيات الشــيعية يف العمليــة العســكرية علــى منطقــة إدلــب، كمــا رصــدان متركزهــا يف مناطــق 

ريــف حلــب اجلنــويب وإشــرافها علــى عــدد مــن منصــات إطــالق الصواريــخ.
 

االستنتاجات:
لقــد ارتكبــت قــوات النظــام الســوري جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إىل العنــف اجلنســي، والتَّعذيــب، وغــري 
ذلــك مــن اجلرائــم الــيت ترقــى إىل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية؛ بســبب منهجيتهــا وِســَعِة نطاقهــا معــاً. كمــا ارتكبــت جرائــم حــرب 
عــر احلصــار والقصــف العشــوائي، وتدمــري املنشــآت واألبنيــة، ومل تكتــِف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين 
والقانــون العــريف، بــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2118، و2209، و2235 املتعلِّقــة 
بعــدم تكــرار اســتخدام الغــازات الســامة، والقــرار رقــم 2139، وأيضــاً القــرار رقــم 2042 املتعلــق ابإلفــراج عــن املعتقلــني، 

وكل ذلــك دون أيــة حماســبة، بــل حيظــى ذلــك ابلشــرعيَّة عــر الغطــاء الروســي الصيــين والصَّمــت الغــريب.

ابء: القوات الروسية:
أ : القتل خارج نطاق القانون:

شــهَد عــام 2019 الذكــرى السَّــنوية الرابعــة لتدخــل القــوات الروســية العســكري يف ســوراي الــذي بــدأ يف 30/ أيلــول/ 2015، 
ويف غضــون العــام املنصــرم مل تعــد القــوات الروســية تكتفــي بشــنِّ هجمــات جويــة، لكنهــا اخنرطــت يف هجمــات بريــة وعــززت 
مــن وجودهــا علــى األرض، وشــنَّت هجمــات بريَّــة بواســطة ســالح املدفعيــة والــدابابت، ودعمــت القــوات الروســية عــر تكثيــف 
عملياهتــا العســكرية علــى مــا مســي “منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة” النظــام الســوري يف ســيطرته علــى مــا يزيــد عــن 20 % مــن 

املنطقــة يف عــام 2019.
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ســجَّلنا مقتــل 452 مدنيــاً، بينهــم 112 طفــاًل، و71 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد القــوات الروســية يف عــام 2019، كمــا 
ارتكبــت 22 جمــزرة. وكنــا قــد ســجَّلنا مقتــل 467 مدنيــاً، بينهــم 169 طفــاًل، و51 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد القــوات 

الروســية يف عــام 2018، كمــا ارتكبــت 27 جمــزرة. 

األربعــاء 13/ آذار/ 2019 قرابــة الســاعة 15:15 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بثالثــة صواريــخ مبــى ســجن 
إدلــب املركــزي غــرب مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب يف مقتــل 31 ســجيناً، مث عــاوَد الطــيان ذاتــه التَّحليــق يف مســاء املدينــة قرابــة الســاعة 
17:15 وقصــف منطقــة الكســيح وســط مدينــة إدلــب بثمانيــة صواريــخ اســتهدفت املربــع احلكومــي، الــذي يضــمُّ دوائــر مدنيَّــة 
ــجل املــدين، ومقــر  اتبعــة حلكومــة اإلنقــاذ )مديريــة كهــرابء إدلــب ومســتودعاهتا، وحمطــة التَّحويــل الكهرابئيــة الرئيســة، ومبــى السِّ

حكومــة اإلنقــاذ، ومقــر وزارة الداخليــة(.

ســقط صاروخــان علــى مبــى ســكي يقــع قبالــة مبــى التأمينــات االجتماعيــة )الــذي تتخــذ منــه هيئــة حتريــر الشــام مقــراً هلــا(؛ مــا 
أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً بينهــم مخســة أطفــال )3 أنثــى و2 ذكــر( وســيدة واحــدة. 

ُنشــي إىل أن صاروخــاً آخــر ســقَط بــني أبنيــة ســكنية تقــع قبالــة مؤسســة الكهــرابء علــى بعــد حنــو 250م مــن موقــع اجملــزرة؛ مــا 
تســبَّب يف مقتــل أربعــة مدنيــني آخريــن مــن عائلــة واحــدة )طفــالن -ذكــر وأنثــى-( وجدَّامهــا. ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

تســبَّب اهلجــوم أبضــرار ماديــة كبــية يف كل مــن أبنيــة مديريــة كهــرابء إدلــب ومســتودعاهتا، وحمطــة التحويــل الكهرابئيــة الرئيســة 
ــجل املــدين، ومقــر حكومــة اإلنقــاذ، وقــد خرجــت مجيعــاً عــن اخلدمــة، إضافــة إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف مدرســة  ومبــى السِّ

ــجل املــدين. يوســف العظمــة للتعليــم األساســي، الواقعــة قبالــة مبــى السِّ

https://drive.google.com/file/d/1_kXBHwFf73adHvWrHUFPwXOCvA2K-jst/view
https://drive.google.com/file/d/14Ih4Z4wWwwyM-OQd-hqx68KOaFfxry6W/view
https://drive.google.com/file/d/1Hm-lRpZWQQGaQ5_eN7lVn-jqftvyrNR2/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2013%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVc0NWlmeVRodVZEZ096SWx3d3BjallCWnFYTVlXYk40T1pVcFl0OGQyU0ltQT9ydGltZT1jRjVRbmY2ZTEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXKn9J7_DU5Po-dF9zEvVOwBt7bAi9d_7bsCKjmIgbx7RA?e=ToKfIW
https://drive.google.com/file/d/1TQVFllazUOUjn8RQsI-x1tu5Xo9zhJzy/view
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حتليل بصري يُظهر موقع منطقة الكسيح وتفاصيل اهلجوم اجلوي الروسي عليها:

اجلمعــة 22/ آذار/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى أحيــاء ســكنية وســط قريــة كفــراي 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل -ألول مــرة منــذ خروجهــا عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري يف متــوز 2018 -، ســقطت 
الصواريــخ بشــكل متتــاٍل ضمــن مســاحة تقــدر بنحــو 500م²؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم أربعــة أطفــال )2 ذكــر و2 
أنثــى( ووالداهــم إضافــة إىل ســيدة أخــرى، وإصابــة قرابــة 30 آخريــن جبــراح. ُنشــي إىل وجــود مقــرات عســكرية عــدة هليئــة حتريــر 
الشــام يف منطقــة قريبــة مــن موقــع ســقوط الضحــااي املدنيــني )علــى بعــد قرابــة 50 مــرتاً(. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني هيئــة 

حتريــر الشــام واحلــزب اإلســالمي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

فجــر األحــد 28/ نيســان/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى وســط بلــدة قلعــة املضيــق 
بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســيدة واحــدة. كانــت البلــدة 

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

https://drive.google.com/file/d/1tfakds_t8D4Pc_PYTkCxOU6WKl029QL2/view
https://drive.google.com/file/d/19u1kQQIM-wmQAEzU4z-A9fabeDa1FcLB/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%2D%20%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%2028%204%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVhKclJuMUZoWWxFc0ZqWml0T0hpbXNCRDdwdXczazQyV2xLSndrTjMzY3hOZz9ydGltZT1ib2NwX3Y2ZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1dHmD-TtqYaephq3P1-U1i6RZYUfS7hkI/view
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اجلمعــة 13/ متــوز/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى األراضــي الزراعيــة غــرب مدينــة 
خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ اســتهدفت الصواريــخ مغــارًة حتــت األرض يتخذهــا مدنيــون ملجــًأ هلــم؛ مــا أدى 
إىل مقتــل مثانيــة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة -انزحــون مــن بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب-، بينهــم أربعــة 
أطفــال )اثنــان مــن الذكــور، واثنتــان مــن اإلانث(، وســيداتن اثنتــان. ختضــع مدينــة خــان شــيخون لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 22/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 08:35 شــنَّ طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي هجومــاً مزدوجــاً وســط مدينــة 
معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، كان اهلجــوم األول بصــاروخ اســتهدف جمموعــة أبنيــة ســكنية، تقــع يف هنايــة ســوق 
اخلضــار، مــا تســبَّب يف إصــاابت عــدة بــني املدنيــني، وبعــد قرابــة مخــس دقائــق جتمَّــع املدنيــون ورجــال الدفــاع املــدين فشــنَّت الطائــرة 
غــارة جديــدة علــى املوقــع ذاتــه -ســقط الصــاروخ الثــاين يف منتصــف الشــارع علــى بعــد قرابــة عشــرة أمتــار مــن الصــاروخ األول- 
وتســبَّب يف مقتــل 39 مدنيــاً، بينهــم أربعــة أطفــال )ذكــر واحــد، وثــالث مــن اإلانث(، وســبع ســيدات، ومــن بــني الضحــااي أحــد 

كــوادر الدفــاع املــدين كان يعمــل علــى تفقُّــد مــكان اهلجــوم األول. وقــد أصــدران تقريــراً خاصــاً يوثــق اهلجــوم.

ضحااي أطفال قتلوا إثَر هجوم جوي روسي استهدف غرب مدينة خان شيخون/ إدلب – 13/ متوز/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%2D%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2D%20%D9%8A%D9%82%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2013%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJIZVJaUHljNXREcFcyaEdEWnRRUU1CMXRhTnpENWJBRFkzcktpcE0zNTI1Zz9ydGltZT1BcHNOSGYtZTEwZw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1M5lKhHx8sZzZ9obmdT_4kfr8UxHMqcFh/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1QL8ASzC7IxeZDtESru98iEXE2HtYx6j0/view
https://drive.google.com/file/d/1HNv2yYnCkvGR4XPIsWjFt5V0UKvVg76_/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%2D%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2D%20%D9%8A%D9%82%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2013%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJIZVJaUHljNXREcFcyaEdEWnRRUU1CMXRhTnpENWJBRFkzcktpcE0zNTI1Zz9ydGltZT1BcHNOSGYtZTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1wpOT5s6T-JpxuNknVTolIDXOKbzkA6JQ/view
https://drive.google.com/file/d/1LQaIRp48jqHc7_fnAp-bGyl1Adkzawrv/view
https://drive.google.com/file/d/1JTHNGiL8ZfPgcl4qB8peD8XGcngpd_b4/view
https://drive.google.com/file/d/1bR7nvo864kSDLJgpPSmTl_4S8Kw_pA1K/view
https://drive.google.com/file/d/1tAed4hRkpxsfXsDzUS-p0vG5U6vK8FBB/view
https://drive.google.com/file/d/13Cy6RnSp25qx5ktfqbJKq-T4qJaUyI6P/view
https://drive.google.com/file/d/1F_qUEChZssfcbRmdgDhmV5okKurpDfWg/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%806%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZiYmlPSmNnWEpNaFQ1a2d5VlVlWUlCOFlKT0Yxd3lWOW9yRzhtWnpqcExCdz9ydGltZT1SU21HVFFDZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%806%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZiYmlPSmNnWEpNaFQ1a2d5VlVlWUlCOFlKT0Yxd3lWOW9yRzhtWnpqcExCdz9ydGltZT1SU21HVFFDZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%805%2022%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVVxWFU0X1lmMlpOcDZGcVZXYmxvbHdCaHB1LTdXR1BWWE1mMmZ2ekR5Rk5JZz9ydGltZT1UMWxrUGdDZjEwZw
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/31/11426/
https://drive.google.com/file/d/1XfADNxyCVmtrIa8ukt2UvjPNJb0JTgu5/view
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خريطــة تظهــر موقــع هجــوم جــوي روســي تســبَّب يف جمــزرة يف مدينــة معــرة النعمــان إبدلــب، ومواقــع هجمــات جويــة أخــرى لقــوات 
احللف السوري الروسي استهدفت املدينة يف 22 متوز 2019:

اجلمعــة 16/ آب/ 2019، قرابــة الســاعة 19:20 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي -أقلــع مــن مطــار محيميــم بريــف 
حمافظــة الالذقيــة- صواريــخ عــدة علــى قريــة الرمحــة الســكنية -عبــارة عــن أبنيــة خمصصــة إليــواء النازحــني- شــرق قريــة حــاس بريــف 
إدلــب اجلنــويب، مــا أدى إىل مقتــل 14 مدنيــاً -مجيعهــم انزحــون مــن ريــف محــاة الشــمايل-، بينهــم ســبعة أطفــال )ثالثــة مــن الذكــور 
وثالثــة مــن اإلانث، وجنــني واحــد(، وثــالث ســيدات، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــي يف املبــاين الســكنية 

املخصصــة للنازحــني. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1deNQLvXbB9g3ipU5ogZ0GB1QHZd33Lye/view
https://drive.google.com/file/d/1gMgKzvEDIKvIuvRFUK8n5rxwJqwhQkci/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%D8%AC%D9%802%2016%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVZNVjJhR0N6YXhEci1Nb2YxTzZFYzhCWGhDVzlMQzZGaHJhUTRJekQ2NVFqdz9ydGltZT16dFpYb1FHZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWxoSuBJwHlIuLbJbOWphooBT0H4rL1YoA2cpLXvcfcLTA?e=8hh5AK
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWxoSuBJwHlIuLbJbOWphooBT0H4rL1YoA2cpLXvcfcLTA?e=8hh5AK
https://drive.google.com/file/d/1UHMqpF0HOyIY7c8gczoIS5T7ngAAmoeb/view
https://drive.google.com/file/d/1E12E1CmB21JLq_AMmhaS3TL7ET3NyK0j/view
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األربعــاء 6/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى األحيــاء الســكنية يف 
بلــدة الســحارة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــني، بينهــم طفلتــان اثنتــان، وســيدة واحــدة، إضافــًة إىل 
إصابــة قرابــة 25 آخريــن جبــراح. ختضــع بلــدة الســحارة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

ب : استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا: 
وثَّقنــا مقتــل 6 مــن الكــوادر الطبيــة يف هجمــات نعتقــد أهنــا روســية منــذ 1/ كانــون الثــاين/ 2019 حــىت 31/ كانــون األول/ 
2019، إضافــة إىل مــا ال يقــل عــن 27 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة يف املــدة ذاهتــا، يف حــني ســجَّلنا مقتــل 5 مــن 

الكــوادر الطبيــة، ومــا ال يقــل عــن 25 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة يف عــام 2018.

أبرز ضحااي الكوادر الطبيَّة: 
عبــد الباســط مبــارك، وســليمان اليعقــوب، ومصطفــى احلســن، مــن كــوادر منظومــة إســعاف كفــر زيتــا التابعــة ملديريــة صحــة محــاة 
“احلــرة”، مــن أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، قُتلــوا يــوم الســبت 27/ متــوز/ 2019 جــراء قصــف طــيان 
اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قــرب ســيارة إســعاف كانــوا يســتقلوهنا علــى الطريــق الواصــل بــني مدينــة كفــر زيتــا وبلــدة 
اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، بينمــا كانــوا يف طريقهــم إلســعاف أحــد اجلرحــى إثــر قصــٍف ســابٍق مــن قــوات احللــف 

الســوري - الروســي علــى املنطقــة.
عبد الباسط مبارك، سائق سيارة إسعاف، من مواليد عام 1985.

سليمان اليعقوب، مسعف وسائق سيارة إسعاف، من مواليد عام 1987.  
مصطفى احلسن، مسعف، من مواليد عام 1978.

حممــد حســي مشــنن، وفــادي العمــر، مــن الكــوادر الطبيــة، يعمــالن لصــاحل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز(، قُتــال يــوم 
األربعــاء 14/ آب/ 2019 جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى نقطــة طبيــة إســعافية اتبعــة 
ملنظومــة محــاة اإلســعافية -املدعومــة مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز(- يف قريــة بســيقا الواقعــة مشــال غــرب قريــة 

معــرة حرمــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. 
تســبب القصــف بدمــار يف النقطــة الطبيــة وســيارة إســعاف اتبعــة هلــا وقــد أصــدرت اجلمعيــة األمريكيــة الســورية “ســامز” بيــاانً 

يُديــن االعتــداء وينعــى حممــد وفــادي.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESqhT3yUxSNAmJlwpGNq-I8BIlpuCOc80fS41SRgsmfD7A?e=t53t2h
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETsC2kSZDkVDm0Z4EXzItlUBi_tZ_3nnVwuARW54uV3Cvw?e=xgKCOx
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVQzQTBSbDlQbnBPb0c0VGQ0dS1LazhCM1ZhRDhUOThydXJyMFU2OW5LTlFQQT9ydGltZT1FOFQtemdHZjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1JqSHOQj_jX2nnJ46uigwLp-UQFhGpDyF/view
https://drive.google.com/file/d/1JqSHOQj_jX2nnJ46uigwLp-UQFhGpDyF/view
https://drive.google.com/file/d/1g6Bic0dHVwSKnwipOGIJIjWEkB0beNsm/view
https://drive.google.com/file/d/1p_yZBBNFyfUhvrnAu9pk58fr3hNYCbZk/view
https://drive.google.com/file/d/1vzxv37gL0WcPATc1KaejxSuO_VMaZNDQ/view
https://drive.google.com/file/d/12vf63x4ZpF09Ll3GEi-x6INUzE9e6SSl/view
https://drive.google.com/file/d/1AXDJKLujDVpkC7PUap04v6Tabu6YPOAr/view
https://drive.google.com/file/d/1dprzsjMxVapeQ37OrX875HsDysrXHFUW/view
https://drive.google.com/file/d/1A0MsSFBA5-zh5ep5snE2koxg88SiA1xI/view
https://drive.google.com/file/d/18yXK_h_4RQsPccdQ0XdgbmKxQUVj9UpG/view
https://www.sams-usa.net/press_release/two-sams-paramedics-killed-in-airstrikes-in-northwest-syria/
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حممد حسي مشنن، ممرض، متزوج.
فادي العمر، سائق سيارة إسعاف، من أبناء قرية دوما بريف حمافظة محاة الشرقي، متزوج.

أبرز حوادث االعتداء على املنشآت الطبيَّة:
األحــد 28/ نيســان/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت بشــكل مباشــر مشــفى 
اللطامنــة اجلراحــي –املنشــأ داخــل مغــارة حمصنــة حتــت األرض- يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى 
إىل إصابة جتهيات عدة أقســام يف املشــفى ومرآب الســيارات وســيارة إســعاف اتبعة للمشــفى أبضرار مادية متوســطة، وخروجه 
عن اخلدمة، نشــي إىل أن املشــفى تعرض العتداء من القوات ذاهتا يف اليوم الســابق. ختضع البلدة لســيطرة فصائل يف املعارضة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

األحــد 5/ أاير/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ الوحــدة اجلراحّيــة “مشــفى الشــهيد حســن 
األعــرج ســابقًا” -املنشــأة داخــل مغــارة- يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، تــال ذلــك إلقــاء الطــيان املروحــي 
التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى الوحــدة وحميطهــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف هيــكل الوحــدة وإصابــة 
معداهتــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

األربعــاء 21/ آب/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مشــفى الرمحــة اجلراحــي –املنشــأ 
يف موقــع حمصــن- شــرق بلــدة تلمنــس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد قربــة 50م مــن املشــفى، ليكــّرر 
الطــيان ذاتــه بعدهــا بدقائــق قصفــه بصــاروخ أصــاب بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار 
كبــي يف البنــاء، وإصابــة معــدات املشــفى أبضــرار ماديــة كبــية. ختضــع بلــدة تلمنــس لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/13aeGmsNh9paVxc58WZLMqb0IznmdEFJS/view
https://drive.google.com/file/d/14jcPrgvnI1ZstfgymqJahNn8YyYqSEQE/view
https://drive.google.com/file/d/1CWGWVOkbpbWgcWKZ4CekiL-vpKpHqhMG/view
https://drive.google.com/file/d/1lw_aRT9mKHbwwdMOboyqaozXhKP0ex5r/view
https://drive.google.com/file/d/1lw_aRT9mKHbwwdMOboyqaozXhKP0ex5r/view
https://drive.google.com/file/d/1--wHEcFimU_fcstYfKz1OncRhWjzhcbV/view
https://drive.google.com/file/d/1nu4Q9o9lr6Lm0xMMFMiLElRkeWk5CAps/view
https://drive.google.com/file/d/1vmHlQbRu826Qq9Ln9XyE7sQlHgI2o5cc/view
https://drive.google.com/file/d/1sEbyuJ5bKHmQvf0DCtA46I8t4vOREgqk/view
https://drive.google.com/file/d/1Db3DQzKknsFyMIVLHOfD8JKBSErYQ_P-/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1o1iMfSMdsAlOHriPsGR1eJLPwY9rqZTw/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1sEbyuJ5bKHmQvf0DCtA46I8t4vOREgqk/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%803%2021%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWE3amU2dTBSOTVEbGVXMHQ3SVJnZmdCbUJscUVXV25PSlJuQXFrWmJ6V29kQT9ydGltZT1FXzNfTHdPZjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1CTe-NiHE0Q0OQQfyoTjz_6FHqr9JZXDz/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2021%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWR2cXdkczF3S3RNcnNfVlRGNVU2eUVCZFVWSnVZcno3NHFENVZJSnBiS2h5dz9ydGltZT1UREktR3dPZjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1Lhw-UwcgQ5La9JJEWxBBjx7tNw0XtJos/view
https://drive.google.com/file/d/1Edre55cc8dyByV6jJgt5L9qsOzX5KQaM/view
https://drive.google.com/file/d/1TV9FLgcg0MU4I0lvwTn419Y1PKlIQmL1/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%803%2021%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWE3amU2dTBSOTVEbGVXMHQ3SVJnZmdCbUJscUVXV25PSlJuQXFrWmJ6V29kQT9ydGltZT1FXzNfTHdPZjEwZw
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الســبت 31/ آب/ 2019، قرابــة الســاعة 00:31 أقلعــت طائــرة اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية مــن مطــار محيميــم يف ريــف 
حمافظــة الالذقيــة ابجتــاه جنــوب شــرق، وقرابــة الســاعة 00:56 قصفــت مــا ال يقــل عــن ســتة صواريــخ يف حميــط مشــفى اإليــان 
لألطفــال والنســائية -املدعــوم مــن قبــل منظمــة)HUMAN APPEAL(  لإلغاثــة والتنميــة- غــرب قريــة أورم الكــرى 
بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة ســتة أطفــال جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى، وإصابــة معداتــه 
وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــية. إثــر تعــرض املشــفى للقصــف مت إجــالء املرضــى منــه إىل منشــآت طبيــة أخــرى 
وإيقافــه عــن العمــل، ُنشــي إىل أنَّ وقفــاً إلطــالق النــار يف املنطقــة -أعلــن عنــه النظــام الروســي- دخــل حيِّــز التنفيــذ بعــد اهلجــوم، 
عنــد الســاعة 06:00 مــن اليــوم ذاتــه. ختضــع قريــة أورم الكــرى لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

أضــرار يف حواضــن الرضــع إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى حميــط مشــفى اإليــان لألطفــال والنســائية 
يف بلدة أورم الكرى/ حلب – 31/ آب/ 2019

دمار إثَر هجوم جوي روسي على مشفى الرمحة اجلراحي يف بلدة تلمنس/ إدلب – 21/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1KX0rbYdn58gOT4HZ41A3onoXTZmjMg0N/view
https://drive.google.com/file/d/1OXlLAoj2_9eAli1JOygT_9WiIF3FIMq5/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%803%2031%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZCZFBFSEJuWDFDZ3JhTHBEQm9PZmtCRTJ4NEVnc0ZFQXZtcExPVjBUTlc4Zz9ydGltZT1VU1FhOEFPZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWFwGQ9kiuFLrHkPNx58Ra8BJ-DnA52m7oFoH6I7HVVYrg?e=bkgAh0
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%801%2031%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE4bVRBblpMX05CamdEQnZBTk1GOUFCcGZzUEl2X0hkZXpxRWx1aW5BVUR6dz9ydGltZT1zZ1otMkFPZjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1fx2QElyDCIKFNLFLR59rkbUvD58iWW74/view
https://drive.google.com/file/d/1wuBOl6UrmiQrtUUOKnbQUGsrkAehxvqL/view
https://drive.google.com/file/d/18_gnl7WaLTlS-5A-IvWiT6kSq0tUEETX/view
https://drive.google.com/file/d/18tfdb4gMGnZITDm5LOxh_WsHSY1FKmZI/view
https://drive.google.com/file/d/1ouaZ69_coc0yKcIrdLdv_O71cq3naKMy/view
https://drive.google.com/file/d/1AZt_ckR7CcBWOKXsgWWSx9ac0cX49iAf/view
https://drive.google.com/file/d/10BMW0MDyr9toWZK6lSmQBZajjMJPDSXD/view
https://drive.google.com/file/d/1GYoA8CG9WanaCVCU8yooSO0C-p5Hs31p/view
https://drive.google.com/file/d/1SDgCczSIClMc2xIY1BmXOVf5KOQse4Lx/view
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الثالاثء 5/ تشــرين الثاين/ 2019، الســاعة 23:55 شــنَّ طيان اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي غارة بصاروخني قرب مشــفى 
اإلخــالص لألطفــال والنســائية جنــوب شــرق قريــة شــنان يف منطقــة جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ أتبعهــا بغــارة اثنيــة 
بصاروخــني قرابــة الســاعة 00:20 مــن يــوم 6/ تشــرين الثــاين، اســتهدفا بنــاء املشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إىل إصابــة اثنــني 
مــن الــكادر الطــي، إضافــًة إىل دمــار كبــي يف بنــاء املشــفى، وانــدالع حريــق يف جــزء منــه، وإصابــة معداتــه وأاثثــه وســيارة إســعاف 
اتبعــة للجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS( أبضــرار ماديــة كبــية، وخــروج املشــفى عــن اخلدمــة. ختضــع قريــة شــنان 

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

حتليل بصري يظهر موقع هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى اإلخالص يف قرية شنان/ إدلب:

https://drive.google.com/file/d/17-yiZE6lnsDY5IuXzsL3VhuS2G0_WrEd/view
https://drive.google.com/file/d/17rPLC7VQnn65fnLguXj6UOZWO9HbVTHa/view
https://drive.google.com/file/d/1Xcjd-PeBRQc9w_UfPBZJmfqL1iHEw2AR/view
https://drive.google.com/file/d/18sNIkgVZ-0uvbnPIsd5u0SW9o_ROAJgb/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%805%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVE5X1ROTHVDS0ZEc1NxdWZwM09BU2dCcmNpRVRWTWlSV0MxSkRSczF3TWhuZz9ydGltZT1xOVZGcHdTZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%803%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJVeGJiSUpFSkpFcFItU1VjazhCMTBCRmtlbzNxS1pmZ2s4VVFSQ3NHQTdMZz9ydGltZT11TEJvb0FTZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AC%D9%804%206%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWJmaWtmTkFyR3BQdGZhY1h6SGZrSndCTXlVWGNlYWlrZWJPWGhmLVlXQUtIQT9ydGltZT1OeUV1bGdTZjEwZw
https://drive.google.com/file/d/17-yiZE6lnsDY5IuXzsL3VhuS2G0_WrEd/view
https://drive.google.com/file/d/17-yiZE6lnsDY5IuXzsL3VhuS2G0_WrEd/view
https://drive.google.com/file/d/1XaWe18kHXZH-KubkK769aGLr6rkgwc5Y/view
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ت : استهداف الكوادر اإلعامية:
وثَّقنا مقتل 2 من الكوادر اإلعالمية يف هجمات نعتقد أهنا روســية منذ 1/ كانون الثاين/ 2019 حىت 31/ كانون األول/ 

2019 بينما قُتَل 2 من الكوادر اإلعالمية يف عام 2018.

حممــود عمــاد عبــد العــال، إعالمــي لــدى مركــز حممبــل التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء قريــة حممبــل بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، 
مــن مواليــد عــام 1990، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال. قُتــل يــوم الســبت 9/ آذار/ 2019 جــراء 
قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قريــة املنطــار التابعــة ملدينــة جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، 

بينمــا كان يتفقــد مــع فــرق الدفــاع املــدين موقــع قصــٍف ســابٍق نفَّــذه الطــيان ذاتــه علــى القريــة.
وقد نعى الدفاع املدين السوري حممود عَر حسابه الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “تويرت”.

األحــد 21/ متــوز/ 2019 قضــى الناشــط اإلعالمــي أنــس عبــد اجمليــد الــدايب متأثــراً إبصابتــه بشــظااي عــدة يف معظــم أحنــاء 
جســده، جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ علــى احلــي الغــريب الشــمايل يف مدينــة خــان شــيخون 

ــذه الطــيان ذاتــه علــى احلــي. بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بينمــا كان يتفقــد مــع فــرق الدفــاع املــدين موقــع قصــٍف ســابٍق نفَّ
أنــس، مصــور لــدى مركــز خــان شــيخون التابــع للدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــن 
مواليــد عــام 1997، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب. نشــي إىل أّن أنــس ُأصيــب مــرات عــدة ســابقاً، كانــت إحــدى 
إصاابته إثَر اهلجوم الكيميائي الذي نفَّذه النظام السوري على احلي الشمايل يف مدينة خان شيخون يف 4/ نيسان/ 2017.

وقد نعى الدفاع املدين السوري أنس عَر حسابه الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “تويرت”.

تشــييع جثمــان الناشــط اإلعالمــي أنــس دايب الــذي قضــى جــراء هجــوم جــوي روســي علــى مدينــة خــان شــيخون/ إدلــب 
- 21/ متــوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1D2GE2pzd6dhqUTn9wbUiocz8mD98W1KT/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%E2%80%93%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%209%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJCaEM2M0RQNkpLZzJrU1lQZzZUZXNCSTB4NHRFcGlCb2pkd0w4LWZXVjE3QT9ydGltZT1mTDlfYXdXZjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1us8JR8dNE-RZzUV2FwGdf5X-z1WMic8T/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%E2%80%93%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%209%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJCaEM2M0RQNkpLZzJrU1lQZzZUZXNCSTB4NHRFcGlCb2pkd0w4LWZXVjE3QT9ydGltZT1mTDlfYXdXZjEwZw
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1104422534978682880
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2021%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWRtTWxMWmVNZTlOcTBMMkRCRVJtcmdCY05wb3ozVkhNZkxwZUpuLVlINlJ2Zz9ydGltZT0wcUJqc0FXZjEwZw
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1G1QggzrpmWtMKbfRVmMUzssKI-El5aGf/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1-uRp22Gy0W2l3s0u-pXZ1MlpYVTtcRRZ/view
https://drive.google.com/file/d/1eoIMUU4ynLZFeUeTORppYqwGipumMkoa/view
https://drive.google.com/file/d/1Bbk6QPlUWthfV1RcUGy2XTvqajdIw47j/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2021%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpOZnd5WW5tczFIbTZjMTg4RjNxYXNCNUdRMElSb2hwMk45cDlEUV80WnppQT9ydGltZT1rZ3ZCdWdXZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2021%207%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWRtTWxMWmVNZTlOcTBMMkRCRVJtcmdCY05wb3ozVkhNZkxwZUpuLVlINlJ2Zz9ydGltZT0wcUJqc0FXZjEwZw
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1152904088092385280
https://drive.google.com/file/d/1TRRuMjTcICPqgA22wR2EuWq_rWvpMttY/view
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ث: استخدام األسلحة غري املشروعة:
1 - الذخائر العنقودية:  

اســتخدمت القــوات الروســية الذخائــر العنقوديــة وخاصــة الــي تُلقــى مــن اجلــو، وبلــَغ عــدد اهلجمــات املوثَّقــة لدينــا يف عــام 2019 
مــا ال يقــل عــن 4 هجمــات معظمهــا يف حمافظــة إدلــب، يف مقابــل مــا ال يقــل عــن 6 هجمــات مت تســجليها يف عــام 2018، 

كان معظمهــا يف حمافظــة إدلــب أيضــاً.

اجلمعــة 3/ أاير/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــط RBK حممــل بذخــية عنقوديــة 
مــن منــط AO-2.5RTM / AO-2.5RT، اســتهدف منــازل ســكنية مدنيــة يف قريــة اجلماســة بريــف محــاة الغــريب؛ 
مــا أدى إىل أضــرار ماديــة يف املمتلــكات، ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة. 

األحــد 14/ متــوز/ 2019 شــنَّ طــيان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات عــدة علــى مدينــة معــرة النعمــان يف ريــف حمافظــة 
 AO-2.5RT، حمملتــني بذخائــر عنقوديــة مــن منــط RBK-500 إدلــب اجلنــويب، اســتخدم يف إحداهــا قنبلتــني مــن منــط
AO-2.5RTM ســقطت املخلفــات العنقوديــة علــى خــزان ميــاه تغذيــة مدينــة معــرة النعمــان “حمطــة ميــاه خــزان الزرقــاء” 
يف األطــراف الغربيــة مــن املدينــة؛ مــا تســبَّب بدمــار متوســط يف بنــاء اخلــزان، كمــا حلقــت مبعداتــه أضــرار ماديــة متوســطة، إضافــة 
إىل إصابــة أربعــة أشــخاص مــن حــراس املوقــع. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

خملفــات ذخــية عنقوديــة مــن منــط AO-2.5RTM / AO-2.5RT اســتخدمتها القــوات الروســية 
يف هجــوم جــوي علــى قريــة اجلماســة/ محــاة – 3/ أاير/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1bNQnJ5d3mc0UMexV88s5exdYvQbCDtoN/view
https://drive.google.com/file/d/1zU2dyTY2_NODHQ0JzYawmSl6VCvpBumy/view
https://drive.google.com/file/d/1SgeAlV1FwjgqkCMPsRHStxIbFHjC4RFa/view
https://drive.google.com/file/d/1wgS6qXIUhsOri_A1Qf8sKTfa0CHIMVFo/view
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االستنتاجات:
إنَّ القــوات الروســية خرقــت بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 وأيضــاً القــرار رقــم 2254 عــر 
عمليــات القصــف العشــوائي، إضافــة إىل انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون اإلنســاين الــدويل ُمرتكبــة عشــرات اجلرائــم الــيت 

ترقــى إىل جرائــم حــرب عــر عمليــات القصــف العشــوائي عــدمي التمييــز وغــري املتناســب يف حجــم القــوة املفرطــة. 

اتء: تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(:
أ: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مقتــل 94 مدنيــاً، بينهــم 11 طفــاًل، و7 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى 
يــد تنظيــم داعــش. أمــا حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد التنظيــم يف عــام 2018 فقــد بلغــت 446 مدنيــاً، بينهــم 

82 طفــاًل، و41 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، كمــا ارتكــب مــا ال يقــل عــن 8 جمــازر يف العــام املنصــرم.

عبــد اللطيــف إحســان اهلايــس، وعصــام إحســان اهلايــس، مــن أبنــاء قريــة الشــقرا بريــف ديــر الــزور الغــريب، اعتقلتهمــا عناصــر اتبعــة 
لتنظيــم داعــش مــن منزهلمــا يف قريــة الشــقرا يف أيلــول 2015، ويــوم الســبت 24/ آب/ 2019 علــم ذوومهــا مبقتلهمــا رميــاً 

ابلرصــاص مــن قبــل عناصــر التنظيــم؛ بتهمــة الــردة. 

ب: االعتقال واالختفاء القسري:
بعــد فقــدان التنظيــم ســيطرته علــى مناطــق واســعة يف هنايــة آذار 2019، تراجعــت عمليــات اخلطــف واالعتقــال الــي كان يشــنها 
علــى نطــاق واســع، وقــد ســجلنا يف عــام 2019 اعتقــال التنظيــم مــا ال يقــل عــن 64 شــخصاً بينهــا 2 طفــاًل و1 ســيدة، كان 
معظمهــا مــا بــني كانــون الثــاين وآذار 2019، وكان التنظيــم قــد قــام ابختطافهــم يف أثنــاء هجماتــه بشــكل مجاعــي واختاذهــم 

بقــااي حاضنــة عنقوديــة مــن منــط RBK-500 عثــَر عليهــا يف مدينــة معــرة النعمــان/ إدلــب إثــَر هجــوم جــوي روســي علــى “حمطــة 
مياه خزان الزرقاء” - 14/ متوز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/15SQ5XVQGr0RQLFaip02qLQmz3bk3eIIJ/view
https://drive.google.com/file/d/1J1Nlhma6evUz1WUUhX0id5Vlvth-m6fr/view
https://drive.google.com/file/d/1Cn3XWfC4Flt7dCG3kNg0cqeHimu4zjjL/view
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رهائــن يف كل مــن ريــف حمافظــة الســويداء وريــف حمافظــة ديــر الــزور، أفــرج عنهــم التنظيــم يف وقــت الحــق ضمــن اتفاقيــات مــع 
قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوراي الديقراطيــة. يف حــني أن مــا ال يقــل عــن 338 شــخصاً تعرضــوا للخطــف واالعتقــال علــى 

يــد التنظيــم يف عــام 2018 بينهــم 28 طفــاًل و13 ســيدة )أثــى ابلغــة(.

أدى فقــدان تنظيــم داعــش للمناطــق الــي كان يســيطر عليهــا إىل حتــول املعتقلــني واملختطفــني لديــه إىل خمتفــني قســرايً، عقــب 
إخالئــه مراكــز االحتجــاز كافــة الــي كانــت تتبــع لــه، واقتيــاده احملتجزيــن حنــو مناطــق جمهولــة وتعريضهــم لعمليــات تصفيــة مجاعيــة.

عليــوي قاســم الفليــج، وحســني احلميــدي، وإبراهيــم حممــد حســني الناصــر، مــن أبنــاء قريــة الطيبــة بريــف حمافظــة محــص الشــرقي، 
اختطفتهــم عناصــر اتبعــة لتنظيــم داعــش يف آذار/ 2019 بينمــا كانــوا يعملــون يف مجــع نبــات الكمــأة يف حميــط قريــة الطيبــة، 
واقتادهتــم إىل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف املنطقــة، وال يــزال مصيهــم جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

االستنتاجات:
انتهــك تنظيــم داعــش العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة، كمــا مــارَس االإخفــاء القســري، الــذي يرقــى إىل 
جرميــة ضــد اإلنســانية، إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم احلــرب عــر عمليــات القصــف عــدمي التمييــز، وعمليــات التَّهجــري 

ــلب واخلطــف والتَّعذيــب. والسَّ

اثء: التنظيمات اإلسامية املتشددة:
هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(:  - 1

تشــكَّلت هيئــة حتريــر الشــام يف 28/ كانــون الثــاين/ 2017 وتتكــوَّن بشــكل رئيــس مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )جبهــة النصــرة 
ــنة وجمموعــات انفصلــت عــن فصائــل املعارضــة  ســابقاً( وفصائــل يف املعارضــة املســلحة )كتائــب نــور الديــن الزنكــي، جيــش السُّ
ــت إليهــا كـــ جماهــدون أشــداء، كتيبــة صقــور العــز، كتيبــة أســود الرمحــن، لــواء أحــرار اجلبــل( إضافــة إىل فصيــل  املســلحة وانضمَّ

أنصــار الديــن، الــذي يُعــدُّ مــن التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة.

أ: القتل خارج نطاق القانون:
ســجَّلنا يف عــام 2019 قتــَل هيئــة حتريــر الشــام 45 مدنيــاً، بينهــم 6 طفــاًل، و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف حــني بلغــت حصيلــة 

الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلتهــم يف عــام 2018 مــا ال يقــل عــن 32 مدنيــاً، بينهــم 7 طفــاًل، و1 ســيدة )أنثــى ابلغــة(. 
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الطفــل بشــار عبــد اجمليــد بيطــار، قضــى يــوم الثــالاثء 1/ كانــون الثــاين/ 2019؛ إثــر إطــالق عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام 
الرصــاص علــى منــازل مدنيــني يف مدينــة دارة عــزة بريــف حلــب الغــريب.

 
ب: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:

اتبعــت هيئــة حتريــر الشــام سياســة اخلطــف واالعتقــال التعســفي جتــاه النشــطاء اإلعالميــني والصحفيــني واحلقوقيــني، واألجانــب 
والعاملــني يف املنظمــات اإلنســانية واجملالــس احملليــة، وشــيوخ العشــائر والوجهــاء، واألشــخاص املنضويــن يف فصائــل املعارضــة 
املســلحة املناوئــة هلــا، واختــذت العديــد منهــم كرهائــن الســتخدامهم يف مفاوضــات مــع عائالهتــم أو مــع اجلهــات الــي يعملــون 
لديهــا إلطــالق ســراحهم مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة، وتلجــأ هيئــة حتريــر الشــام إىل إخفــاء املعتقلــني واملختطفــني لديهــا قســرايً، 
وال ختضعهــم أليــة حماكمــة ابســتثناء احملاكمــات الشــكلية والســرية الــي جيريهــا الشــرعيون واألمنيــون لديهــا )رجــال ديــن يقومــون 
مبهــام اإلفتــاء وإصــدار األحــكام ويتقلــدون مناصــب قياديــة يف اهليئــة(، وحتتجزهــم ضمــن ســجوهنا الســرية ومتنــع عنهــم الــزايرات 
والتواصل مع عائالهتم أو توكيل حماٍم، وال ختضعهم للقضاء املنَشــأ يف مناطق ســيطرهتا، وتغيِّبهم يف ســجوهنا الســرية الي أنشــأهتا 

عــر جهازهــا األمــي وأمههــا ســجن العقــاب بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. 
يف عــام 2019 ســجلنا مــا ال يقــل عــن 303 حــاالت اعتقــال تعســفي مــن قبــل هيئــة حتريــر الشــام بينهــا 8 طفــاًل، و4 ســيدة. 
أفرجــت عــن 197 منهــم بعــد انتهــاء مــدة أحكامهــم أو دفعهــم مبالــغ ماليــة لقــاء اإلفــراج عنهــم، وال يــزال 106 أشــخاص بينهــم 
2 ســيدة قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للهيئــة. حدثــت هــذه االعتقــاالت علــى خلفيــة انتقــاد 
النشــطاء واملدنيــني ملمارســات هيئــة حتريــر الشــام يف مناطــق ســيطرهتا، أو ملشــاركتهم يف تظاهــرات ضــدَّ وجودهــا، أو لتنظيمهــم 
أنشــطة واجتماعــات دون احلصــول علــى موافقتهــا، كمــا اســتهدفت األشــخاص الذيــن خيالفــون تعاليمهــا كاالختــالط وتشــغيل 
املوســيقى، إضافــة إىل عــدد مــن الالجئــني العائديــن الذيــن متَّ ترحيلهــم مــن تركيــا. أمــا يف عــام 2018 فقــد وثقنــا مــا ال يقــل عــن 

417 شــخصاً تعرضــوا لالعتقــال علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام بينهــم 15 طفــاًل، و3 ســيدة.

عبــد هللا مردخيــي، انشــط يف احلــراك الشــعي، وموظــف يف بلديــة إدلــب، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، اعتقلتــه هيئــة حتريــر الشــام يــوم 
الثــالاثء /27 آب/ 2019، إثــر مدامهــة منزلــه يف مدينــة إدلــب، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان.

هــاين عطــا، رئيــس اجمللــس احمللــي لبلــدة ابتبــو بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــن أبنــاء بلــدة ابتبــو، اعتقلتــه عناصــر هيئــة حتريــر الشــام 
يوم األربعاء 11/ أيلول/ 2019، إثر مدامهة مبى اجمللس احمللي يف بلدة ابتبو، واقتادته إىل جهة جمهولة.

http://ar.sn4hr.org/sites/news/wp-content/uploads/2019/01/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-1-1-2019.jpg
https://drive.google.com/file/d/18-pOqisIDAeWBVEB4FIhM1z5dNw3ss49/view
https://drive.google.com/file/d/1c77OI37LRSeOjJarffQtJiW560GteJvO/view
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حممــد جدعــان، مــدرب يف جمــال الرقابــة والتقييــم لــدى منظمــي “adam smith” و”R team ، عمــل ســابقاً انشــطاً 
إعالميــاً مــع مواقــع إعالميــة عــدة، مــن أبنــاء قريــة جــوزف بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر هيئــة حتريــر الشــام يــوم 
12/ أيلــول/ 2019، بعــد إطــالق الرصــاص عليــه لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا، الواقعــة علــى الطريــق 
الواصــل بــني قريــة جــوزف وبلــدة حممبــل بريــف إدلــب، واقتادتــه إىل مشــفى جســر الشــغور بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، ومــن مث 
إىل مشــفى مدينــة إدلــب، وبعدهــا إىل مشــفى ابب اهلــوى مشــال حمافظــة إدلــب ضمــن حراســة مشــددة، مث أفــرج عنــه يــوم اخلميــس 

14/ تشــرين الثــاين/ 2019.

مارســت هيئــة حتريــر الشــام يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا شــىت ضــروب التعذيــب القاســية كالصعــق واجللــد وقلــع األظافــر 
والتجويــع واحلرمــان مــن النــوم، وأكــد لنــا عشــرات الناجــني مــن هــذه املراكــز أن األجهــزة األمنيــة التابعــة للهيئــة كانــت تقتادهــم 
لتنفيــذ إعــدام ومهــي بغــرض إرهاهبــم، أو تنفيــذ عمليــات إعــدام ابلقــرب مــن زنزاانهتــم لبــثِّ الرعــب يف نفوســهم. وثَّــق فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019، مقتــل مــا ال يقــل عــن 4 أشــخاص بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة علــى 

يــد هيئــة حتريــر الشــام، فيمــا مل نوثــق أي حادثــة وفــة بســبب التعذيــب علــى يــد اهليئــة يف عــام 2018.

حممــد احلســني اجلنيــد، مــن أبنــاء قريــة جــزرااي بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي هليئــة حتريــر الشــام يف 
كانــون الثــاين 2019 مــن قريــة جــزرااي، حصلنــا يــوم اجلمعــة 12/ نيســان/ 2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب 

داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا. ورفضــت اهليئــة تســليم جثمانــه لذويــه.

”

تقريــر طــي حــول حالــة حممــد جدعــان مــن داخــل مشــفى جســر الشــغور قبــل نقلــه منهــا إىل جهــة جمهولــة، يؤكــد التقريــر أن وضــع حممــد الصحــي ســيئ 
وحباجــة ماســة إىل العنايــة الطبيــة

https://drive.google.com/file/d/1_7CGpdP0sCU5db2TDA-hE8uh08M5u7Vb/view
https://drive.google.com/file/d/18-dydACR8n_46JKJEDE97wP3kw3aBNVS/view
https://drive.google.com/file/d/1kRh8z2L3SFEn6Al-B13_AzOLDlVbDsVN/view
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مــروان أمحــد عمقــي، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، هــو أحــد املعتقلــني لــدى هيئــة حتريــر الشــام 
ســابقاً يف ســجن إدلــب املركــزي، متكــن مــن اهلــروب بعــد الضــرابت الروســية الــي طالــت 
الســجن يف آذار/ 2019، إال أن عائلتــه ســلمته للهيئــة بعــد إصــدار األخــية تعميمــاً 
بتخفيــف عقــوابت مــن يســلم نفســه مــن اهلاربــني مــن الســجن، تعــرَّض للتعذيــب حــىت 
املــوت علــى يــد عناصــر اتبعــة للهيئــة، وتســلم ذووه جثمانــه يــوم األربعــاء 10/ نيســان/ 

2019 وعليــه آاثر تعذيــب.

ت: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا:
وثَّقنــا يف عــام 2019 مقتــل 1 مــن الكــوادر الطبيــة علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام، إضافــة إىل مــا ال يقــل عــن 2 حادثــة اعتــداء 

علــى منشــآت طبيــة، فيمــا مل نســجل حــوادث قتــل أو اعتــداء علىــى يــد اهليئــة يف العــام األســبق 2018. 

حممــود عبــد اإللــه جلــو، أحــد الكــوادر الطبيــة، مــن أبنــاء مدينــة دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، يعمــل يف مشــفى الكنانــة 
يف مدينــة دارة عــزة، متــزوج ولديــه طفلتــان اثنتــان، قُتــل يــوم الثــالاثء 1/ كانــون الثــاين/ 2019 جــراء إصابتــه برصــاص عناصــر 
هيئــة حتريــر الشــام لــدى اقتحامهــم املشــفى إثــَر االشــتباكات الدائــرة بينهــم وبــني عناصــر اجلبهــة الوطنيــة للتحريــر -أحــد فصائــل 

املعارضــة املســلحة- يف حــرم مشــفى الكنانــة.

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

خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ث: استهداف الكوادر اإلعامية:
ســجَّلنا مقتــل 1 مــن الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد هيئــة حتريــر الشــام يف عــام 2019، فيمــا ســجَّلنا مقتــل 3 مــن الكــوادر 

اإلعالميــة يف عــام 2018 علــى يــد اهليئــة.

الضحيــة  وفــاة  ســبب  يوضــح  طــي  تقريــر 
عمقــي أمحــد  مــروان 

https://drive.google.com/file/d/1tlyAxcnNscZXRF_bKhOmxuZXYjNTOmRK/view
https://drive.google.com/file/d/1mTJ70m_jWAVZhks87GpQ6NNk0ef9FFyM/view
https://drive.google.com/file/d/1lSojCDxjPbl3PCtX3g8kxzlhDIlIBdH1/view
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ســامر صــاحل الســلوم، انشــط يف احلــراك الشــعي، ومســؤول الطباعــة والتوزيــع يف جملــة الغــرابل السياســية وجملــة زورق لألطفــال، 
وهــو مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ومــن مواليــد عــام 1985، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال أحدهــم 

كان رضيعــاً وقــت اعتقــال ســامر. 
الثــالاثء 26/ كانــون األول/ 2017 اعتقلــت عناصــر مســلحة تنتمــي إىل هيئــة حتريــر الشــام الناشــط ســامر الســلوم وصديقــه 
أمحــد احلنــاك بعــَد مدامهــة منــزل عائلــة ســامر يف مدينــة كفــر نبــل، واقتادهتمــا إىل ســجن العقــاب بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، 
وفيمــا أفــرج عــن صديقــه أمحــد بعــد يــوم مــن االعتقــال، بقــَي ســامر معتقــاًل، وقــد أنكــرت هيئــة حتريــر الشــام أهنــا تعــرف مصــيه، 
ورفضــت مــرات عديــدة الســماح ألهلــه بزايرتــه، وأصبــح ســامر يف عــداد املختفــني قســرايً، واســتمرَّ علــى هــذه احلــال حــىت 10/ 
آب/ 2019 حــنَي حصلــت عائلتــه علــى معلومــات تؤكــد إعدامــه رميــاً ابلرصــاص قبــل قرابــة أربعــة أشــهر، أي يف نيســان/ 

2019، إال أنَّ هيئــة حتريــر الشــام مل تبلِّــغ األهــل بذلــك، وقــد أصــدران تقريــراً حــول احلادثــة.

2 - احلزب اإلسامي الرتكستاين: 
أ: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مقتــل 4 مدنيــني علــى يــد احلــزب اإلســالمي الرتكســتاين، فيمــا مل نوثِـّـق 
مقتــل مدنيــني علــى يــد احلــزب يف عــام 2018. 

ب: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا:
ســجلنا حادثــة اعتــداء واحــدة علــى منشــأة طبيــة تســبَّبت هبــا قــوات اتبعــة للحــزب اإلســالمي الرتكســتاين، وقعــت يــوم اخلميــس 
31/ تشــرين األول/ 2019 عندما حصلت انفجارات متتالية عدة يف مســتودع لألســلحة اتبع للحزب اإلســالمي الرتكســتاين 
املوجــود ضمــن بنــاء يضــم نقطــة طبيــة تســتخدم كــدار استشــفاء لعناصــر احلــزب غــرب مدينــة دركــوش بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ 
تســبَّبت االنفجــارات خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــي يف بنــاء النقطــة الطبيــة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة 

مشــرتكة بــني هيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســالمي الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

االستنتاجات:
انتهكــت التَّنظيمــات اإلســامية املتشــدِّدة العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة، كمــا مارســت العديــد مــن 
االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، وهــي كلهــا ترقــى إىل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم 

ــات التَّهجــري والسَّــلب واخلطــف والتَّعذيــب. احلــرب عــر عمليــات القصــف عــدمي التمييــز، وعملي

http://sn4hr.org/arabic/2019/08/23/11475/
https://drive.google.com/file/d/1xUHrfMmBpEDJrlhjrI_CMeznrtOEO146/view
https://drive.google.com/file/d/12RtyQRaSEES3P29KH28PEB-dt8-D0Y6Z/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B4%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%8A%D8%B6%D9%85%20%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2031%2010%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVdpdUExb2dzWDlQamwxbVNLSDlYMUVCbUN5ZXZKc1ZfcmdXbE9yVEVmMHJWQT9ydGltZT1pV2swU3dtZjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1KaM26wxWOfj5kHvzAWARdIGAjvGig6ei/view
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جيم: فصائل املعارضة املسلحة:
أ: القتل خارج نطاق القانون:

ارتكبــت العديــد مــن الفصائــل املســلحة املعارضــة للحكومــة الســورية انتهــاكات عديــدة، متثَّلــت يف عمليــات القصــف العشــوائي 
وبشــكل رئيس بقذائف اهلاون على املناطق الي ختضع لســيطرة قوات النظام الســوري، كما تســبَّبت االشــتباكات الي اندلعت 
بــني فصائــل املعارضــة املســلحة نفســها أو بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة والتنظيمــات اإلســالمية املتشــددة يف تعريــض حيــاة 
املدنيــني للخطــر، وهــذا تســبَّب يف مقتــل عــدد كبــي مــن األهــايل املدنيــني، فقــد ســجَّلنا يف عــام 2019 مقتــل 21 مدنيــاً علــى 
يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة، بينهــم 8 طفــاًل، و1 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، فيمــا وثَّقنــا يف عــام 2018 مقتــل 48 مدنيــاً علــى 

يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة، بينهــم 14 طفــاًل، و7 ســيدة. 

األحــد 12/ أاير/ 2019 ســقطت قذائــف عــدة علــى مدينــة الســقيليبة بريــف محــاة الغــريب، مصدرهــا مدفعيــة اتبعــة لفصائــل يف 
املعارضــة املســلحة متمركــزة بريــف محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مدنيــني بينهــم طفــالن وســيدة. 

ب: االعتقال واالختفاء القسري والتَّعذيب:
ارتفعــت معــدالت االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري لــدى فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عــام 2019 ومحــل بعضهــا صبغــة 
عرقية وطائفية وتركَّزت يف مناطق سيطرهتا يف ريف حمافظة حلب الشمايل، استهدفت خالهلا فصائل املعارضة النشطاء املنتقدين 
لسياســاهتا أو غــي احلاصلــني علــى موافقــات عمــل، كمــا اســتهدفت املهجريــن قســراً والســكان األصليــني علــى حــد ســواء، واختــذت 

العديــد منهــم كرهائــن الســتخدامهم يف عمليــات التفــاوض مــع ذويهــم إلطــالق ســراحهم مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة.
يف عــام 2019 وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اعتقــال مــا ال يقــل عــن 405 أشــخاص بينهــم 20 طفــاًل، و19 
ســيدة )أنثــى ابلغــة( مــن قبــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عــام 2019، أفــرج عــن 151 منهــم وال يــزال مــا ال يقــل عــن 
254 شــخصاً بينهــم 11 طفــاًل، و8 ســيدة قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل يف 
املعارضــة املســلحة. بينمــا كنــا قــد وثقنــا يف عــام 2018 اعتقــال مــا ال يقــل عــن 379 شــخصاً بينهــم 23 طفــاًل، و13 ســيدة. 

حممــد أمحــد خضــر، مــن أبنــاء قريــة الباســوطة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، وعضــو يف جملســها احمللــي، 
اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم األربعــاء 21/ آب/ 2019 مــن مدينــة عفريــن، ومت اإلفــراج 

عنــه يــوم الســبت 24/ آب/ 2019.

https://drive.google.com/file/d/1kLY8Vd783MPOS_-cq54zjwZA722D2POK/view
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صــري حنــان، مديــر مشــفى جيهــان يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــن أبنــاء قريــة بعدينــو يف انحيــة معبطلــي 
التابعــة ملدينــة عفريــن، يبلــغ مــن العمــر 75 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم الثــالاثء 10/ 
أيلول/ 2019 من مدينة عفرين، واقتادته إىل جهة جمهولة. وال يزال مصيه جمهواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

بوزان نزيف بوزان، عضو املكتب السياســي للحزب الديقراطي الكردســتاين، من أبناء مدينة رأس العني بريف حمافظة احلســكة 
الشــمايل الغــريب، اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوات نبــع الســالم التابعــة لقــوات اجليــش الوطــي يــوم اخلميــس 14/ تشــرين 

الثــاين/ 2019 مــن مدينــة رأس العــني، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

اســتخدمت فصائــل املعارضــة املســلحة عمليــات الضــرب املــرح بواســطة أدوات كالعصــا اخلشــبية واملعدنيــة والســلك الكهرابئــي 
يف أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــني لديهــا، إضافــة الســتخدامها وضعيــات تعذيــب كالــدوالب1  والشــبح2  ورصــدان منــذ بدايــة عــام 
2019 تصاعــد جلــوء فصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل اســتخدام أســاليب تعذيــب وارتفــاع حصيلــة ضحــااي التعذيــب لديهــا، 
وقــد اســتخدمته ضــدَّ املنتقديــن لسياســاهتا وبشــكل رئيــس ضــدَّ النشــطاء اإلعالميــني احملليــني أو املدنيــني الذيــن يعرتضــون علــى 

قراراهتــا، كمــا اســتخدمت درجــات أقســى مــن التعذيــب مــع أســرى مــن قــوات النظــام الســوري حمتجزيــن لديهــا.
وثق فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف عام 2019، مقتل ما ال يقل عن 4 أشــخاص بســبب التعذيب وإمهال الرعاية 
الصحيــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة، يف مقابــل 9 أشــخاص قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف عــام 2018.

محــادة حنيــف حســني، مــن أبنــاء قريــة بليلكــو التابعــة لبلــدة راجــو بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اعتقلتــه عناصــر مســلحة مــن 
الشــرطة العســكرية التابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اجلمعــة 7/ أيلــول/ 2019 مــن قريــة بليلكــو. ومت تعذيبــه حــىت 

املــوت داخــل ســجن بلــدة راجــو، مث تســلم ذووه جثمانــه يــوم اإلثنــني 9/ أيلــول/ 2019 وعليــه آاثر تعذيــب.

1  الدوالب: عجلة سيارة يتم وضع احملتجز فيه مع ثي ركبتيه مث ضربه

2  الشبح: تعليق احملتجز من يديه أو قدميه وتركه معلقاً مع رفعه عن األرض

https://drive.google.com/file/d/1l-czgRxZIvPYWepdRIIFUNg9YRJ0i-lG/view
https://drive.google.com/file/d/1cScXdULbzwjs6cWLM4uqHFFmnwJjMicV/view
https://drive.google.com/file/d/1T_4aoTH_WAEtDTYtFBwaosD1ZfyEnb7m/view
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ت: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن حادثــي اعتــداء علــى منشــآت طبيــة مــن قبــل فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة يف عــام 2019. 

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

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

ث: العنف اجلنسي:
ــع عــدد مــن عناصــر الفصائــل املســلحة يف عمليــات التزويــج القســري للفتيــات اللــوايت يعوهلــن، ســواء منهــن القاصــرات  توسَّ
أوالبالغــات، وبشــكل خــاص يف ريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، كمــا ارتفعــت وتــية التحــرش اجلنســي حبــق الفتيــات علــى احلواجــز 

العســكرية.

مقطــع مصــور تظهــر فيــه آاثر تعذيــب علــى جثمــان الضحيــة 
محــادة حنيــف حســني 

https://drive.google.com/file/d/1kIowlZLowwD-Ki6vPJ6MMGBFWHAS1ApO/view?fbclid=IwAR1KbFWVOBgnJczJRTi68_VPucbUMHpnFkY2F0iMJap9E_JxINa3Ug-YxSk
https://drive.google.com/file/d/1EIZQGLJubVaDzn6hjA5-Z_gT0ydakEiC/view?fbclid=IwAR0RrVnhFcn7yQGM1-sZLmufLavc79-6YgNJhXIDNbijdzRQwg4z1g1fSbw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%20%E2%80%93%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D9%88%20%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D8%AC%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%209%209%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWRXUUg5WlUxSVJGdVhhc2xPbEl3cGNCTjFfUXp6YUdXVzM4SF90WERRNXA0Zz9ydGltZT1rWWhyQUFxZjEwZw
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االستنتاجات:
ــم حــرب، عــر  ــم ترقــى إىل جرائ توثِّــق احلــاالت آنفــة الذِكــر وغريهــا ارتــكاب عــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة جرائ
عمليــات القتــل عــن طريــق القصــف العشــوائي عــدمي التميِّيــز، كمــا مارســت بعــض جمموعــات املعارضــة عمليــات تعذيــب 

حبــق حمتجزيــن لديهــا، وقامــت بعــض الفصائــل املســلحة بعمليــات هنــب وســرقات واســعة يف مناطــق متفرقــة.
 

حاء: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي( : 
يف متــوز مــن عــام 2012 بــرزت بشــكل واضــح قــوات اتبعــة حلــزب االحتــاد الديقراطــي الكــردي وبــدأت تنتشــر وتســيطر علــى 
أراٍض علــى اخلارطــة الســورية، مث انضــمَّ احلــزب وقواتــه فيمــا بعــد إىل قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، الــي أعلــن عــن أتسيســها يف 
كانــون الثــاين/ 2014، وبطلــب مــن التحالــف الــدويل حلــرب تنظيــم داعــش وبشــكل خــاص اإلدارة األمريكيــة قــام حــزب االحتــاد 
الديقراطــي الكــردي يف 10/ تشــرين األول/ 2015 بعمليــة تغيــي شــكلية ضــم مــن خالهلــا بعــض القــوى مــن مكــوانت عربيــة 
ــا مســي بقــوات ســوراي الديقراطيــة، الــي متكنــت مبســاعدة قــوات التحالــف الــدويل مــن الســيطرة  وآشــورية، مــن أجــل اإلعــالن عمَّ

علــى منطقــة مشــال شــرق ســوراي.

أ: القتل خارج نطاق القانون:
وثقنــا يف عــام 2019 قتــل قــوات ســوراي الديقراطيــة 164 مدنيــاً بينهــم 50 طفــاًل و15 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، إضافــة إىل مــا ال 
يقــل عــن 6 جمــازر علــى يــد تلــك القــوات، مــن بــني الضحــااي مدنيــان اثنــان قضيــا برصــاص قنــاص إحدمهــا ســيدة، يف حــني بلغــت 
حصيلة الضحااي املدنيني الذي قتلوا على يد قوات ســوراي الديقراطية يف عام 2018، 285 مدنياً، بينهم 29 طفاًل، و26 

ســيدة وارتكبــت مــا ال يقــل عــن 4 جمــازر، بــني الضحــااي 7 مدنيــاً قضــوا برصــاص قنــاص بينهــم 1 طفــاًل.

األربعــاء 9/ كانــون الثــاين/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة قذائــف عــدة علــى أحــد األحيــاء الســكنية 
يف بلــدة السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة 

)ثالثــة أطفــال ووالديهــم(. كانــت البلــدة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميس 9/ أاير/ 2019 قرابة الســاعة 01:30 دامهت دورية اتبعة لقوات ســوراي الديقراطية -مبؤازرة من طائرتني مروحيتني 
اتبعتــني لقــوات التحالــف الــدويل- منــزاًل يف حــي الكتــف املعــروف حبــي احلســن يف مدينــة الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، صاحــب عمليــة املدامهــة إطــالق رصــاص مــن قبــل عناصــر الدوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة 

واحــدة، بينهــم طفــالن اثنــان. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة.
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ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املشروع:
واصلــت قــوات ســوراي الديقراطيــة يف عــام 2019 عمليــات االعتقــال التعســفي إمــا عــر محــالت دهــم واعتقــال أو عــر نقــاط 
التفتيــش املؤقــت الــي تقــوم إبنشــائها بــني احلــني واآلخــر، واســتهدفت العاملــني يف منظمــات اجملتمــع املــدين عــر ممارســات قمعيــة 
للتضيــق علــى عمــل تلــك املنظمــات وقــد اســتعرضنا يف تقريــر ســابق حــوادث عــدة مــن هــذا النمــط، كمــا اســتهدفت بعمليــات 
االعتقــال شــيوخ العشــائر والوجهــاء، وسياســيني معارضــني هلــا، إضافــة إىل اعتقــال مــن تربطــه صــالت قــرىب مــع تنظيــم داعــش أو 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وقــد ســجلنا العديــد مــن احلــوادث الــي جــرى فيهــا اعتقــال عائــالت بشــكل مجاعــي ومل تســتثِن 
النســاء واألطفــال، كمــا رصــدان عمليــات اعتقــال حصلــت علــى خلفيــة عرقيــة. إضافــة إىل عمليــات االعتقــال الــي شــنتها هبــدف 

التجنيــد القســري وطالــت الذكــور واإلانث مبختلــف األعمــار.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019 مــا ال يقــل عــن 1102 حالــة اعتقــال تعســفي علــى يــد قــوات 
ســوراي الديقراطيــة، بينهــا 81 طفــاًل، و56 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أفرجــت عــن 428 منهــا، معظمهــم أطلــق ســراحهم ضمــن 
اتفاقيــات عشــائرية وبقــي مــا ال يقــل عــن 674 شــخصاً بينهــم 21 طفــاًل و13 ســيدة قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف 
مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة، فيمــا ســجلنا اعتقاهلــا مــا ال يقــل عــن 965 شــخصاً بينهــم 83 طفــاًل و74 
ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف عــام 2018، وقــد رصــدان ارتفــاع معــدالت االعتقــال لــدى قــوات ســوراي الديقراطيــة بعــد توســع مناطــق 
ســيطرهتا واتباعهــا سياســة االعتقــال التعســفي إلجبــار تلــك املناطــق علــى اخلضــوع إلداراهتــا مــن جهــة، ولــزايدة تعــداد قواهتــا عــر 

شــنها عمليــات االعتقــال هبــدف التجنيــد القســري مــن جهــة اثنيــة.

راغــب شــرايب احلرفيــش، رئيــس اجملمــع الرتبــوي التابــع لقــوات ســوراي الديقراطيــة يف بلــدة تــل بــراك بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، 
مــن أبنــاء بلــدة تــل بــراك، يبلــغ مــن العمــر 32 عامــاً، اعتقلتــه قــوات ســوراي الديقراطيــة يــوم الســبت 21/ أيلــول/ 2019 مــن 

اجملمــع الرتبــوي يف بلــدة تــل بــراك، وال يــزال مصــيه جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

مجــال املــروك، وابنــه كاظــم مجــال املــروك، مــن أبنــاء قريــة الســويدية صغــية التابعــة ملنطقــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، 
اعتقلتهمــا قــوات ســوراي الديقراطيــة يــوم األربعــاء 2/ تشــرين األول/ 2019 مــن قريتهمــا، واقتادهتمــا إىل أحــد مراكــز االحتجــاز 
التابعة هلا يف مدينة الطبقة. مجال، مهندس مدين، ورئيس بلدية قرية الســويدية صغية ســابقاً، يبلغ من العمر 60 عام، متزوج 
ولديــه مخســة أبنــاء، يعمــل ضمــن برانمــج فــرات للتنميــة التابــع ملنظمــة “كرييتــف” املمــول مــن قبــل وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، مت 

اإلفــراج عــن مجــال وكاظــم يــوم الثــالاثء 15/ تشــرين الثــاين/ 2019.

http://sn4hr.org/arabic/?p=11526
https://drive.google.com/open?id=17FNZGgE5hxbN4ngfiz4Kwp1mNB0LFU88
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مــازن احلرامــي، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، مســؤول املراقبــة والتقييــم يف برانمــج “وائم” مبدينــة الرقــة، اعتقلتــه قــوات ســوراي الديقراطيــة 
يــوم األربعــاء 6/ تشــرين الثــاين/ 2019 إثــر مدامهــة منزلــه يف املدينــة، مث أفرجــت عنــه يــوم اخلميــس 5/ كانــون األول/ 2019.

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
جلــأت قــوات ســوراي الديقراطيــة يف مراكــز احتجازهــا إىل اســتخدام الضــرب املــؤذي واملســبب حلــدوث كســور يف العظــام، بشــكل 
رئيــس وواســع يف أثنــاء التحقيــق مــع املعتقلــني واملختطفــني لديهــا، وســجلنا تصاعــداً يف شــدة أســاليب التعذيــب وارتفــاع حصيلــة 
ضحــااي التعذيــب لديهــا منــذ بدايــة عــام 2019، ومارســت أســاليب تعذيــب مشــاهبة ألســاليب النظــام الســوري، كالشــبح 
والــدوالب والصعــق الكهرابئــي والتجويــع واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة، خاصــة جتــاه املتهمــني ابالنتمــاء إىل فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وأقرابئهــم أو املتهمــني ابالنتمــاء إىل تنظيــم داعــش.
وثَـّـق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2019، مقتــل مــا ال يقــل عــن 13 شــخصاً بســبب التعذيــب وإمهــال 
الرعايــة الصحيــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة، يف مقابــل مقتــل 10 شــخصاً، قضــوا بســبب التعذيــب 

يف مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا يف عــام 2018.

عبــد اجلليــل عنيــزان املــال محــود امللقــب أبــو يــزن، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، يبلــغ مــن العمــر 45 عامــاً، اعتقلتــه قــوات ســوراي 
الديقراطيــة يف شــباط 2019 لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف مدينــة الرقــة، مث تــويف يــوم األربعــاء 3/ 
نيســان/ 2019 بعــد نقلــه إىل أحــد مشــايف مدينــة الرقــة؛ بســبب إمهــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات ســوراي الديقراطيــة. 

علــي بــدر حســن اجلاجــان، مــن أبنــاء حــي الكســار مبدينــة البصــية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه قــوات ســوراي 
الديقراطيــة يــوم اجلمعــة 12/ متــوز/ 2019؛ إثــر مدامهــة منزلــه يف حــي الكســار، ومت تعذيبــه حــىت املــوت داخــل أحــد مراكــز 
االحتجــاز التابعــة هلــا يف بلــدة الصبحــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مت تســليم جثمانــه إىل ذويــه يــوم األربعــاء 24/ متــوز/ 

2019 وعليــه آاثر تعذيــب.

https://drive.google.com/file/d/13Tctok4pKgmcZFTOe-uDt3zuim-aDFJh/view
https://drive.google.com/open?id=1Qt2LG-y_VBLgyi84bZxJMGBZYRnhu2YT
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ث: العنف اجلنسي: 
ســجلنا قيــام عناصــر قــوات ســوراي الديقراطيــة بعمليــات ابتــزاز للفتيــات يف أحــد مراكــز اإليــواء اجلماعيــة يف حمافظــة احلســكة 

هبــدف التحــرش واالســتغالل اجلنســي، مقابــل احلصــول علــى مســاعدات أو تســهيالت.
 

ج: احلصار:
يف أيلــول 2018 فرضــت قــوات ســوراي الديقراطيــة حصــاراً مطبقــاً علــى اجليــب األخــي اخلاضــع لســيطرة تنظيــم داعــش مــن مدينــة 
هجــني وصــواًل إىل بلــدة الباغــوز بريــف ديــر الــزور الشــرقي، ومنعــت قــوات ســوراي الديقراطيــة دخــول املــواد الغذائيــة والطبيــة إىل 
القــرى والبلــدات الــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش، واســتمر احلصــار حــىت اإلعــالن عــن انتهــاء التنظيــم يف آذار/ 2019، 

ســجَّلنا مقتــل 8 مدنيــاً، بينهــم 7 طفــاًل بســبب نقــص الرعايــة الغذائيــة والصحيــة.

الرضيعــة رائــدة الطيــي، مــن أبنــاء بلــدة موحســن بريــف ديــر الــزور الشــرقي، تبلــغ مــن العمــر 7 أشــهر، قضــت يــوم الثــالاثء 1/ 
كانــون الثــاين/ 2019؛ جــراء نقــص الغــذاء والــدواء؛ نتيجــة احلصــار املفــروض علــى بلــدة السوســة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف 

ديــر الــزور الشــرقي مــن قبــل قــوات ســوراي الديقراطيــة. 

الرضيــع راين العــالوي، مــن أبنــاء مدينــة الشــعفة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، قضــى يــوم اخلميــس 10/ كانــون الثــاين/ 2019 
جــراء نقــص الغــذاء والــدواء؛ نتيجــة احلصــار املفــروض علــى بلــدة السوســة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي مــن 

قبــل قــوات ســوراي الديقراطيــة. 

صورة توضح آاثر تعذيب على جثمان الضحية علي بدر حسن اجلاجان

https://drive.google.com/file/d/1Um35XWVsgWqDfkp07N3nQfCuOcjMvoEB/view
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االستنتاجات:
انتهكــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة العديــد مــن احلقــوق األساســية كاحلــق يف احليــاة، كمــا مارســت 
العديــد مــن االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، وهــي كلهــا ترقــى إىل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، إضافــة إىل العديــد 

ــلب واخلطــف والتَّعذيــب. مــن جرائــم احلــرب عــر عمليــات القصــف عــدمي التمييــز، وعمليــات التَّهجــري والسَّ

خاء: قوات التحالف الدويل:
أ : القتل خارج نطاق القانون:

بــدأت قــوات التحالــف الــدويل محلتهــا العســكرية املوجَّهــة ضــدَّ تنظيــم داعــش يف ســوراي يــوم الثــالاثء 23/ أيلــول/ 2014، 
وشــهد عــام 2019 اخنفاضــاً واضحــاً يف وتــية اهلجمــات الــي نفذهتــا قــوات التحالــف الــدويل والــي تركــزت يف معظمهــا يف 
األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام 2019، وجنحــت هجمــات قــوات التحالــف الــدويل يف دحــر تنظيــم داعــش بشــكل كبــي إىل 
أن مت اإلعــالن يف آذار 2019 عــن القضــاء علــى تنظيــم داعــش يف بلــدة الباغــوز، الــي شــكلت آخــر معاقــل التنظيــم، وعقــب 
هــذا اإلعــالن اخنفضــت وتــية الغــارات اجلويــة لقــوات التحالــف الــدويل. وجــرى االنتقــال بشــكل أكــر إىل تنفيــذ دورايت مدامهــة 
مشــرتكة بينهــا وبــني قــوات ســوراي الديقراطيــة لتســتهدف مــا تبقــى مــن خــالاي اتبعــة لتنظيــم داعــش، وقــد تســببت هــذه العمليــات 

يف خســائر بشــرية يف صفــوف املدنيــني علــى الرغــم مــن أهنــا يفــرتض أن تكــون علــى مســتوى عــاٍل مــن الدقــة .

يف عــام 2019 رصــدان ارتفاعــاً يف وتــية اســتخدام املدفعيــة الثقيلــة ورامجــات الصواريــخ مــن قبــل قــوات التحالــف الــدويل املنتشــرة 
علــى األرض، كمــا ســجَّلنا عــدداً مــن اهلجمــات األرضيــة الــي يبــدو أهنــا صــادرة عــن رامجــات صواريــخ متمركــزة داخــل حقــل العمــر 

النفطــي بريــف ديــر الــزور الشــرقي، إضافــة إىل مدفعيــة جــرى تنصيبهــا يف ابديــة هجــني بريــف ديــر الــزور الشــرقي.

الرضيــع راين العــالوي، تــويف يف 10/ كانــون الثــاين/ 
2019 جــراء نقــص الغــذاء والــدواء؛ نتيجــة احلصــار 
قبــل  مــن  الــزور  السوســة/ ديــر  بلــدة  املفــروض علــى 

قــوات ســوراي الديقراطيــة 

https://www.facebook.com/rtarabic.ru/videos/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/2199877153608767/
https://drive.google.com/file/d/16DdNL4WYbIindDLNtyg0GOxOa7swIT7Q/view
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ســجلنا مقتــل 68 مدنيــاً، بينهــم 20 طفــاًل، و17 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل يف عــام 2019، 
وارتكاهبــا مــا ال يقــل عــن 3 جمــازر. أمــا يف عــام 2018 فقــد قتلــت قــوات التحالــف الــدويل حبســب مــا ســجَّلناه 417 مدنيــاً، 

بينهــم 175 طفــاًل، و90 ســيدة )أنثــى ابلغــة( وارتكبــت مــا ال يقــل عــن 28 جمــزرة. 

اجلمعــة 18/ كانــون الثــاين/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ أحــد األحيــاء 
الســكنية يف قريــة الباغــوز حتتــاين التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 28 مدنيــاً 
-معظمهــم انزحــون مــن مناطــق ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي- بينهــم 10 أطفــال، و8 ســيدات. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 29/ كانــون الثــاين/ 2019 قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة الباغــوز حتتــاين 
التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم أربعــة 

أطفــال، وأربــع ســيدات. ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ب: استهداف الكوادر الطبيَّة واملنشآت العاملة هلا:
ــَل مــا ال يقــل عــن 1 مــن الكــوادر الطبيــة علــى يــد قــوات التحالــف  حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد قُِت
الــدويل يف عــام 2019. يف حــني أنَّ عــام 2018 شــهَد مقتــل مــا ال يقــل عــن 4 مــن الكــوادر الطبيــة، و5 حــوادث اعتــداء 

علــى منشــآت طبيــة علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل.

منــاف انيــف احلميــدي، ممــرض، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، حاصــل علــى إجــازة يف التمريــض، قتــل 
يــوم األحــد 27/ كانــون الثــاين/ 2019 جــراء قصــف طــيان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ تزامنــاً مــع 
قصــف مدفعيــة اتبعــة للقــوات ذاهتــا قذائــف عــدة علــى أطــرف منطقــة الباغــوز التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور 

الشــرقي، يف أثنــاء عملــه علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق.
 

االستنتاجات:
ــل مســؤولية االنتهــاكات الــيت وقعــت منــذ بــدء اهلجمــات فعمليــات القصــف العشــوائي غــري  إنَّ دول التَّحالــف تتحمَّ

املتناســب تُعتــر خرقــاً واضحــاً للقانــون اإلنســاين الــدويل، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.

https://drive.google.com/file/d/1lwJ5kzcn0H9rKNK0xI541LU8ZiAX13jb/view?fbclid=IwAR1IzV8y1yD4-6vwHm-0zxDHdpMLxRJYFIDVmlVhIIXRTGdi7tqMLKGkONI
https://drive.google.com/file/d/1OUq4xY2-LMRQuTqEab5ywy-mlJNIFKok/view?fbclid=IwAR2v8p17meB8N8Am6YCTVDF3v-BMHleYvFdm6ZsO3Odf7AtrpXZhrd6qvW0
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دال: جهات أخرى:
ــن توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لضحــااي عــام 2019، العديــد مــن التصنيفــات، كضحــااي التفجــيات الــي  يتضمَّ
مل حنــدد مرتكبيهــا، وضحــااي جــراء نــيان جمهولــة املصــدر، وضحــااي األلغــام جمهولــة املصــدر، وضحــااي الغــرق، والضحــااي الذيــن 
قضــوا علــى يــد القــوات األردنيــة، واللبنانيــة، إضافــة إىل الضحــااي الذيــن قضــوا علــى يــد قــوات عمليــة نبــع الســالم )القــوات الرتكيــة، 

وقــوات اجليــش الوطــي(.

ضمــَن هــذا التصنيــف ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 1019 مدنيــاً، بينهــم 264 طفــاًل، و149 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة(، و4 مــن الكــوادر الطبيَّــة، و4 مــن الكــوادر اإلعالميــة، إضافــة إىل مقتــل 9 أشــخاص بســبب التعذيــب بينهــم 1 

طفــاًل و1 ســيدة.

كمــا تســبَّبت التَّفجــيات واهلجمــات الــي نفَّذهتــا القــوات املدرجــة ضمــن هــذا التصنيــف يف قرابــة 11 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت 
طبيــة. ومــا ال يقــل عــن 35 جمــزرة. بينمــا ســجلنا يف عــام 2018 مقتــل 1107 مدنيــاً، بينهــم 247 طفــالً، 145 ســيدة، و8 
مــن الكــوادر الطبيَّــة، و3 مــن الكــوادر اإلعالميــة، إضافــة إىل 5 أشــخاص بســبب التعذيــب كمــا تســبَّبت التَّفجــيات واهلجمــات 
الــي نفَّذهتــا القــوات املدرجــة ضمــن هــذا التصنيــف يف قرابــة 17 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة. ومــا ال يقــل عــن 26 جمــزرة يف 

عــام 2018.

األربعــاء 16/ كانــون الثــاين/ 2019 فّجــر انتحــاري نفســه بواســطة حــزام انســف كان يرتديــه قــرب مطعــم قصــر األمــراء يف 
شــارع ســندس وســط مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ يف أثنــاء مــرور دوريــة مشــرتكة مــن القــوات األمريكيــة وقــوات 
ســوراي الديقراطيــة؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفــالن اثنــان وســيدة واحــدة، إضافــًة إىل مقتــل 11 
مقاتــاًل مــن عناصــر قــوات ســوراي الديقراطيــة. ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد 

مــن التفاصيــل. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 18/ شــباط/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة مركونــة علــى الطــرف األيــن مــن شــارٍع عــام يف حــي القصــور وســط 
مدينــة إدلــب، وبعــد قرابــة عشــرة دقائــق ولــدى جتمــع األهــايل وفــرق اإلســعاف النتشــال الضحــااي وإســعاف اجلرحــى انفجــرت 
ســيارة مفخخــة أخــرى كانــت مركونــة علــى الطــرف اآلخــر مــن الشــارع، تســبب االنفجــاران يف مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 1 
طفــاًل، وإصابــة قرابــة 70 آخريــن جبــراح، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

https://drive.google.com/file/d/1g6jJquwWGFphY9N0HuyjWQkVzabA-5ln/view
https://drive.google.com/file/d/1g6jJquwWGFphY9N0HuyjWQkVzabA-5ln/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8E%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%AC%D9%804%2018%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZxU3NabFpLYnBIdERJSXN1bXF4LVlCVFBBR1I0OUY1bWRQS2dkUXlxN0g1QT9ydGltZT1pYVF5c0F5ZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%AA%D9%8E%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8E%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%AC%D9%804%2018%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZxU3NabFpLYnBIdERJSXN1bXF4LVlCVFBBR1I0OUY1bWRQS2dkUXlxN0g1QT9ydGltZT1pYVF5c0F5ZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdrZRK_B2pdPoA9p9_AfhDcBkZcBA1QzHKHC1DbnJlKBqQ?e=OounA4
https://drive.google.com/file/d/1XpuGGIP4SAX5ofm1s929KA082N3BW6bV/view
https://drive.google.com/file/d/1XpuGGIP4SAX5ofm1s929KA082N3BW6bV/view
https://drive.google.com/file/d/1fUHHu6xuqkMmtQtplLLc2p3bIgr0Mp6c/view
https://drive.google.com/file/d/1g6jJquwWGFphY9N0HuyjWQkVzabA-5ln/view
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اخلميس 7/ آذار/ 2019 انفجر لغم أرضي يف مدينة طيبة اإلمام بريف حمافظة محاة الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل مخسة أطفال 
أشــقاء –انزحــون مــن قريــة الفــان الشــمايل بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الشــرقي-، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن 

تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع مدينــة طيبــة اإلمــام لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 9/ نيســان/ 2019 قرابــة الســاعة 15:00 انفجــرت ســيارة مفخخــة –مــن النــوع اخلــاص بنقــل البضائــع واألاثث 
“ســوزوكي”- قــرب أحــد املكاتــب اإلداريــة التابعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة يف شــارع النــور مبدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 
10 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال )ذكــور(، و2 ســيدة، إضافــًة إىل إصابــة حنــو 10 آخريــن جبــراح، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود 
وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي الديقراطيــة وقــت احلادثــة.

األحــد 2/ حزيــران/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام حمكمــة اعــزاز يف الشــارع الرئيــس وســط مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة 
حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال )5 ذكــور، و1 أنثــى، و1 جنــني(، و3 ســيدة، وإصابــة قرابــة 
عشــرين آخريــن جبــراح، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع 

مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

جثامــني ضحــااي قتلــوا ؛ جــراء انفجــار ســيارتني مفخختــني جمهولــي املصــدر علــى التتــايل يف حــي القصــور/ مدينــة إدلــب، مــا تســبب مبجــزرة 
– 18/ شــباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1PXC1AD5ZinyttZHn_52pPyjOhGTuyOsw/view
https://drive.google.com/file/d/1PXC1AD5ZinyttZHn_52pPyjOhGTuyOsw/view
https://drive.google.com/file/d/1VtWYbfxkDRqpFqiAynqzxmZHr_XG7BNF/view
https://drive.google.com/file/d/1VtWYbfxkDRqpFqiAynqzxmZHr_XG7BNF/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%803%202%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVdsX1NEaDJTUVpKaFZyY3FTM0FZaUFCaXVUWUF0MDlDQi1RR1VDcjY2ZXYtZz9ydGltZT1rd1lyVmcyZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%803%202%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVdsX1NEaDJTUVpKaFZyY3FTM0FZaUFCaXVUWUF0MDlDQi1RR1VDcjY2ZXYtZz9ydGltZT1rd1lyVmcyZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%202%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVl1Ynl2UXdHRXBQdUVHMWRKTVd2R0VCRHQ5Z0tXcnNxeVpjZ3VrMjJhQ0dNZz9ydGltZT10SVJMVFEyZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%202%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVl1Ynl2UXdHRXBQdUVHMWRKTVd2R0VCRHQ5Z0tXcnNxeVpjZ3VrMjJhQ0dNZz9ydGltZT10SVJMVFEyZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%202%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVEzTWlPbEk4RzlQZ05NTV9rSkJoQU1CWTRkMWVhTTRrNTE3a2lsNXNfQmxWdz9ydGltZT1IbkVDUkEyZjEwZw
https://drive.google.com/file/d/1xHn4nzvD0VI5myLz1_kWLYL3uZg85xz6/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 90

اإلثنــني 22/ متــوز/ 2019 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة قــرب ســيارة تُقــل مدنيــني قــرب قريــة انعــور جوريــن التابعــة لبلــدة 
شــطحة بريــف حمافظــة محــاة الغــريب، نعتقــد أّن مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة إمــا لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام أو 
ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفلتــان اثنتــان، ال 
نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة لتحديــد أي الطرفــني هــو املســؤول عــن القصــف. ختضــع قريــة انعــور 

جوريــن لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

األحــد 15/ أيلــول/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة علــى الطريــق العــام الواصــل بــني بلــدة الراعــي ومدينــة البــاب بريــف حمافظــة 
حلــب الشــمايل الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم طفــالن اثنــان )1 ذكــر، و1 أنثــى(، وســيداتن اثنتــان، إضافــًة 
إىل إصابــة قرابــة عشــرة آخريــن جبــراح، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل. ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 26/ تشــرين الثــاين/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة يف قريــة تــل حلــف التابعــة ملدينــة رأس العــني بريــف حمافظــة 
احلســكة الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 21 مدنيــاً، بينهــم مخســة أطفــال، وســيداتن اثنتــان، وإصابــة قرابــة 40 آخريــن 
جبــراح، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع القريــة لســيطرة 

قــوات نبــع الســالم )القــوات الرتكيــة وقــوات اجليــش الوطــي( وقــت احلادثــة.

اتسعاً: التَّوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى 	 
“توقــف فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 	 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 	 
والتخريــب.

مراقبة مزاعم استمرار توريد النظام اإليراين األسلحة والعتاد وامليليشيات للنظام السوري.	 
ضمــان أمــن وســالمة ماليــني الالجئــني الســوريني وخاصــة النســاء واألطفــال. الذيــن تشــردوا يف دول العــامل، وكفالــة ســالمتهم 	 

مــن االعتقــال أو التَّعذيــب أو اإلخفــاء القســري يف حــال رغبتهــم يف العــودة إىل املناطــق الــي ســيطر عليهــا النظــام الســوري.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%2015%209%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWVxWUF4VlJSR0JDalBYcnRFdks1QnNCTFlZVURoa2h2RmQ5aWVDRGxaRG44dz9ydGltZT1fd2JXZ3cyZjEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%2015%209%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWVxWUF4VlJSR0JDalBYcnRFdks1QnNCTFlZVURoa2h2RmQ5aWVDRGxaRG44dz9ydGltZT1fd2JXZ3cyZjEwZw
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الكشــف عن مصي قرابة 83 ألف مواطن ســوري -وبشــكل خاص النســاء واألطفال- ال يزالون خمتفني قســرايً، معظمهم 	 
لــدى أجهــزة النظــام الســوري.

مطالبــة كافــة وكاالت األمــم املتحــدة املختصــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف 	 
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الالزمــة.

إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 	 

الشــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى 
الصعيــد اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة 

جلميــع األشــخاص املتورطــني.
دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 	 

الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(” إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ 
اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف 
األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتاان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية 

احلمايــة، الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.	 
السَّــعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عر اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام 	 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.

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

التقريــر، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 
تدريب املنظمات السورية على البدء إبزالة األلغام والذخائر العنقودية غي املنفجرة ورفع التَّوعية احمللية ملثل هكذا خماطر.	 
إنشــاء منصَّــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل 	 

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

للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم الي متَّ توثيقها يف هذا التقرير.	 

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
إدانة مرتكي اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمي اتفاقات خفض التَّصعيد.	 
إعــادة تسلســل عمليــة الســالم إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة 	 

احلكــم االنتقــايل.

إىل النظام السوري:
التوقف عن عمليات القصف العشوائي واستهداف املناطق السكنية واملستشفيات واملدارس واألسواق.	 
إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.	 
الكشف عن مصي قرابة 128 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصيهم حىت اآلن.	 
االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.	 

إىل النظام الروسي:
فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.	 
تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 	 

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.	 
علــى النظــام الروســي ابعتبــاره طــرف ضامــن يف حمــاداثت أســتاان التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، والضغــط 	 

علــى النظــام الســوري لوقــف اهلجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غــي املشــروط بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق 
احملاصــرة.
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التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان وتعويــض الضحــااي وذويهــم عــن مجيــع األضــرار البشــرية 	 
واملاديــة، الــي حلقــت هبــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقــدمي العــالج لعشــرات املصابــني املدنيــني.

نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع، الــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة 	 
وإطــالع اجملتمــع الســوري عليهــا، وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.

البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصي 83 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.	 
 

إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
ــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، 	  يتوجَّ

وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَـّـة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، 
واالعتــذار منهــم.

جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 	 
ُتســيطر عليهــا.

جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الديقراطيــة 	 
بقواعــد القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد 
قــوات ســوراي الديقراطيــة ابلســالح والدَّعــم مــع العلــم أبهنــا تقــوم ابنتهــاك قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يعتــر مســامهة يف 

هــذه االنتهــاكات.
جيــب علــى قــوات ســوراي الديقراطيــة تشــكيل جلنــة حتقيــق خاصــة حبــوادث االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات ســوراي الديقراطيــة 	 

والكشــف عــن تفاصيلهــا واالعتــذار عنهــا وحماســبة املتورطــني فيهــا وتعويــض الضحــااي واملتضرريــن.
علــى قــوات ســوراي الديقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن جتنيــد األطفــال وحماســبة الضبــاط املتورطــني يف ذلــك، والتَّعهــد إبعــادة 	 

مجيــع األطفــال، الذيــن متَّ اعتقاهلــم هبــدف عمليــات التَّجنيــد فــوراً.

 إىل حتالف عملية نبع السام:
يتوجَّــب عليهــا أن حتقــق يف احلــوادث الــي خلفــت ســقوط ضحــااي مدنيــني ومعرفــة أســباب ذلــك، وتعويــض الضحــااي، 	 

وحماســبة املتورطــني مــن أجــل منــع تكــرار ذلــك.
ــة نشــر مــا 	  ؤقّت

ُ
شــكَّلة مــن قبــل وزارة الدفــاع التابعــة للحكومــة الســورية امل

ُ
خالفــات امل

ُ
جيــب علــى جلنــة متابعــة التجــاوزات وامل

توصلــت إليــه مــن حتقيقــات عــن وقــوع انتهــاكات علــى موقــع إلكــرتوين خــاص، وحتديــث تلــك البيــاانت، ووضــع توصيــات 
ومتابعــة تنفيذهــا. 
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إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املدنيــني يف مجيــع املناطــق وضــرورة التمييــز بــني األهــداف العســكرية واملدنيــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات 	 

عشــوائية.
التَّعهد ابلتَّوقف عن أيَّة عمليات جتنيد لألطفال، والتَّحقيق يف احلوادث الي خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.	 
اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر الي ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.	 

إىل املنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة هبدف أتمني مراكز إيواء كرية للمشردين داخلياً.

عاشرًا: املراجع:
ألف: تقارير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان :

تقرير موجز: االستحقاقات احلقوقية النسحاب القوات األمريكية من سوراي

قرابة 191 هجوماً كيميائياً يف سوراي جيب أن يكونوا على جدول أعمال منظمة حظر األسلحة الكيميائية بعد واليتها اجلديدة

تقرير موجز: ارتفاع وتية االعتقال واالختفاء القسري على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية

تقرير موجز: يف اليوم الدويل للمرأة... إلغاء متواصل حلقوق املرأة األساسية يف سوراي

أبرز االنتهاكات ضد اجملال اإلنساين خالل النزاع يف سوراي

التقرير الثامن عشر لتوثيق انتهاكات قوات التحالف الدويل يف سوراي

تصاعد يف وتية خروقات اتفاق سوتشي عقب القمة الثالثية الرابعة

http://sn4hr.org/arabic/2019/01/09/10757/
http://sn4hr.org/arabic/2019/02/06/10830/
http://sn4hr.org/arabic/2019/02/06/10830/
http://http://sn4hr.org/arabic/2019/02/18/10858/
http://http://sn4hr.org/arabic/2019/02/18/10858/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/08/10919/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/13/10928/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/20/10957/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/22/10970/
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حتديد هوية اجلثث يف املقابر اجلماعية يف حمافظة الرقة مسؤولية دولية

توثيق قرابة 457 هجوما للنظامني السوري والروسي ابستخدام الذخائر العنقودية، 24 منها بعد اتفاق سوتشي

تقرير موجز: يف اليوم العاملي حلرية الصحافة: املواطن الصحفي يف سوراي حنو االعتزال أو التشريد

قوات احللف السوري الروسي ترتكب انتهاكات تشكل جرائم حرب يف ادلب وما حوهلا واجملتمع الدويل يراقب

النظــام الســوري يســتخدم أســلحة كيميائيــة جمــددا يف الالذقيــة وجيــب علــى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وفرنســا وبريطانيــا ودول 
العــامل املتحضــرة الوفــاء بوعودهــا

قوات احللف السوري الروسي تستهدف 24 منشأة طبية يف منطقة خفض التصعيد الرابعة يف غضون أربعة أسابيع

رفض النظام السوري دخول فريق التحقيق التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يشكل دليال قواي ضده

مقتل ما ال يقل عن 14227 شخصا بسبب التعذيب بينهم 177 طفال و62 سيدة يف سوراي

حمافظة إدلب وما حوهلا حتت القصف العشوائي منذ 11 أسبوعا وجملس األمن ال يتحرك

قــوات احللــف الســوري الروســي تســتهدف 31 مركــزا حيــواي اتبعــا ملنظمــة الدفــاع املــدين يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف 
غضــون 11 أســبوعا

على األمم املتحدة أن تعلن عن املراكز الطبية الي مت استهدافها وكانت مشمولة ضمن اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع

قوات احللف السوري الروسي ترتكب 33 جمزرة يف منطقة خفض التصعيد الرابعة يف غضون ثالثة أشهر

http://sn4hr.org/arabic/2019/03/28/10982/
http://sn4hr.org/arabic/2019/04/16/11059/
http://sn4hr.org/arabic/2019/04/16/11059/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/03/11128/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/08/11150/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
http://sn4hr.org/arabic/2019/06/17/11221/
http://sn4hr.org/arabic/?p=11275
http://sn4hr.org/arabic/?p=11275
http://sn4hr.org/arabic/?p=11342
http://sn4hr.org/arabic/?p=11342
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/15/11345/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/15/11345/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/15/11345/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/15/11345/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/18/11355/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/31/11426/
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/31/11426/
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النظام السوري ال يزال يشكل هتديدا عنيفا بربراي وعلى الالجئني السوريني عدم العودة مطلقا إىل سوراي

أبرز أنواع األسلحة الي استخدمها احللف الروسي السوري على املناطق املأهولة ابلسكان مشال غرب سوراي

ما ال يقل عن 98000 خمتف قسراي يف سوراي منذ آذار 2011

قرابة 3 آالف شخص ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القسري لدى قوات سوراي الديقراطية

صــور أقمــار صناعيــة حصلــت عليهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تثبــت حجــم الدمــار اهلائــل الــذي تعرضــت لــه مدينــة 
خــان شــيخون

قوات سوراي الديقراطية خترق العقوابت األمريكية واألوروبية وتدعم النظام السوري ابلنفط والغاز

مقتل 3037 مدنيا بينهم 924 طفال على يد قوات التحالف منذ تدخلها يف سوراي قبل مخس سنوات

القوات الروسية قتلت 6686 مدنياً بينهم 1928 طفال منذ تدخلها العسكري يف سوراي

توثيق 72 أسلوب تعذيب ال يزال النظام السوري مستمراً يف ممارستها يف مراكز االحتجاز واملشايف العسكرية التابعة له

يف اليوم العاملي للطفل: مقتل ما ال يقل عن 29017 طفال يف سوراي منذ آذار 2011

مقتل 28076 أنثى يف سوراي منذ آذار 2011، قرابة 84 % منهن على يد قوات النظام السوري وحلفائه

أبرز انتهاكات األطراف املشاركة يف اللجنة الدستورية يف غضون األسبوع األول جللساهتا

تصعيد عسكري عنيف مشال غرب سوراي على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية

http://sn4hr.org/arabic/?p=11454
http://sn4hr.org/arabic/?p=11463
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/30/11487/
http://sn4hr.org/arabic/2019/08/30/11487/
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/10/11526/
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/10/11526/
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/16/11539/
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/16/11539/
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/19/11548/
org/arabic/2019/09/23/11566/
org/arabic/2019/09/23/11566/
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/30/11575/
http://sn4hr.org/arabic/2019/09/30/11575/
http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/20/11734/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/20/11734/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/25/11746/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/25/11746/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/07/11699/
http://sn4hr.org/arabic/?p=11731
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أبرز انتهاكات األطراف املشاركة يف اللجنة الدستورية يف ظل اجتماعات جولتها الثانية

النظام السوري هو املسؤول غالبا عن قصف خميم للنازحني يف إدلب وقتل 11 طفال سوراًي

ابء: تقارير دولية :
تقرير األمني العام بشأن األطفال يف النزاعات املسلحة 

األطفال والنزاع املسلح 2019

تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة  )اليونيسيف( عن األزمة السورية يف آب 2019
األزمة السورية: حقائق سريعة

تقارير منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف عام 2019
Note by the Technical Secretariat: Report of the Fact-Finding Mission Re-
garding the Incident of Alleged Use of Toxic Chemicals as a Weapon in Dou-

 ma, Syrian Arab Republic, on 7 April 2018

تقارير جلنة التحقيق الدولية يف عام 2019
تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية 31/ كانون الثاين/ 2019

تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية 15/ آب/ 2019

تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش: 
الوالايت املتحدة: السوريون يواجهون اخلطر دون محاية مؤقتة

احلكومة السورية تستغل جهود التعايف

http://sn4hr.org/arabic/2019/11/30/11771/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/13/11794/
http://sn4hr.org/arabic/2019/12/13/11794/
https://undocs.org/ar/A/73/907%E2%80%93S/2019/509
https://undocs.org/ar/A/73/907%E2%80%93S/2019/509
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/03/s-1731-2019%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/03/s-1731-2019%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/03/s-1731-2019%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/03/s-1731-2019%28e%29.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/51
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/51
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/26/332522
https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/28/331557
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سوراي: مصادرة أصول ُأسر املشتبه هبم

سوراي: ظروف قاسية تعيشها عائالت املشتبه هبم من “داعش”

سوراي: على التحالف األمريكي معاجلة األضرار الالحقة ابملدنيني

سوراي: اكشفوا مصي ضحااي “داعش” املفقودين

روسيا/سوراي: الذخائر احملظورة تنهمر على املدنيني 

Syria: Detention, Harassment in Retaken Areas

سوراي: أبلغوا عائالت املفقودين مبصي أحبائهم

سوراي: خماوف حيال املدنيني الفارين من “داعش”

سوراي: “هيئة حترير الشام” متارس االعتقال والتعذيب

سوراي: هجوم على مدرسة يوقع قتلى وخيرق القانون

سوراي: انتهاكات حبق املدنيني يف “املناطق اآلمنة”

اهلجوم السوري الروسي على جمّمع للنازحني يبدو أنه جرية حرب

نظام مغشوش

احلكومة السورية تستغل جهود التعايف

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/16/332111
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/23/332333
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/09/331834
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/14/330090
https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/03/330672
https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/03/330672
https://www.hrw.org/news/2019/05/21/syria-detention-harassment-retaken-areas
https://www.hrw.org/news/2019/05/21/syria-detention-harassment-retaken-areas
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/13/330067
https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/22/327705
https://www.hrw.org/ar/news/2019/01/28/326874
https://www.hrw.org/ar/news/2019/01/11/326157
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/336083
https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/18/334839
https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331610
https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331610
https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/28/331557
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تقارير من مدونة بيلنغكات: 
Syrian Turkmen Groups in Latakia: An Overview

 Tulsi Gabbard’s Reports on Chemical Attacks in Syria – A Self-Contradictory
Error Filled Mess

The First Images of the Type of Chemical Bomb Used in Syria’s Sarin Attacks

Video Evidence Sheds Light On Executions Near Turkey-Syria Border

White Phosphorous Use in Northern Syria – Should The OPCW Investigate

The War Trade: How Italy Sold Armoured Vehicles To Russia + Their De-
ployment With Syrian Army Militias

شكر وتقدير
كل الشُّــكر والتَّقدير ألهايل الضحااي وأقرابئهم وجلميع النشــطاء اإلعالميني من اجملاالت كافة، الذين لوال مســامهاهتم وتعاوهنم 

معنــا ملــا متكنَّــا مــن إجنــاز هــذا التقريــر علــى هــذا املســتوى، وخالــص العــزاء ألســر الضحــااي.
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