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 المرفق الثاني
 حصار الغوطة الشرقية )ريف دمشق(  

 تطور الحصار -أواًل  
مشال شرق دمشق وهو يتبع إدارياً  قريبًا منيقع جيب الغوطة الشرقية الريفي  - 1

، ولكن مع توسع تُغطيه بكثافة أشجار الغابات تكانيف البداية،  حمافظة ريف دمشق. و 
يف كثري من املناطق اجملاورة،  بصورة مضطردة ألغراض التنمية إزالة األشجار تدمشق بدأ
سنوات اخلمسني املاضية أو زهاء ذلك، وبسبب اليف الشمال. ويف املناطق الواقعة وخاصة 

بدأ كثري من الناس ينتقلون للعيش يف القرى يف  ,ارتفاع تكاليف اإلسكان يف دمشق
ضواحي مدينة دمشق. ونتيجة لذلك، أصبحت الغوطة الشرقية يف هناية املطاف امتداداً 
لدمشق الكربى. ومن بني مدن الغوطة الشرقية كانت دوما هي أكرب املدن قبل انتفاضة 

يف ذلك احلني نسمة، وكانت متثل  600 000، وبلغ عدد سكاهنا عندئذ 2011عام 
مليون  1.5مدن البلد. وكان جمموع سكان الغوطة الشرقية قبل االنتفاضة سابع أكرب 

نسمة. وحسب آخر بيانات التعداد الذي قام به اجمللس احمللي املدين يف الغوطة الشرقية، 
شخص يف الوقت احلاضر يف هذا اجليب، ويضمون أقل من  390 000يعيش قرابة 

نهم ما يقل قلياًل عن مائة ألف شخص من املشردين داخلياً. أسرة، من بي 70 000
يف املائة من مجيع احملاصرين يف سوريا من رجال ونساء وأطفال يف  90 من ويقيم أكثر

 الغوطة الشرقية يف الوقت احلاضر.
وقد بدأت القوات احلكومية حصارها هلذا اجليب الواقع حتت سيطرة املعارضة  - 2

، وبعد ذلك بدأ اجلنود يف نقاط التفتيش فرض تقييدات صارمة 2013يف نيسان/أبريل 
على دخول املعونة اإلنسانية، مبا يف ذلك عرقلة توصيل األغذية واألدوية احليوية. ويف بعض 

 فرتةأبسط السلع األساسية. ويف معظم  حىتسماح بدخول طلب اجلنود رشوة للي األحيان
مارسة االبتزاز، حي  تقوم القوات املوالية مل اً فرص مُتثِّليش تاحلصار، كانت نقاط التف

للحكومة واجملموعات املسلحة على السواء باالستفادة من احلالة اليائسة للسكان 
 املعزولني.

شرقية حبرق مواد البالستيك لتوليد ، يقوم سكان الغوطة ال2013ومنذ عام  - 3
الكهرباء، عندما توقف وصول منتجات الوقود الواردة من املناطق اخلاضعة لسيطرة 
احلكومة. واسُتكملت هذه العملية حبرق البالستيك وتقطريه وترشيحه إلنتاج الكريوسني 

ُحفر وملئها والبنزين والديزل. وقام املدنيون كذلك بإنتاج الغاز الطبيعي من خالل حفر 
كانت القوات احلكومية   2015بروث احليوانات وتغطيتها بالبالستيك. وحبلول أوائل عام 

قد قطعت ُسبل الوصول إىل املياه يف دوما. وبدأ السكان احملاصرون حفر آبار ارتوازية. ومت 
 أحياء املدينة باملياه. وأقام األطفالبئر وأقيمت مضخات يدوية لتزويد  600حفر حوايل 

 .املضخاتلُعب املراجيح على بعض املضخات للعب عليها وذلك أيضاً لتشغيل 
كان سكان الغوطة   2017وشباط/فرباير  2014ويف الفرتة بني متوز/يوليه  - 4

لتهريب األغذية  الناسالشرقية يعتمدون أساسًا على شبكة معقدة من األنفاق اليت حفرها 
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أيضًا يف  جيريالرشوة كان بإىل املنطقة، وهو ما ساعد على ختفيف املعاناة. و  األدويةو 
 النظاميةبعض األحيان هتريب األغذية واألدوية إىل املنطقة احملاصرة من خالل الطرق 

وبيعها يف األسواق احمللية بأسعار مرتفعة. وقامت القوات املوالية للحكومة بإغالق كثري من 
من  ةبعد أن استعادت هذه القوات أجزاء كبري  2017يف شباط/فرباير  هذه األنفاق فعلياً 

قابون(، ومت إغالقها كذلك يف الدمشق )مثل الربزة وتشرين و شرق البلديات يف منطقة 
قابون يف الإطار هدنة حملية مت تنفيذها بني القوات املوالية للحكومة وجمموعات املعارضة يف 

 (. 6، املرفق الثال ، الفقرة A/HRC/36/55ظر ان) شهر أيار/مايو من ذلك العام
أّدى إغالق األنفاق يف الغوطة الشرقية رمسيًا إىل  2017ومنذ أيار/مايو  - 5

احلصار إىل مستويات ال مثيل هلا. وتعنين على املنظمات الدولية مبا فيها  آثارمضاعفة 
وهي  ،ةنل املعو األمم املتحدة أن تلتمس احلصول على تصريح من احلكومة قبل توصي

تشرين  30جهود يتم رفضها بصورة روتينية. وكانت شحنات املعونة املقدنمة يومي 
تشرين الثاين/نوفمرب غري كافية باملرة. وعلى سبيل املثال، كانت  12األول/أكتوبر و
  بلديتيف فقط شخص  40 000إىل مقدنمة تشرين األول/أكتوبر  30اإلمدادات يوم 

. ويف كانون األول/ديسمرب مل تسمح القوات املوالية للحكومة بأي معونة وسقبا بطناكفر 
أو  10داد األشهر السابقة، وصلت املعونة فقط إىل تماإنسانية يف الغوطة الشرقية. وعلى 

يف املائة على أقصى تقدير من األشخاص املوجودين يف املناطق احملاصرة على امتداد  20
أن القوات  الإ التوترمناطق ختفيف  إىلة كانت موجنهة البلد. ورغم أن شحنات املعون

املوالية للحكومة رفضت شحنات املعونة املوجنهة إىل الغوطة الشرقية خالل الفرتة اليت 
 .2016يغطيها التقرير أكثر مما رفضته يف عام 

أساساً جمموعتني مسلحتني الغوطة الشرقية يف الوقت احلاضر حتت سيطرة  تقعو  - 6
دائبة جيش اإلسالم وفيلق الرمحن. وقد واصلت هاتان اجملموعتان هجومهما بصورة مها 

على مدينة دمشق الواقعة حتت السيطرة احلكومية بإطالق قذائف اهلاون غري املوجنهة اليت 
يف كل حالة حد جرائم احلرب املتمثلة يف شن هجمات  تقتلت عشرات املدنيني، وبلغ

م، اليت ات األخرى املوجودة يف الغوطة الشرقية أحرار الشوتشمل اجملموعا .(1)عشوائية
 تسيطر على منطقة حرستا وهيئة حترير الشام اليت تواصل السيطرة على بعض اجليوب.

                                                           

مجان مدينة دمشق الواقعة حتت سيطرة احلكومة بقذائف اهلاون غري املوجنهة اليت اظلت اجملموعتان هت  (1) 
تقتل عشرات املدنيني. وبعد تشديد احلصار يف شباط/فرباير بدأت اجملموعات املسلحة تزيد 

ة على الوصول إىل املناطق يف املدى املتوسط والبعيد. وعلى سبيل ر القذائف القاداعتمادها على 
تشرين الثاين/نوفمرب إىل  17سلحة على دمشق يوم امل اتموعاجملاملثال أّدت القذائف اليت أطلقتها 

بعد الظهر  00/15تشرين الثاين/نوفمرب، وبعد الساعة  19إصابة امرأة وأقعدهتا بصورة خطرية. ويف 
احملاصر مرتًا من اجليب  20لة مبدى جتبر أو حرستا بإطالق قذيفة مر و قامت جمموعة مسلحة يف ج

( تقع فيه مدرستان. وتذكر أحد شهود العيان أنه مسع 86 ةز املوأصابت شارعًا مزدمحًا يف املدنية )
اهلجوم، مع للقذيفة، أعقبه صوت انفجار كبري. وقُتل ثالثة من املدنيني يف هذا النمطي  “فريصال”

ار. تاألم اتتدمري سيارهتم. وبعد دقائق وقعت قذيفة مشاهبة يف منطقة مفتوحة على بعد عشر 
تشرين الثاين/نوفمرب عندما شنت اجملموعات املسلحة  20وباملثل، لقي عشرات املدنيني حتفهم يوم 

ذلك يف نفس بأضرار هجمات على مدينة دمشق. وقيل إن مسجد عبد اهلل بن رواحه أصيب 
 اليوم.
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وكان التقاتل بني اجملموعة اإلرهابية هيئة حترير الشام وفيلق الرمحن من جانب  - 7
ويف  2016أيار/مايو وجيش اإلسالم من جانب آخر مشتعاًل يف نيسان/أبريل و 

. وكان 2017وكذلك على امتداد شهري متوز/يوليه وآب/أغسطس  2017نيسان/أبريل 
تأثري القتال بني اجملموعة املسلنحة واملنظمة اإلرهابية ميثل أخطارًا كبرية على املدنيني الذين 

أثر على  يعيشون حتت سيطرهتما. وبالتحديد، فقد املدنيون حرية االنتقال داخل اجليب مما
. وأّدى فقد القدرة على زراعة األرض وإنتاج األراضي الزراعيةقدرهتم يف الوصول إىل 

األغذية حمليًا إىل زيادة االعتماد على استعمال األنفاق. ولكن قبل إغالق األنفاق كان 
 .بانتظام يؤثر أيضاً على استخدام االنفاق ةالتقاتل بني اجملموعات املتمرد

أغلقت القوات احلكومية نقطة عبور الوافدين القريبة  2017أيلول/سبتمرب ويف  - 8
دخول السلع وتديرها القوات املوالية للحكومة من ل، اليت كانت مبثابة نقطة امن دوم

جانب ويديرها جيش اإلسالم من اجلانب اآلخر. وحبلول تشرين الثاين/نوفمرب، قفزت 
صبح سعر كيلوغرام السكر ُيكلِّف ما بني أسعار السلع األساسية بصورة جذرية. وأ

 غراملرية وكيلو  100 000لرية. وأصبح كيلوغرام الشاي ُيكلِّف  12 000و 10 000
لرية وُتكلِّف علبة اللنب اجملفف  12 000الزيوت النباتية  غراملرية، وكيلو  20 000امللح 
الوقت احلاضر  لرية. وتعيش أسر كثرية يف الغوطة الشرقية يف 25 000و 20 000بني 

دوالرًا من دوالرات الواليات املتحدة يومياً، رغم  15دوالر إىل  10على مبلغ يرتاوح من 
يف دوالر يومياً لألسرة الواحدة. و  100إىل  50يرتاوح بني تتطلب مرتباً أن تكلفة املعيشة 

 ليل جداً. تظل اخلضروات املومسية متوفرة فإن املعروض من اللحوم احلمراء أو الطيور ق حني
ومع قيام القوات املوالية للحكومة بزيادة العمليات اجلوية واألرضية زيادة  - 9

حاالت سوء التغذية احلاد  أصبحت 2017ملحوظة يف الغوطة الشرقية يف أيلول/سبتمرب 
أكثر وضوحاً، مع وفاة عدة أطفال منذ ذلك احلني بسبب أمراض ميكن الوقاية منها مثل 

ي يفاقم منه سوء التغذية. ووثقنت اللجنة عدة حاالت ملعاناة األطفال الفشل العضوي الذ
معاناة الوقت تقريباً، بدأت هذا بصورة هائلة نتيجة سوء التغذية يف الغوطة الشرقية. ويف 

، معاً إلجهاد االنساء بصورة متزايدة من صعوبات إنتاج لنب الرضاعة بسبب سوء التغذية و 
. ويعيش كثري من األفراد يف الغوطة الشرقية يف نإىل سوء تغذية أطفاهل كمما أدى بعد ذل

 الوقت احلاضر على وجبة واحدة يف اليوم.
وأّدت أحوال احلصار أيضًا إىل دفع األطراف املسلحة يف الغوطة الشرقية إىل  - 10

إن  هنب األغذية واملؤن الطبية من منظمات اجملتمع املدين ومستودعات املعونة. ويقال
تشرين  19ههم قاموا يف و رجاًل مسلحًا تقريبًا يرتدون أقنعة تغطي وج 40جمموعة تشمل 

باهلجوم على مستودع معونة تابع جمللس لياًل  00/23الثاين/أكتوبر عند قرابة الساعة 
مرتًا من  25تفتيش على بُعد نقطة حملافظة يف محورية. وانتشروا يف وسط محورية وأقاموا ا

قام املسلحون بكسر الباب واجتياح املستودع ومحل املواد الغذائية املخزونة إىل املستودع. و 
هم مل يتمكنن ند املدخل. وبسبب األقنعة على وجوهاخلارج ووضعها يف شاحنات تقف ع
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املدنيون بالقرب من مسرح العملية من التعرف على أٍي من املسلحني. وبعد ساعة تقريباً 
إىل املستودع وبدأوا يف أخذ املواد الغذائية أيضًا مما املتضررون  من اهلجوم اندفع املدنيون

أّدى إىل تفريغ املستودع من خمزوناته. ويف نفس هذا املساء، وقع هجوم على مستودع 
معونة آخر تابع جمللس احملافظة على يد رجال مسلحني، كما وقع هجوم ثال  يف صباح 

أواخر تشرين األول/أكتوبر، مبا  يفال الفرتة اليوم التايل. ووقعت عدة حوادث مشاهبة طو 
 حوادث يف مناطق أخرى مثل بيت سوى.يف ذلك 

مجيع ”وأصدر جملس األمن التابع لألمم املتحدة عدة قرارات يدعو فيها  - 11
األطراف إىل القيام فورًا برفع احلصار عن املناطق املأهولة بالسكان، مبا يف ذلك املناطق 

إزاء ”(؛ ويُعرب فيها عن االنزعاج البالغ 2139)القرار  “الشرقيةالغوطة  الكائنة يف
استمرار حجب املوافقة بشكل تعسفي وغري ُمربنر على عمليات اإلغاثة واستمرار األوضاع 

، وبوجه خاص سوريااليت تعوق إيصال اإلمدادات اإلنسانية إىل جهات املقصد داخل 
(؛ ويُعرب عن شديد 2165)القرار  “ول إليهااملناطق احملاصرة واملناطق اليت يصعب الوص

استخدام جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتال، مبا يف ذلك فرض ”القلق إزاء 
(. ورغم هذه القرارات استمر 2258)القرار  “احلصار على املناطق املأهولة بالسكان
 احلصار الوحشي على الغوطة الشرقية.

 يف تعليق له إنستافان دي ميستورا  سوريااملتحدة لبعوث اخلاص لألمم املقال و  - 12
، وقد اتسم حصار الغوطة الشرقية جبرائم (2)“خملفات القرون الوسطىمن احلصار هو ”

 ،واهلجمات على املدنيني واألعيان احملمية احملرنمة،حرب متفشية تشمل استعمال األسلحة 
 ،شديدة احلدة من سوء التغذية والتجويع كأسلوب من أساليب احلرب مما أّدى إىل حالة

عمليات اإلجالء الطيب. وبالفعل فإن القوات احلكومية دأبت بصورة لوالرفض الروتيين 
قاتلني ألسباب إنسانية روتينية على منع عمليات إجالء اجلرحى واملرضى من املدنيني وامل

ح بإجالئهم مل تسمو )يف إطار اتفاقات اهلدنة( ويتم إجالؤهم بعد ذلك، يستسلموا حىت 
إاّل يف حاالت نادرة عندما مت التفاوض بنجاح على عمليات التبادل )انظر 

A/HRC/36/55 27، الفقرة .) 

 استعمال األسلحة المحرَّمة -ثانياً  
 األسلحة الكيميائية -ألف  

أثناء الفرتة موضع االستعراض، واصلت القوات احلكومية استعمال األسلحة  - 13
ورين لمقاتلي اجملموعات املسلحة يف الغوطة الشرقية. وبعد استعمال الكالكيميائية ضد 

ضد مقاتلي فيلق الرمحن يف عني ترما وزملكا وجوبر )دمشق( يف أوائل متوز/يوليه )انظر 
A/HRC/36/55 وثنقت اللجنة استعمال األسلحة الكيميائية ضد مقاتلي 71، الفقرة )

                                                           

 – Medieval’ sieges, barrel bombs are ‘disgusting reality’ in Syria‘املتحدة مركز أنباء األمم   (2) 

senior UN officials , 23 June 2016, available at 

www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54308#.Wlu0BK6nHIU . 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54308#.Wlu0BK6nHIU
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تشرين الثاين/نوفمرب، سقط  18باح الباكر يف في ساعات الصفا. تأحرار الشام يف حرس
مقاتاًل من جمموعة من  25ا. وبعد دقائق، عاىن تعدد من األسلحة على خط جبهة حرس

األعراض تشمل تشوش الرؤية وفقد الوعي وانقباض حدقة العني وضيق التنفس وإفرازات 
أعراض مشاهبة. ب مهاشعور والتقيؤ والصداع. وأبلغ مقاتالن آخران ذهبا لإلنقاذ عن األنف 

بسهم ومت غسلهم باملاء وإعطائهم الوُأخذ الضحايا إىل نقطة طبية حي  نزعت عنهم م
ومل حتدث وفيات. وخرج معظم املقاتلني من النقطة براليدوكسيم. و  بنيترو الوااألكسجني 

من أعراض استمرت حىت  اهتمنامععن ساعة، رغم أن بعضهم أبلغ  24الطبية يف غضون 
 ثالثة أيام.

راض اليت مت اإلبالغ عنها والعالج مع هجوم كيميائي صغري احلجم عوتتفق األ - 14
ينطوي على استخدام مبيد آفات عضوي فسفوري. ويشري صغر عدد اإلصابات وعدم 

الشفاء إىل صغر جرعة العامل  وكذلك سرعةفيفة نسبيًا اخلوجود وفيات واألعراض 
حرستا. وأبلغ بعض الذين متت مقابلتهم أيضًا عن جبهة خط على أطلق ائي الذي الكيمي

 ميكن أن يؤدي إىل تقليل اآلثار يف مناطق أبعد.  ماأن املطر سقط بعد اهلجوم بقليل، وهو 
وال تكفي املعلومات املتاحة لتحديد نظام إطالق األسلحة. وقال بعض  - 15

ذي تسبب يف االنفجار الذي أطلق الدخان األبيض، هنم مل يشاهدوا السالح الأالضحايا 
وأنكر الضحايا املعلومات غري  .وقال آخرون إن االنفجار تسبب عن قذيفة مدفعية

املباشرة اليت أشارت إىل أن العامل نشأ عن قنبلة يدوية، وهو يعين استخدام نظام إطالق 
بات نظام اإلطالق فإهنا بعيد االحتمال للغاية. ويف حني أن اللجنة مل تتمكنن من إث

تالحظ أن اهلجوم جاء بعد منط من استخدام القوات احلكومية لألسلحة الكيميائية ضد 
يف متوز/يوليه، وعدم وجود حوادث  مرناتاملقاتلني يف الغوطة الشرقية، مبا يف ذلك ثالث 

واتفق  موثنقة تشري إىل استخدام اجملموعات املسلحة إىل مبيدات آفات عضوية فسفورية.
الذين متت مقابلتهم على أهنم يعتقدون أن السالح نشأ عن مواقع القوات احلكومية. 

وجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن القوات احلكومية  خنلص إىلولذلك 
 تشرين الثاين/نوفمرب. 18استخدمت األسلحة الكيميائية يف حرستا يوم 

اإلنساين العريف بغض الدويل م مبوجب القانون واستخدام األسلحة الكيميائية حُمرن  - 16
أهداف عسكرية حقيقية، مبا يف ذلك استخدام هذه األسلحة ضد النظر عن وجود 

إصابات مفرطة  ُمصمنمة حبي  حُتدثاملقاتلني األعداء، نظرًا ألن آثار هذه األسلحة 
 ومعاناة ال داعي هلا.

 الذخائر العنقودية  -باء  
 مكتظةاستخدمت القوات املوالية للحكومة أيضًا ذخائر عنقودية يف مناطق  - 17

االستعراض،  موضعباملدنيني يف ثالث مرات على األقل يف الغوطة الشرقية أثناء الفرتة 
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، ودير (4)، وحلب(3) وكان ذلك استمرارًا لنمط سبق توثيقة يف دوما )ريف دمشق(
أربعة أيام. ويف ضوء  على مدى. ووقعت مجيع هذه احلوادث املوثنقة (6)لبد، وإ(5)الزور

الذي يعين استمرار اخلطر على  ،فشل االنفجارمنط االنتشار الواسع املعتاد وارتفاع معدل 
املدنيني بعد سنوات من توقف األعمال القتالية، فإن الذخائر العنقودية هي بطبيعتها 

امها يف أماكن مكتظة بالسكان املدنيني. ويف مثل هذه أسلحة غري متييزية يف حالة استخد
فإن استخدام هذه الذخائر ُيشكِّل جرمية حرب  ،ن أدناهان املذكورتااحلالت منهاو  ،احلاالت

 يف مناطق مأهولة باملدنيني.  عشوائيةتتمثل يف إطالق هجمات 
قظ سكان تشرين الثاين/نوفمرب استي 15صباحًا يوم  00/7 الساعة  يف قرابة - 18

سقبا على صوت انفجارات أصابت سبعة أشخاص، منهم طفلة واحدة. وبعد نصف 
ساعة تقريباً، دوى صوت انفجار آخر. وأشار شهود عيان إىل أن عددًا من القنابل 
الصغرية انفجرت بعد ذلك ببضع ثواٍن، ويف اجملموع، أصيب عشرة أشخاص مبن فيهم 

تشرين  18عشرة. وبعد ذلك، يف يوم  سن اخلامسة دونامرأتان وأربعة أطفال 
بعد الظهر، أصابت ثالثة أسلحة منطقة الثاين/نوفمرب ويف قرابة الساعة الثالثة والنصف 

مع املصابني بالسالح األول، املشفى سكنية يف محورية. ومع وصول رجال اإلنقاذ إىل 
يقع يف منطقة  الذي أطلق سالح ثاٍن عدة قنابل صغرية أصابت املنطقة اجملاورة للمشفى

شخصًا على األقل يف احلادث الثاين، من بينهم  25سكنية. وقُتل رجل واحد وأصيب 
ثالثة أطفال، خضع أحدهم لعملية جراحية. وتوضح صور خملفات األسلحة اليت ُأخذت 

تشرين الثاين/نوفمرب وجود العديد من حاويات قذائف اهلاون  18و 15يف موقعي حادثيت 
. وهذه قنابل  O-10مع الذخائر الفرعية  O-8-3 من عيار دة القاذفاليت أطلقت مبساع

احلركة  ذايت مدفع هاونأو  M-240مقطور من طراز هاون عنقودية أُطلقت إما من مدفع 
 والروسية.  ةسوري، ومها من األنظمة اليت متتلكها القوات ال2S4 Tyulpanمن طراز 

الثاين/نوفمرب، أصيبت  ينتشر  19أي يف  الظهر يف اليوم التايل،طوال فرتة بعد و  - 19
واحد. طفل دوما بسلسلة من ضربات األسلحة مما أّدى إىل مقتل ستة أشخاص، منهم 

وتلي، وهو أحد شوارع التسوق قوأثنرت هذه األسلحة على املناطق السكنية وعلى شارع ال
هذا اليوم يف دوما، كان  على امتدادشخصًا أصيبوا  143الرئيسية يف املدينة. ومن بني 

من األطفال. وأصيب الضحايا بدرجات خمتلفة من اإلصابات  26منهم من النساء و 25
املشفى. وتوضح الصور اليت قدمها األشخاص موضع املقابلة العالج يف منهم  50وتطنلب 
رعية لذخائر الفرعية العنقودية على اخلرسانة ومظلة هبوط لذخائر فلاملعهود  التشظِّيمنط 

                                                           

 (3)  A/HRC/34/CRP.3 59و 57، الفقرتان. 
 (4)  A/HRC/34/CRP.3 ؛ 54، الفقرةA/HRC/34/64 35-33، الفقرات. 
 (5)  A/HRC/34/CRP.3 58، الفقرة. 
 (6)  A/HRC/34/CRP.3 ؛ و56، الفقرةA/HRC/36/55 18الثاين، الفقرة  واملرفق 65، الفقرة. 
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اليت تستعني  240mmاليت يتم نشرها بالقنابل العنقودية  O-10عنقودية من الطراز 
 بالصواريخ. 

 الهجمات على األعيان المحمية -ثالثاً  
 المدارس -ألف  

على مدى ثالثة أسابيع يف الفرتة بني منتصف تشرين األول/أكتوبر وأوائل  - 20
حتت تأثري  رياض األطفالزعاج من املدارس و نتشرين الثاين/نوفمرب وقع عدد يدعو إىل اال

يف الغوطة الشرقية. وكانت احلوادث اليت وقعت يف تشرين األول/أكتوبر ناشئة عن  القصف
من اجلو.  أُطلقتاملدارس بذخائر  تف األرضي؛ ويف تشرين الثاين/نوفمرب ُأصيبصالق

وبسبب اخلوف من أي هجمات أخرى، أُغلقت معظم املدارس، مما ترك آالف األطفال 
بدون تعليم. ويف حني أن املدارس قد تكون هدفًا للهجوم يف حالة استخدامها ألغراض 
عسكرية إاّل أن هذه اهلجمات تتطلب حتذيرًا مسبقًا إذا كانت املدارس واقعة يف مناطق 

يتم مل دنيني، وهو ما حدث يف حالة احلوادث اليت مت توثيقها. ولكن مكتظة بالسكان امل
 حتذيرات يف أٍي من احلوادث التالية.أي إصدار 
تشرين األول/أكتوبر سقطت  16صباحًا يوم  40/10عند قرابة الساعة  - 21

طفالً  150. وكان أكثر من بطناقذيفة يف حارة قريبة من مدرسة غصن الزيتون يف كفر 
مُسع صوت انفجار تعرنف عليه  مااليوم الدراسي، عندانتهاء ن ملغادرة املدرسة بعد يستعدو 

األشخاص موضع املقابلة فيما بعد باعتباره قذيفة يرنجح أهنا أُطلقت من مواقع القوات 
طفلتها البالغة من العمر مثاين سنوات أثناء و تلت إحدى املدرسات املوالية للحكومة. وقُ 

مغادرهتما املدرسة بسبب الشظايا، وقُتل طفل أحد املدرسني ويبلغ مخس سنوات بإصابات 
وبدأت تعمل فقط العمل يف ساقه ويديه. وبعد هذه احلادثة، قلنلت املدرسة أعداد ورديات 

 يف الفرتة من السادسة إىل التاسعة مساًء.
، أصابت صباحاً  30/10الساعة تشرين األول/أكتوبر ويف  31 ويف صباح - 22

وش االبتدائية للبنني يف جسرين. وتضم هذه املدرسة عقذيفة ملعب مدرسة حممد ناصر عش
روضة تلميذ وتقع يف وسط جسرين وحتيط هبا املباين السكنية. وهناك  400أكثر من 
تشرين  16ليت وقعت يوم ة اثيف مواجهة هذه املدرسة. وكما حدث يف احلاد أطفال

األول/أكتوبر على مدرسة غصن الزيتون، كان التالميذ قد انتهوا لتوِّهم من الدراسة. 
سنة، ورجل كبري يف  11إىل  سنوات 8وقتلت القذيفة مخسة أوالد ترتاوح أعمارهم من 

على األقل، وكذلك  تلميذًا آخر 26السن كان يبيع احللوى بالقرب من املدرسة. وأصيب 
فلة واحدة يف منطقة قريبة. وتطلبت عدة إصابات جراحة فورية وتعنين برت قدمي أحد ط

للتدمري. وبعد هذه احلادثة، أوقفت املدرسة  جدراهنااألوالد. وتعرضت بوابة املدرسة وأحد 
 وقامت بتدريس فصلني اثنني فقط يومياً.  “الطوارئ”جدول 
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شرين الثاين/نوفمرب هبجمات جوية ت 8ثالث مدارس يوم تأثرت يف يوم واحد و  - 23
جممنع املدارس الذي يضم مدرسة غصن الزيتون واليت نفس يف الغوطة الشرقية. وأصيب 

تشرين األول/أكتوبر، مرة أخرى هبجمة جوية هذه املرة. ويف  26أصيبت من قبل يوم 
الساعة الواحدة بعد الظهر، أصابت ضربة جوية الرصيف أمام مدرسة بسمة أمل، وهي 

دراسية. وبعد ذلك ، مما تسبب يف أضرار خطرية يف الفصول البطناتقع أيضًا يف كفر 
يف لألطفال التميُّز  روضةة جوية ببعد الظهر، أصابت ضر  30/2بقليل، أي يف الساعة 

طفالً، وهي مالصقة ملشفى. ومل تقع إصابات  240حوايل الروضة . وحيضر هذه محورية
تشرين الثاين/نوفمرب، حي  كانت مديرية التعليم  8ٍي من حوادث يوم أبني التالميذ يف 

 قبل يومني فقط.أمنية ت تعليماهتا إىل مجيع املدارس باإلغالق ألسباب قد أصدر 
 المشافي -باء  

استمرارية االنتهاكات مُتثل اهلجمات على املرافق الطبية واحدة من أطول أمناط  - 24
. ويف املناطق احملاصرة، تعمل املشايف يف كثري من ةسوريالنزاع يف اجلمهورية العربية اليف 

مرور السنوات )انظر  عمرافق أصاهبا الضرر وكانت هدفًا هلجمات متكررة م األحيان يف
A/HRC/34/64 وأصبحت بدون أبسط املعدات واألدوية. وتتعرنض 40-30، الفقرات ،)

املشايف والعيادات الطبية والنقاط الطبية للهجوم بانتظام بسبب اهتمامها باجلرحى، يف 
ياة املدنية على االستمرار يف املناطق الواقعة حتت إطار اسرتاتيجية لتقويض إمكانية احل

سيطرة املعارضة. ويف كثري من األحيان فشلت حماوالت محاية املرافق بتغيري أمسائها أو 
(. وتعرض مئات من 66-62، الفقرات A/HRC/36/55بنقلها حتت األرض )انظر 

اللجوء يف اخلارج. العاملني الطبيني للقتل واإلصابة، والتمست أعداد ال حتصى منهم 
وأّدت هذه العوامل جمتمعة إىل إضعاف النظام الطيب يف كل أحناء البلد بصورة خطرية، 

أثرًا مدمرًا على املدنيني احملاصرين، وخاصة اجملموعات الضعيفة مثل األطفال  تأحدثو 
الكثيف  القصفار السن، واملصابني بأمراض مزمنة. وأثناء فرتات واألمهات احلوامل وكب

تشرين الثاين/نوفمرب، كان مئات املصابني الذين  8يف الغوطة الشرقية يوم  القصفمثل 
حيتاجون الرعاية يزيد كثريًا عن قدرة املشايف لتوفري هذه الرعاية، مما أّدى إىل عدم كفاية 

 العالج وإىل حاالت وفاة كان ميكن منعها.
أيلول/سبتمرب، ويف الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر سقطت  13ويف يوم  - 25

، وسقطت قذيفتان أخريان يف املنطقة بطنااحلكمة يف كفر  مشفىقذيفتا مدفعية على 
اجملاورة مباشرة. ومشفى احلكمة هو املرفق الرئيسي لعالج الصدمات يف املنطقة. ونظراً ألن 

عن  العاملون الطبيونتوقف  د السنوات السابقة فقاملشفى تعرض لإلصابة عدة مرات يف
استعمال الطوابق العليا يف املبىن، اليت تأثرت بصورة أكثر تكرارًا يف هجمات أخرى. ونشأ 

امرأة،  أحدمهاضان، يأيلول/سبتمرب إصابة أربعة أشخاص من بينهم مر  13عن هجوم 
نعاش أيضًا بأضرار، وكذلك الطوارئ واإل غرفتاوأحد العاملني يف املشفى. كما أصيبت 

ة واملناضد ولوح للطاقة الشمسية. وقال العاملون الطبيون رن املشفى مبا يف ذلك األس أثاث
أهنم يعتقدون أن اهلجوم كان انتقاماً ضدهم بسبب قيامهم بعالج أعداد كبرية من املدنيني 
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اليت قامت هبا القوات املوالية للحكومة يف اليومني  القصفأعمال  بسببالذين أصيبوا 
 السابقني للهجوم.

 84تشرين الثاين/نوفمرب، مت اإلبالغ عن مقتل  17و 14ويف الفرتة بني  - 26
تشرين الثاين/نوفمرب،  20شخصًا آخر. ويف فرتة بعد الظهر يوم  659شخصًا وإصابة 

مدفعية موقع فة يعتقد أهنا أُطلقت من وقعت قذي باملصابنيكانت املشايف مكتظة وبينما  
. بطناواملناطق احمليطة هبا يف كفر  الكهفعلى مشفى  ةالقوات احلكومية يف املليح

وأصابت إحدى القذائف سقف املشفى وأحدثت أضرارًا يف خزانات املياه واإلنشاءات 
املني الكهربائية. وسقطت قذيفة أخرى أمام املدخل الرئيسي للمشفى وأصابت أحد الع

باملشفى يف رأسه. وسقطت قذيفتان أخريان بالقرب من املشفى مما أّدى إىل مقتل امرأة 
 سنة ومن بينهم بنتان. 11بني سنتني وأعمارهم رتاوح توأطفاهلا األربعة الذين 

وجود مقاتلني أو أهداف أخرى  يف املقابالتر األشخاص كويف احلادثتني أن - 27
صدر أي حتذير قبل شن اهلجمات. وينص القانون الدويل للمدفعية يف املشايف. ومل ي

للمشايف والوحدات الطبية والعاملني الطبيني بسبب  “محاية خاصة”اإلنساين على توفري 
وظيفتهم اإلنسانية احملددة، وجيب على أطراف النزاع اختاذ تدابري إضافية حمدندة قبل 

بأكمله، مل توثِّق اللجنة أي حالة . وطوال النزاع السوري األعيانهذه  أحداستهداف 
قامت فيها القوات املوالية للحكومة بإعطاء أي حتذير قبل اهلجوم على املشايف أو 
الوحدات الطبية. وهذه اهلجمات ُتشكِّل جرمية حرب تتمثل يف تعمد استهداف األعيان 

 احملمية.
 عمليات اإلجالء الطبي -رابعاً  

نفاق يف شباط/فرباير، مل يتمكِّن ألمن إغالق ا عندما بدأت احلاالت األوىل - 28
من مغادرة الغوطة  ,مريض حيتاجون العالج 700من بني  ,مريضاً  80سوى حوايل 

غوطة الوكان املرضى الذين غادروا  .العالج يف مدينة دمشقهذا الشرقية للحصول على 
الذين ال ميكن هلم  الشرقية ينقسمون إىل فئتني: كانت اجملموعة األوىل تتألف من املرضى

، مثل املرضى الذين حيتاجون إىل عمليات القلب احلصول على العالج إاّل يف دمشق
ما اجملموعة أن. و املفتوح، نظرًا ألهنا املدينة الوحيدة اليت يتوفر فيها األخصائيون املطلوب

يهم كان ميكن عالجهم يف الغوطة الشرقية، مبن ف الذين الثانية فكانت تتألف من املرضى
لوال أن أحوال احلصار منعت وصول األدوية  املرضى الذين حيتاجون إىل غسيل الكلى،

واملعدات املطلوبة إىل احملتاجني. ويف اجملموعتني، واجه الرجال والنساء صعوبات حمددة. 
يواجهون خطر التجنيد اإلجباري يف القوات احلكومية بعد  42فكان الرجال حتت سن 
شق. وباإلضافة إىل ذلك، لو ترك زوج الغوطة الشرقية للذهاب وصوهلم إىل مدينة دم

للعالج فإن حياة زوجته وأطفاله تتزايد صعوبة., وواجهت النساء والفتيات الالئي حيتجن 
الرعاية الطبية حتديات ألن اجملموعات املسلحة يف الغوطة الشرقية ال تسمح هلن بالسفر إالّ 

كان ذلك يعين احتالل مقعد يف عملية اإلجالء كان   بصحبة حمرم. ويف املمارسة العملية،
 ميكن أن يأخذه مريض آخر بداًل عن احملرم الذي مل يكن حيتاج إىل العالج.
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وبعد استكمال إغالق األنفاق يف أيار/مايو، توقفت مجيع حتركات املرضى، مما  - 29
أّدى إىل ظهور حالة تدعو إىل اليأس أمام املرضى واجلرحى. وأبلغ ممارسو الرعاية الصحية 
أن إغالق األنفاق أّدى إىل نقص املعدات الطبية واألدوية، والذي اقرتن بسوء التغذية مما 

 عداد ال حُتصى من املدنيني.ألاألحوال الطبية  أّدى إىل زيادة سوء
مريضًا على وجه  368ومع حلول أوائل تشرين األول/أكتوبر، كان هناك  - 30

من بينهم طفلتان  ،عاجالً  اً طبي طفاًل يتطلبون إجالءً  48امرأة و 101التقدير، يشملون 
دون سن الثالثة حتتاج إحدامها إىل جراحة يف القلب وحتتاج األخرى إىل عالج كيميائي. 
وُقدِّمت طلبات اإلجالء إىل اهلالل األمحر العريب السوري وبعد عملية بريوقراطية معقدة 

 وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة الصحة واحلصول على تصريح استكمال إجراءات يفتشمل 
من مجيع األطراف املسيطرة على نقاط التفتيش على طول الطريق الذي يتعنين على املرضى 

امرأة وفتاة يف سن الرابعة عشرة إىل دمشق للعالج  نُقلت. ويف تشرين األول/أكتوبر، ختاذها
مت  هولكن قيل إن ذلك مل حيدث إاّل بعد مبادلتهما بأحد أفراد فيلق الرمحن. وقيل أيضًا إن

 أربعة مرضى يف تشرين األول/أكتوبر. ءإجال
وحبلول كانون األول/ديسمرب، كان عدد املرضى الذين حيتاجون اإلجالء قد  - 31

 29 على ختيارالاوقع مريضاً. ويف حماولة ملساعدة أخطر احلاالت،  529ارتفع إىل 
مريضًا يعانون من إصابات خطرية وأمراض مزمنة إلجالئهم فوراً. وأثناء انتظار اإلجالء، 
ُتويف طفالن على األقل ورفض تسعة رجال مغادرة الغوطة الشرقية خلوفهم من قيام القوات 

ي إجابات على أاحلكومية بالقبض عليهم. واسُتعيض عن أمسائهم مبرضى آخرين. ومل ترد 
وجنهة إىل القوات املوالية للحكومة للحصول على ضمانات بعدم تعرض املرضى الطلبات امل

 29كانون األول/ديسمرب، مت إجالء   28و 26ألي أعمال انتقامية. ويف الفرتة بني 
يف مبادلة مع عدد من املدنيني الذين حتتجزهم اجملموعات املسلحة يف مريضًا إىل دمشق 

 (.46/48، الفقرات A/HRC/36/55دوما )انظر 
 الخالصة -خامسًا 

مع دخول حصار الغوطة الشرقية يف سنته اخلامسة اتسم هذا احلصار باستخدام  - 32
املوثقة أساليب ووسائل يف احلرب تتزايد استهتاراً، مما أّدى إىل أسوأ حاالت سوء التغذية 

ذلك  النزاع السوري. واتسم حصار الغوطة الشرقية بتفشي جرائم احلرب، مبا يفطوال 
استخدام األسلحة احملرنمة، والتجويع الذي يؤدي إىل حاالت شديدة احلدة من سوء 
التغذية، والرفض الروتيين لعمليات اإلجالء الطيب، وال يزال هذا احلصار يؤثر أساسًا على 
مئات اآلالف من املدنيني الذين يعيشون يف اجليب احملاصر. وقد قامت اللجنة بتوثيق 

تخدام أطراف النزاع حرب احلصار من أجل تقويض إمكانية استمرار احلياة دقيق لكيفية اس
، الفقرة A/HRC/36/55الم )انظر س، يف حماولة لفرض االستمتنازعة أطرافيف ظل سيطرة 

(. ويف جانب اجملموعات املسلحة العاملة يف الغوطة الشرقية، استمر استخدام 18
باستخدام مدافع اهلاون غري املوجنهة يف قتل وإصابة عشرات من  العشوائيةاهلجمات 

 املدنيني يف مدينة دمشق الواقعة حتت سيطرة احلكومة. 
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 المرفق الثالث
 المشردون داخلياً   

 مقاتلةمحالت  نتيجةإىل جانب اإلصابات املدنية وتدمري املمتلكات املدنية  - 1
، (7)تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وهزميته يف هناية املطاف يف الرقة ودير الزور

أطلقت العمليات اجلوية واألرضية أثناء الفرتة موضع االستعراض واحدة من أكرب موجات 
املشردين داخليًا منذ بداية النزاع. ومع حلول حزيران/يونيه بدأ عشرات اآلالف من الرجال 

وذلك بعبور  منهماوالنساء واألطفال السوريني من الرقة ودير الزور رحلة خطرة للهروب 
هة والتعرض ألخطار األلغام األرضية، ليعاد توطينهم يف خميمات يف الصحراء جاخطوط املو 

يف حمافظيت مشال الرقة واحلسكة. وبلغ جمموع عدد  سوريا الدميقراطيةديرها قوات ت
 319 000األشخاص املشردين الذين هربوا من الرقة ودير الزور منذ متوز/يوليه أكثر من 

على األقل  229 000ى األقل من الرقة وشخص عل 90 000من  ونيتألف -شخص 
 من دير الزور. 

وأسايش )الشرطة الدميقراطية  سورياواعتبارًا من أيار/مايو، استخدمت قوات  - 2
منهجية لتقييم خطر مجيع  فحصاملدنية الكردية( واملخابرات احلربية الكردية أساليب 

حمتملة بتنظيم الدولة اإلسالمية. األفراد اهلاربني من الرقة ودير الزور الكتشاف أي صالت 
الذين فروا من االشتباكات عبور نقاط  األشخاصوتعنين على عشرات اآلالف من 

الدميقراطية للمرور بعمليات  سورياتفتيش والتسجيل يف خميمات تقع حتت سيطرة قوات ال
ودين الدميقراطية مبصادرة وثائق هوية كل األفراد املوج سوريا، حي  قامت قوات فحصال
و/أو جواز السفر(. وأنشأت قوات  العائلةو/أو دفرت  )بطاقة اهلوية الوطنية املخيماتيف 
من خالهلا مت نقل األشخاص املشردين  طارئةنقاط عبور الدميقراطية يف البداية ثالث  سوريا

(، قبل إرساهلم إىل خميمات أكرب: يقع إثنان منهما يف جنوب احلسكة )الكرامة والشدادي
 وخميم واحد يف مشال غرب مدينة الرقة )خميم الطوحينة(.

ومع تزايد األعمال القتالية تزايد أيضًا معدل املشردين داخلياً، حي  بدأ أربعة  - 3
الدميقراطية يف استقبال  سورياخميمات أكرب حجمًا وغري رمسية/مواقع منظمة تديرها قوات 

ه املخيمات يف الوقت احلاضر قرابة مئات الواصلني اجُلدد يومياً. وتستضيف هذ
شخص.  80 000شخص مشرند داخليًا يف كل منها، مبجموع يصل إىل  20 000

الواقع حتت السيطرة الكردية، وتقع يف  سوريامساحات جرداء يف مشال وهي تتناثر يف 
السد بالقرب من العريشة وقرية مربوكة )احلسكة( ومصنع القطن يف حوش عيسى وقرية 

 )الرقة(. السلوك
ومن خالل استخدام حواجز إغالق الطرق ونقاط التفتيش واشرتاط احلصول  - 4

الدميقراطية بيئة قسرية مل ترتك للمشردين  سورياعلى تصاريح االنتقال أنشأت قوات 
                                                           

 أعاله. 56-50و 41-36انظر الفقرات   (7) 
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عرب املخيمات،  املرورودير الزور الذين هربوا إىل الشمال خيارًا سوى من الرقة السوريني 
د االحتجاز الفعلي من حلظة اإلمساك هبم. ومت نقل الكثريين إىل وهو ما يرقى إىل ح
الذين تابعة لقوات سوريا الدميقراطية املسلحة، يف حني أن  صغرية املخيمات يف شاحنات

. وأثناء فحصجتنب عملية ال استطاعوامن الوصول إىل املهربني وتقدمي املال هلم متكنوا 
املالئمة  بالشروطيف كل املخيمات يف الوفاء  األحوالالفرتة اليت يغطيها التقرير، أخفقت 

وباإلضافة إىل ذلك  . (8)لإليواء و/أو اإلصحاح و/أو الصحة و/أو السالمة و/أو التغذية
ون املال بصورة منتظمة من املشردين داخليًا مقابل ز الدميقراطية يبت سورياكان جنود قوات 

م ملغادرة املخيمات. ورغم أن املخيمات تقع الغذاء واملاء وإعادة وثائق اهلوية اخلاصة هب
املشردين داخليًا املقيمني يف  جعلفإن وصول فصل الشتاء قد  ةسوريأساسًا يف الصحراء ال

 . االنتهاكاتاالستغالل و  أكثر ضعفاً يف مواجهةاخليام 

 األحوال في معسكرات المشردين داخلياً  -ألف  
أبلغ املشردون يف خميمات السد ومربوكة ومصنع القطن يف حوش عيسى يف  - 5

إن كان و كثرية أن املوارد البسيطة للغاية كانت غري موجودة يف كل هذه املخيمات،   أحيان
ذلك بدرجات متفاوتة. ففي السد )احلسكة( أشار بعض املشردين داخليًا إىل أهنم كانوا 

هلم بسبب عدم تقدمي خيام هلم. ويف كثري من الصحراء عند وصو رمال ينامون على 
مشفى يف مدينة للمحتاجني إىل العالج الطيب باإلجالء الطيب للاألحيان مل ُيسمح 

الدميقراطية. ويصف  سورياقوات  مناحلسكة إاّل إذا متكنوا من دفع املال لسلطات املخيم 
عندما تطلب األطفال  إالّ طبيب يف املوقع  مل يشاهد أيأحد املدنيني يف املخيم أنه 

رغيف واحد من اخلبز يومياً. بالرعاية. ويف بعض األحيان كان احلصول على الغذاء حمدوداً 
لرت يوزنع يومياً  20وكان احلصول على املاء حمدودًا أيضاً، ويقتصر على خزان مياه من 

 للطهي والشرب واإلصحاح. ءلكل أسرة، وكان يتعنين تقنني هذا املا
تشرين األول/أكتوبر نظنم املدنيون يف خمينم السد احتجاجًا ضد قوات  22ويف  - 6

يف مت سوريا الدميقراطية، حيدوهم األمل أن تؤدي هذه املظاهرة إىل السماح هلم باملغادرة. و 
الدميقراطية بإطالق النار يف  سورياالنهاية قمع هذا االحتجاج بعد أن قام جنود قوات 

، استمر إرغام بعض املشردين داخليًا على دفع فحصاهلواء. ويف النهاية، وبعد عملية ال
 100دوالر للخروج من معسكر السد. وأُرغمت إحدى األسر على دفع  100مبلغ 

ت الدميقراطية قد فقد سوريادوالر عن كل مركبة مغادرة، رغم أن اإلدارة التابعة لقوات 
وثائق هويتهم. ومل تتمكنن هذه األسرة من املغادرة صوب املناطق الواقعة حتت السيطرة 

الدميقراطية اجتاهها بداًل من ذلك إىل مشال إدلب. وهناك  سورياالكردية وحونلت قوات 
 واجهوا التشرد مرة ثانية حي  قابلتهم اخليام يف فصل الشتاء.

                                                           

املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم   (8) 
باسم ]ويشار إليه فيما يلي  1998رباير شباط/ف E/CN.4/1998/53/Add.2 ،11املتحدة، 

 .19-18)ج( واملبادئ  3[، يف املقدمة، الفقرة “املتحدةاملبادئ التوجيهية لألمم ”
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راس العني )احلسكة( احلدي  عن كة الواقع يف ريف وردند املدنيون يف خمينم مربو  - 7
أحوال معيشية مشاهبة يف عدم كفايتها. وتذكر املشردون داخليًا أن املخينم كان يفتقر إىل 
إمكانية احلصول على ما يكفي من الغذاء واملاء والرعاية الطبية رغم توزيع اخليام واملراتب 

نين شراء أي مياه إضافية حي  ُتكلِّف زجاجة ني على القادمني اجُلدد. وكان يتعطوالبطا
دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة. وحتدنث بعض  9أكثر من  اً لرت  20من مياه 

املدنيني كيف أن املياه مل تكن صاحلة للشرب وكانت تسبب اإلسهال بني األطفال. 
ا. وأشارت إحدى األسر إىل أهنا حصلت على أربع علب سردين فقط عند وصوهل

وألغراض الطهي كان عليهم حرق مالبسهم إلشعال النار، يف حني أن بعض األسر 
 سوريااألخرى مل يكن لديها وسيلة لشراء األغذية الباهظة الثمن اليت يبيعها جنود قوات 

 الدميقراطية.
كذلك إىل املراحيض الصحية، مما دفع إىل التربز يف وكان خمينم مربوكة يفتقر   - 8

اخلالء والتعرض لألمراض املعدية. ويف العديد من احلاالت، مل يكن هناك أطباء يف املوقع، 
من املساعدين الطبيني الذين اقتصرت مساعدهتم ويتذكر املشردون داخلياً أهنم تلقوا الرعاية 

 ضعفاألمهات احلوامل يف مربوكة حالة  اجهتو . و باراسيتامولية و الطبية على توزيع أد
بصورة خاصة نظرًا ألن املخينم كان يفتقر إىل الرعاية النفاسية املتخصصة. ومل تُنقل سوى 

قريب لوضع  مشفىالدميقراطية إىل  سورياطات قوات لالنساء الالئي استطعن دفع املال لس
يف أراضي  مواليدهنفع املال وضعن النساء الالئي مل يكن مبقدورهن دأن ، يف حني املواليد

املخيم غري الصحية مبساعدة نساء مشردات أخريات. وكما حدث يف خميم السد، قام 
كانون   15املدنيون يف خميِّم مربوكة أيضًا بتنظيم احتجاج على ظروف املعيشة املرتدية يوم 

 األول/ديسمرب.
الدميقراطية   سوريا وأوضح بعض املشردين داخليًا يف مربوكة كيف أن قوات - 9

األسر اليت مل أن كانت تستهدف بعض األسر للتجنيد اإلجباري، يف حني مت اإلبالغ عن 
دوالر جلنود قوات سوريا الدميقراطية.  300أن تدفع  ايكن لديها أطفال تعنين عليه
، مع وجود “السجن”املقابالت خميِّم مربوكة بأنه يشبه  يفووصف العديد من األشخاص 

تقييدات كاملة على التنقل وعدم إمكانية استقبال الزائرين. وقام أحد املدنيني املوجودين يف 
دوالرًا من دوالرات  68ه، بدفع فحصاملخيم، والذي مل يستطع االنتظار حىت يتم 

تصريح ”الدميقراطية من أجل احلصول على  سورياالواليات املتحدة إىل أحد أفراد قوات 
 دوالر عن كل فرد. 100، يف حني دفع آخرون “مغادرة
وأبلغ املدنيون الذين عربوا خالل خميم مصنع القطن يف عني عيسى )الرقة( عن  - 10

املدنيون أن أعضاء قوات تذكر  ويف هذا املخينمأحوال معيشية مشاهبة يف عدم كفايتها. 
دوالرات من دوالرات  3الدميقراطية كانوا يبيعون هلم رغيف اخلبز الواحد مببلغ  سوريا

حمدندة  حاالت مرضيةالواليات املتحدة. وبسبب ظروف احلياة داخل املخيم، ظهرت 
 سورياآب/أغسطس اعرتفت قوات  24تشمل اإلمساك واألمراض اجللدية. ويف 
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 “العاملني الطبيني ويف األدوية ويف املدرسني يفنقص كبري جدًا ”الدميقراطية رمسيًا بوجود 
الدميقراطية كذلك بوجود  سورياآب/أغسطس، اعرتفت قوات  27. ويف (9)يف عني عيسى

مشكلة ”عندما أعلنت عن محلة تبخري للتعامل مع ظروف معيشية ال تدعو إىل الرضاء 
 اً الحظت أهنا تثري هتديدًا ضار و  ،يف املخيم “األفاعي والعقارب وحيوانات الصحراء السامة

وتأثرت النساء والفتيات أيضًا بصورة خاصة بسبب نقص  .(10)بصورة خاصة لألطفال
املراحيض املالئمة، وأشارت الكثريات منهن إىل اضرارهن لالنتظار حىت املساء لقضاء 

الل وكذلك بسبب احلساسية الثقافية اليت ذالء بسبب اخلوف من اهلجوم واإلاحلاجة يف اخل
 . ينطوي عليها استخدام مراحيض يستخدمها الرجال أيضاً 

للمخينم وأشاروا  املقفربسبب املوقع  الشكوى املريرةوأعرب املدنيون كذلك عن  - 11
إىل أن إشارات شبكات اهلواتف املنقولة كانت حمدودة، مما قلنل من قدرهتم على االتصال 
بأسرهم. ويف مناسبات نادرة مُسح فيها للصحفيني بالدخول إىل عني عيسى كان عليهم 

 الدميقراطية.  اسوريقوات خيم يف وجود مرافق من مقابلة سكان امل

 الديمقراطية سوريااالحتجاز لدى قوات  -باء  
أُرغم مجيع األشخاص الذين هربوا من الرقة ودير الزور على اإلقامة داخل مواقع  - 12

تشبه املخيمات يف السد ومربوكة وعني عيسى أثناء تقييم وثائق هويتهم و  األسوارحتيطها 
على حدة. ولكن األسر اليت حتمل وثائق هوية صادرة عن تنظيم الدولة  كل  لفحصهم

الدميقراطية ال تعرتف  سوريااإلسالمية تأثرت بصورة غري متناسبة، نظراً ألن سلطات قوات 
أكثر طوالً. وتراوح  فحصهبذه الوثائق باعتبارها وثائق مشروعة وهو ما أدى إىل فرتات 

بضعة أيام إىل مثانية أسابيع، رغم أنه مل يتم من  فحصالمتوسط وقت العبور إلجراءات 
. وبعد املوافقة اليت يستند إليها الفحصتعريف املشردين داخليًا بأي تفاصيل عن العملية 

يف  “ضامن”مل يكن مسموحًا إاّل لألفراد أو األسر الذين يستطيعون حتديد كفيل أو 
للذهاب إىل تلك املناطق. وفرضت املخيمات املناطق الواقعة حتت السيطرة الكردية مبغادرة 

لس الواقعة حتت سيطرة ميكن التحرك حنو جرابلكي لحصول على كفيل لشروط مماثلة 
وقيام يف مواقع مقفرة ملخيمات ا وجوداجليش السوري احلُر )مشال حلب(. وكان من شأن 

 أن تعقندتالدميقراطية مبصادرة اهلواتف احملمولة يف بعض املخيمات  سورياجنود قوات 
فرص احلصول على كفيل لكثري من املشردين داخلياً. ومل يكن أمام كثريين آخرين من 

األسر  ضالدميقراطية بع سورياقوات حني أرغمت خيار سوى التحرك غربًا حنو إدلب، يف 
 مليات إزالة األلغام.ودير الزور بعد ع ةعلى العودة إىل الرق

                                                           

قوات سوريا الدميقراطية. خمينم عني عيسى حتت اجملهر، وميكن االطالع عليه يف املوقع   (9) 
www.sdf-press.com/en/2017/08/ain-issa-camp-under-microscope. 

 Insecticideداخل خميم عني عيسى ) بخ مبيدات حشرية ، محلةقوات سوريا الدميقراطية  (10) 

Spraying Campaign Inside Ain Issa Camp ميكن االطالع عليه يف املوقع )www.sdf-

press.com/en/2017/08/insecticide-spraying-campaign-inside-ain-issa-camp. 
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املدنيني الذين  فحصوال ميكن تربير االعتقال، أو االحتجاز اإلداري، ألغراض  - 13
األسباب األمنية ”يعتقد أهنم يشكلون هتديداً أمنيًا إاّل يف حاالت الضرورة املطلقة ملواجهة 

احتجازه. بتقييم كل حالة على حدة فيما يتعلق بكل فرد قبل القيام وجيب  “(11)القهرية
واعتقال املدنيني ال جيوز استخدامه فقط ألغراض االستجواب أو مجع املعلومات. وجيب 

بلغة يفهموهنا، بأسباب اعتقاهلم وأن يكون لكل منهم احلق يف  ،إبالغ مجيع املعتقلني فوراً 
قانونية اعتقاهلم يف املخيمات. وجيب أن تقوم هيئة على االعرتاض، بأقل تأخري ممكن، 

 .(12)االعتقال اإلدارية وحمايدة باستعراض قانونية مستقل
تهديد هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية ضد املناطق الواقعة حتقق مثال لوقد  - 14

أيار/مايو عندما قام مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية باهلجوم  3حتت السيطرة الكردية يوم 
مدنياً منهم  30لوا ما ال يقل عن على خميم رجم الصلييب )احلسكة( قبل الفجر بقليل، وقت
تشرين األول/أكتوبر بتفجري  12نساء وأطفال. وباملثل، قام مقاتلو تنظيم الدولة يوم 

حلة يف قريبة أبو فاس، اجملاورة للحسكة ودير اجهازين تفجرييني مرجتلني يف نقطة تفتيش امل
ألونيل من جانب الفرز األغراض  متجمعنيمشرد داخلي  7 000الزور، حي  كان قرابة 
مشردًا داخليًا مبن فيهم  40إىل مقتل  ي. وأّدى اهلجوم االنتحار قوات سوريا الدميقراطية

نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين. ومت بعد ذلك حتديد هوية عدة إرهابيني تابعني 
اليت تقوم هبا قوات سوريا الدميقراطية. وتقوم قوات  فحصال ةعملي بفضللتنظيم الدولة 

، معظمهم “إرهايب”مقاتل  1 400سوريا الدميقراطية يف الوقت احلاضر باحتجاز قرابة 
من مقاتلي تنظيم الدولة الذين مت التعرف عليهم هبذه الصفة، ويشملون مئات املقاتلني 

 .(13)بلداً  30األجانب من حوايل 
قوات سوريا الدميقراطية  فليس هناك ما ُيربِّر قيامهذا التهديد، وبغض النظر عن  - 15

الشامل جلميع املدنيني من الرقة ودير الزور. ومن بني هؤالء املدنيني املعتقلني يف باالعتقال 
من األشخاص الذين  همالوقت احلاضر توجد نساء وأطفال ومسنون ومرضى ومعاقون وغري 

. ألي سبب ومن الواضح أن استمرار احتجازهم ليس ضرورياً  ال ميثلون هتديدًا أمنيًا قاهراً 

                                                           

الدويل العريف وقانون كال القانون ”تتفق اللجنة مع اللجنة الدولية للصليب األمحر على أن   (11) 
األسباب األمنية ”، وتعترب أن “متأصلة لالعتقالسلطة  املعاهدات اإلنساين الدويل يتضمنان

مُتثِّل معيارًا منطبقًا لألسباب املسموح هبا يف حاالت النزاع املسلح غري الدويل. انظر،  “القاهرة
 ,INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, Commentary of 2016على سبيل املثال 

Article 3: Conflicts Not of an International Character وميكن االطالع عليه 728، الفقرة ،
 =www.ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?actionيف املوقع 

openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC 
 .723نفسه، الفقرة املرجع   (12) 
كانون الثاين/يناير   3قوات سوريا الدميقراطية، ل -2017بانوراما عام وحدات محاية الشعب،   (13) 

War-of-Sheet-Balance-www.ypgrojava.org/2017-، وميكن االطالع عليها يف املوقع 2018

Forces-Democratic-Syrian-%E2%80%93 ،تصريح صحفي. 

http://www.ypgrojava.org/2017-Balance-Sheet-of-War-%E2%80%93-Syrian-Democratic-Forces
http://www.ypgrojava.org/2017-Balance-Sheet-of-War-%E2%80%93-Syrian-Democratic-Forces
http://www.ypgrojava.org/2017-Balance-Sheet-of-War-%E2%80%93-Syrian-Democratic-Forces
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ويف حاالت كثرية، فإن االعتقال املستمر هلؤالء األفراد يبلغ حد احلرمان التعسفي من 
 . (14)غري مشروع ملئات اآلالف من األفرادبالتايل فهو حبس احلرية، و 

الكردية الفعلية وقوات سوريا الدميقراطية باإلضافة إىل الذاتية وسعت اإلدارة  - 16
ذلك إىل االعتماد على املعونة اإلنسانية من املنظمات غري احلكومية وكذلك األمم املتحدة 

املعتقلني يف خميماهتم. ولكن املعونة الواردة ال تزال كافية إىل حد بعيد لدعم أود إلقامة 
من الرقة ودير الزور. ورغم قانونية االحتجاز  القادمنيليًا األعداد املتزايدة من املشردين داخ

فإن املعتقلني حيق هلم يف مجيع األوقات التمتع بظروف اعتقال حترتم كرامتهم املتأصلة. 
، يشمل احلق يف الغذاء واملياه الئقوحيق كذلك جلميع املعتقلني التمتع مبستوى معيشي 

إن احلد األدىن من جوهر هذه االلتزامات . وعلى األقل، ف(15)وكذلك احلق يف الصحة
ينطبق بغض النظر عن احلالة االقتصادية أو اعتبارات امليزانية اليت تراعيها سلطة االعتقال، 
وبالتايل فإن قوات سوريا الدميقراطية ال ميكنها أن تنقل هذه االلتزامات بالكامل إىل 

من األغذية واملياه وظروف املعيشة  . واإلخفاق يف توفري احلد الكايف(16)املنظمات الدولية
ألٍي من املعتقلني يعين أن قوات سوريا الدميقراطية تواصل انتهاك هذه احلقوق يف خميمات 

 مربوكة والسد وعني عيسى.
وُتدرك اللجنة أن املرضى املدنيني من خميمات السد ومربوكة ومصنع القطن يف  - 17

قوات  ترفضعني عيسى مل يتوفر هلم اإلجالء الطيب إاّل بعد دفع املقابل املايل، يف حني 
إلجالء يف بعض احلاالت. ويف الطلبات العاجلة لتنفيذ هذا اسوريا الدميقراطية بشدة 

ت البريوقراطية الصارمة اليت تفرضها قوات سوريا الدميقراطية حاالت أخرى، متنع اإلجراءا
املدنيني من التمكن من اإلجالء الطيب يف أشد حاالت احلاجة إليه. وُيشكُّل اإلخفاق يف 
توفري الرعاية الطبية املالئمة أو تقدمي املساعدة إىل املعتقلني انتهاكًا حلظر املعاملة القاسية 

                                                           

املشرتكة بني اتفاقيات جنيف تسكت عن الضمانات اإلجرائية لألشخاص  3نظرًا ألن املادة   (14) 
املعتقلني يف النزاع املسلح غري الدويل فإن اللجنة ُتطبق التزامات حقوق اإلنسان األساسية على 

ب وجي سورياقوات سوريا الدميقراطية، وهي جمموعة مسلحة متارس السيطرة الفعلية على إقليم يف 
عليها لذلك أن حترتم احلقوق األساسية لألشخاص املعتقلني يف ذلك اإلقليم. انظر على سبيل 

آذار/مارس  31املثال تقرير فريق اخلرباء التابع لألمني العام عن املسؤولية يف سري النكا، 
التقرير يف  على . وميكن االطالع188يف الفقرة  2011

www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf  والعهد الدويل اخلاص
جلد 
ُ
]ويشار  171، ص 999باحلقوق املدنية والسياسية، األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، امل

؛ انظر أيضًا مبادئ 9[ املادة “والسياسيةالعهد الدويل للحقوق املدنية ”إليه فيما بعد باسم 
  .2)ل( و 12أعاله، املبدأ  34األمم املتحدة التوجيهية، احلاشية 

، القواعد 1977أيار/مايو  13انظر قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،   (15) 
24-26. 

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم ، اآلراء، وكونغ ضد كامريونمانظر على سبيل املثال،   (16) 
، لريوي المي وآخرون ضد جامايكا؛ و3-9، الفقرة 1994متوز/يوليه  21، 458/1991

، 11.843، 11.826القرار، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، القضايا رقم 
 .203، الفقرة 2001نيسان/أبريل  4، 11.847

http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf
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والقبول ُيشكِّل  فحصوكذلك احلق يف الصحة. وبعد ال، (17)نةأو الالإنسانية أو املهي
قبل مغادرة  “كفيل”تحديد لعلى مجيع األفراد واألسر املفروض العبء اإلضايف 

احلُر إنكاراً السوري يش اجلاملخيمات إىل املناطق الواقعة حتت السيطرة الكردية وسيطرة 
الدميقراطية بابتزاز املال من األفراد قبل  حلرية التنقل. وأخرياً، فإن قيام جنود قوات سوريا

 السماح هلم مبغادرة السد ومربوكة يبلغ أيضاً حد إنكار حرية التنقل.
ورغم أن مسؤولية توفري الغذاء واملياه والظروف املعيشية الالئقة لألشخاص  - 18

اليت املشردين من حمافظيت الرقة ودير الزور تقع على سلطات قوات سوريا الدميقراطية 
تعتقلهم، فقد لعبت املنظمات اإلنسانية دورًا مساعدًا يف حتسني هذه األزمة اهلائلة. وقد 

ية واملساعدة غري املنحازة اليت تقدمها هذه لأّدى وجود منظمات إنسانية حملية ودو 
املذكورة أعاله،  األماكناملنظمات إىل تقليل الضرر الذي تعرض له املشردون داخليًا يف 

ذه املساعدة ظلت حىت اآلن غري كافية للوفاء باالحتياجات اإلنسانية واحلمائية رغم أن ه
 املتصاعدة لعشرات اآلالف من املعتقلني واملشردين داخلياً يف مواجهة اخلطر.

 ةالمشردون داخليًا من حما -جيم  
موضع االستعراض، جدندت القوات املوالية للحكومة هجماهتا يف أثناء الفرتة  - 19
اة وهامجت بصورة منتظمة جيوب املقاومة املتبقية يف احملافظة اليت تقع حاليًا حتت مح

جمموعات مسلحة مبا فيها فيلق الشام وجيش العزة. وهكذا  عدةسيطرة هيئة حترير الشام و 
أّدت اهلجمات اجلوية واألرضية حىت اآلن إىل تشريد عشرات اآلالف من املدنيني من هذه 

 اتشرين األول/أكتوبر، أّدت األعمال القتالية يف مشال محاة ومشاهلاملناطق: ومنذ شهر 
شخص، وخاصة من املناطق الواقعة حتت سيطرة  90 000الشرقي إىل تشريد أكثر من 

شخص للتشريد يف أوائل تشرين  30 000هيئة حترير الشام. وتعرض أكثر من 
وهي  -. واجته املشردون من عقريبات الثاين/نوفمرب من مراكز السعن واحلمراء وعقريبات

يف اجتاه مشال  -كيلومرتًا شرق مدينة محاة   70قرية وتقع على بُعد  73منطقة تشمل 
 محاة وجنوب إدلب وأتارب )حلب(. 

عة بالقوات الربّية احلكومية وامليلشيات التا تقدنمتوحبلول منتصف متوز/يوليه،  - 20
. وبسبب ارتفاع حدة اهلجمات غطاء دعم جويحتت  بالتقدم من الغرب حنو عقريبات

املدنيني اهلاربني يف وادي العزيب )محاة(، وهي منطقة صحراوية كثري من وتكررها، جتمنع  
الرقة السريع، على أمل أن يتم تسهيل إجالئهم. وبداًل من  -بالقرب من طريق سلمية 

غذاء أو املاء حي  قامت يف فخ النقص الشديد للبالوقوع ذلك، انتهى املشردون داخليًا 
القوات احلكومية بسد مجيع الطرق وزراعة األلغام يف املناطق احمليطة جبانيب الطريق السريع. 

                                                           

)احملكمة األوروبية حلقوق  27229/95، احلكم، الطلب رقم املتحدةكينان ضد اململكة   (17) 
، احلكم، حمكمة البلدان تييب ضد إكوادور؛ و111( الفقرة 2001نيسان/أبريل  3 ،اإلنسان

 لوز ضد نيجرييا -هوري ؛ و157، الفقرة 2004أيلول/سبتمرب  7األمريكية حلقوق اإلنسان، 
 .41، الفقرة 225/1998سان والشعوب، البالغ رقم القرار، اللجنة األفريقية حلقوق اإلن
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أطفال يف الظروف املعيشية القاسية يف املنطقة، مبا يف ذلك  10وقد قُتل ما يصل إىل 
غسطس، الوفاة بسبب ضربات الشمس، باإلضافة إىل وفاة ثالثة مسنني. وحبلول آب/أ

بدأ املدنيون غري القادرين على مواصلة احلياة يف وادي العزيب خماطرة اهلرب ليالً. وقامت 
املدنيني اهلاربني، وقتلت هؤالء القوات املوالية للحكومة باستهداف  صفوف القناصة يف

آب/أغسطس وحده، قتلت القناصة املوالية  25وجرحت العشرات منهم. ويف يوم 
شخصاً من املشردين داخلياً. وقتل غريهم بانفجارات األلغام  70عن  للحكومة ما ال يقل

مدنيًا على يد القوات املوالية للحكومة  25األرضية، بينما مت القبض على عدد يصل إىل 
 ومل يُعرف عنهم أي شيء منذ ذلك احلني.

وتقع عقريبات اآلن حتت سيطرة احلكومة ومل يبق أي مدنيني يف هذا املركز.  - 21
املدارس والصيدليات واحملالت التجارية واملناطق السكنية  تعرضتوصف املشردون كيف و 

أن تفيد ببعضهم وصلت معلومات إىل مجيعًا للتدمري بسبب اهلجمات اجلوية والربية. و 
رمت النار فيها كعمل انتقامي. ضامليلشيات املوالية للحكومة قامت بنهب مساكنهم أو أ

من عقريبات على عدم العودة إىل املنطقة خوفًا من أي هجوم وأصر املدنيون املشردون 
عات اأيلول/سبتمرب، قامت مج 19انتقامي حىت لو أتيحت هلم الفرصة للعودة. ويف 

على املناطق الواقعة حتت مسلحة بقيادة هيئة حترير الشام بعملية هجومية واسعة النطاق 
والية للحكومة هبجمات مضادة أّدت سيطرة احلكومة مشال مدينة محاة، وقامت القوات امل

أيلول/سبتمرب، وردت األخبار بأن القوات املوالية  26إىل قتل وإصابة العشرات. ويف 
مشردًا داخليًا  60يف قرية الشيخ هالل وقتلت ما يزيد عن  شنت هجومًا برياً  للحكومة

لطيب للمغرتبني تشرين الثاين/نوفمرب، تعرض املركز ا 12وجرحت كثريين غريهم. ويف ليلية 
ريف محاة، للتدمري يف غارة جوية. ويف حني مل يتأثر أحد  شرق ية، يفانالسوريني يف اجليزد
تدمري معدات طبية مع تعرض مركز لإلسعاف بأضرار مادية شديدة  دمن املدنيني فق

. وتواصل القوات املوالية للحكومة تعمد استهداف البنية التحتية الطبية يف إطار حيوية
اسرتاتيجيتها القتالية، وهو ما ُيشكِّل جرمية حرب تتمثل يف تعمد استهداف أعيان حممية. 
واهلجمات املتعمدة ضد سيارات اإلسعاف تبلغ هي األخرى حد جرائم احلرب املتمثلة يف 

يزال القتال يف ال وسائل النقل الطبية. ويف وقت كتابة هذا التقرير، اهلجوم املتعمد على 
 محاة مستمراً. 
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 المرفق الرابع
 تآكل البنية التحتية المدنية  

ظلت اهلجمات ضد األعيان املدنية  ةسوريمنذ بداية النزاع يف اجلمهورية العربية ال - 1
أماكن العبادة  كانتواحملمية مسة شبه دائمة، وذلك انتهاكًا للقانون الدويل اإلنساين. فقد  

ومراكز الدفاع املدين واملساكن واملخابز واألسواق، وبدرجة أقل املدارس، هدفًا منتظماً 
 للهجوم من جانب مجيع األطراف املتحاربة.

 المشافي -ألف  
أيلول/سبتمرب، شنت القوات املوالية للحكومة هجوماً جوياً على مشفى  19يف  - 2

مريضًا يتلقون العالج. والرمحة  80الرمحة يف خان شيخون )إدلب( حي  كان حوايل 
نيسان/أبريل أثناء  4يوم من قبل يف ضواحي خان شيخون، وهوجم  “كهفي  مشفى”

، املرفق A/HRC/36/55وات احلكومية )عالج ضحايا هجوم بغاز السارين قامت به الق
 صباحاً  15/10و 00/10بني الساعة فقد مت شن ضربتني جويتني (. 17الثاين، الفقرة 

؛ ورغم أن الضربة األوىل مل ُتسبِّب ضررًا واسعًا فإن الضربة الثانية أصابت مدخل تقريباً 
سيارات إسعاف.  منرت متامًا منطقة استقبال سيارات اإلسعاف، وكذلك ثالثداملشفى و 

، مما تسبب يف نشوب حريق وأصابت معدات شفىواصابت الضربة أيضًا مستودع امل
الصدمات بأضرار. ومع استمرار الطائرات يف التحليق توقفت جهود اإلنقاذ عالج وحدة 

ملدة عشر دقائق أخرى حىت تأكد خلو السماء من الطائرات. ويذكر الشهود أهنم الحظوا 
خان شيخون يف ذلك الصباح، وأهنم قاموا  فوقن رحالت الطائرات عددًا غري عادي م
توقعاً هلجوم حمتمل. وهلذا مل حتدث إصابات. ويف الساعة الثالثة بعد  شفىلذلك بإجالء امل

 الظهر، هومجت أيضاً عيادة للرعاية األونلية يف خان شيخون.
فجارات. وحدثت أيضًا تشققات يف جدران مشفى الرمحة بسبب قوة االن - 3

ويظهر من الصور ومقاطع الفيديو يف أعقاب اهلجوم وجود ضرر واسع بسبب القنابل من 
أسلحة انفجارية بأحجام خمتلفة، تشمل قسم الذيل من قنبلة انفجارية غري موجنهة من 

ستخدمها كال القوات اجلوية تمع القنابل اليت يتفق ، وهو ما  OFAB 100-120طراز 
 والروسية.  ةسوريال
ويف نفس اليوم، وقبل الظهر بقليل، شنت القوات املوالية للحكومة هجوماً جوياً  - 4

 30إدلب(. وكان هناك حوايل )على مشفى الرمحة اخلريي، وهو مشفى للتوليد يف قرية ته 
يتلقون العالج  شفىطفاًل مريضًا بامل 12يف ذلك الوقت منهم  شفىشخصًا موجوداً يف امل

مريضًا إضافيًا خارج  40هناك ستة أطفال ُرضع يف احلاضنات، و أمهاهتم. وكان برفقة
 يتلقون اخلدمات السريرية.  شفىامل
الشرقي للمشفى، الذي يضم عنرب  اجلنويب الركنوأصابت القنبلة األوىل  - 5

الطابق الثاين للمشفى توسعة  تاألطفال، كما دمنرت قسمًا آخر للحاضنات. واهنار 
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صيدلية تضم خمزونات من األدوية إصابة شديدة. وُأصيبت مولدات الكهرباء  تبيصأو 
واإلمدادات الكهربائية أيضًا بأضرار شديدة. ويف اخلارج، أصيبت سيارة إسعاف وسيارتان 
خاصتان بأضرار. وتشري صور املخلفات إىل أن الغارات اجلوية استخدمت العديد من 

حلاصل مع استخدام قنابل جوية غري موجنهة من طراز األسلحة االنفجارية، ويتفق الضرر ا
OFAB والروسية.  سوريااليت تستخدمها كال القوات ال 

قى العاملون يف املشفى حتذيرات لوقبل وقوع الغارة اجلوية بست دقائق تقريباً، ت - 6
من مرصد مدين باحتمال وقوع هجوم، ومتكنوا من إجالء األغلبية العظمى من العاملني 

بسبب اهلجوم وأصيب فورًا رضى. ولكن قُتلت إحدى عامالت النظافة يف املشفى وامل
 بإصابة يف ذراعه. مشفىاملدير اإلداري لل

 المدارس -باء  
آذار/مارس ويف قرابة الساعة احلادية عشرة مساًء تقريباً،  21إىل  20يف ليلة  - 7

 150يقل عن ال وقعت غارة جوية على مدرسة البادية يف املنصورة )الرقة( وقتلت ما 
كيلومرت تقريبًا من القرية هي مبىن كبري   1.5شخصاً. ومدرسة البادية اليت تقع على بُعد 

وخيام.  ةمنازل قليل ةسوى بضعمنه منعزل يتألف من ثالثة طوابق، وال يوجد بالقرب 
وكانت هذه املنطقة تقع حتت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية يف ذلك الوقت. ويف جلسة 

التابعة للتحالف  املختلطةقوة املشرتكة الآذار/مارس، أعلنت  28صحفيني يوم إحاطة لل
مقاتاًل من مقاتلي  30الدويل عن مسؤوليتها عن الغارة والحظت أهنا كانت تستهدف 

مل تستطع أن تتأكد من االدعاء بوجود  وأهناتنظيم الدولية اإلسالمية يستخدمون املدرسة، 
 املختلطة قوة املشرتكةالمتوز/يوليه، أعلنت  7ويف . (18)درسةمشردين داخليًا يستخدمون امل

ال توجد معلومات كافية للتأكد أنه  ،بعد مزيد من استعراض املعلومات املتاحة أهنا قدنرت،
 .(19)ت مدنينيبمن أن الغارة اجلوية أصا

 2017وكانت اللجنة قد أبلغت عن هذه احلادثة للمرة األوىل يف متوز/يوليه  - 8
مقابلة مع  20 يف إطار حتقيقاهتا (. وأجرت اللجنة79، الفقرة A/HRC/36/55ر )انظ

يف املوقع بعد الضربات كانوا الناجني وأقارب الضحايا وعمال اإلنقاذ وأهايل القرية وأفراد  
 2012كانت منذ عام ية  دمدرسة البا موضع املقابلة أناجلوية. وأوضح مجيع األشخاص 

                                                           

عن طريق اهلاتف من  دإحاطة قدمها جنرال تونسن ،لألخبار، وزارة الدفاع املستنسخ النص احلريف  (18) 
، وميكن االطالع عليه يف املوقع 2017آذار/مارس  18بغداد، العراق، 

www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1133033/department-of-

defense-briefing-by-gen-townsend-via-telephone-from-bagdad-iraq. 
عملية العزم الصلب، تقرير اإلصابات املدنية الشهري، اإلصدار رقم:  -القوة املشرتكة املختلطة   (19) 

، وميكن االطالع عليه يف املوقع 2017ليه متوز/يو  7، 17-258
www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-

View/Article/1239870/combined-joint-task-force-operation-inherent-resolve-monthly-

civilian-casualty. 
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 )محص( نيداخليًا من تدمر )محص(، والسخنة )محص( والقريتلنازحني اي ُأسر ؤو ت
واخلفسة )حلب( ومسكنة )حلب( والباب )حلب( وريف محاة وكان بعض املقيمني من 

داخليًا وكانوا يعيشون يف املدرسة طوال  املشرديناجُلدد يف حني كان آخرون من  القادمني
 املدرسة يف وقت الغارة اجلوية شخص كانوا يعيشون يف 200سنوات. ويُقدنر أن أكثر من 
جث   ولكن ظلتجثة من املوقع  150قد مت استعادة و ومل ينج منهم سوى القليلني. 

بعد  منع تنظيم الدولة اإلسالمية املنقذين من مواصلة حبثهمحي  أخرى حتت األنقاض، 
 . آذار/مارس 24ثالثة أيام من الغارة، أي يف 

شخص،  200الذين كان يزيد عددهم عن  ومن بني املقيمني يف املدرسة - 9
 شخصًا ناجيًا فقط وكان بعضهم قد أصيب إصابات خطرية 12اللجنة هوية  حدندت

خارج الشبابيك  التفجريات قذفتهم نوفقد األطراف. وأبلغ الناجون أمثل احلروق الشديدة 
ة الكربى وسقطوا خارج املدرسة، وهو ما انقذهم من املوت حتت االنقاض. وكانت األغلبي

من الناجني من النساء واألطفال، وهم أربعة نساء وستة أطفال، كان أصغرهم سنًا وليداً 
على املتوفني الذين كانوا  الذين متت مقابلتهم عمره عشرة أشهر. وتعرنف األشخاص

يعرفوهنم شخصياً، ومعظمهم من األقارب. ومن بني هؤالء املتوفني مثاين نساء كانت 
طفاًل وكلهم باستثناء طفل واحد تقل  21إحداهن يف املراحل األخرية من احلمل، و

 أعمارهم عن سن احلادية عشرة.
نها العديد من القنابل وأصيبت املدرسة بثالث ضربات جوية، استخدم يف كل م - 10

اليت دمنرت معظم املبىن وحولته إىل مكان ال يصلح للمعيشة. وتوضح الصور اليت قدمها 
نقاط  ويظهر من كثرةعلى غارات جوية كثيفة، ما يدل األشخاص الذين متت مقابلتهم 

ح هبدف تدمري املبىن بأكمله. وتوضموقوتة االرتطام من القنابل اجلوية استخدام صمامات 
، اليت سبق للجنة أن وثقت Hellfireصور املخلفات أيضًا استخدام قذائف من طراز 

استخدامها من جانب التحالف الدويل الستهداف الناجني من الغارات اجلوية )انظر 
A/HRC/36/55 من األشخاص الذين متت مقابلتهم قالوا  اً (. ويف حني أن كثري 57، الفقرة

لدولة اإلسالمية داخل املدرسة فقد قال أحد الناجني الذين جيدوا أعضاء تنظيم ا هنم ملإ
قام أعضاء تنظيم الدولة اإلسالمية أحد ن إوصلوا إىل املدرسة قبل الغارة ببضعة أيام 

بعد انتقاله إىل املدرسة بقليل ولكن هذا املقاتل مل يكن يقيم يف املدرسة. بتسجيل أسرته 
أن عائلتني من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية   ذكرت اليتاملعلومات األونلية  تعزيزومل يتم 

ها قبل حنو شهر من الغارة. )انظر انتا تعيشان يف املدرسة ولكنهما غادرتاك
A/HRC/36/55 79، الفقرة). 

من مقاتلي تنظيم  30وال تدعم املعلومات اليت مجعتها اللجنة االدعاء بأن  - 11
املدرسة وقت الغارة وال أن تنظيم الدولة اإلسالمية كان الدولة اإلسالمية كانوا موجودين يف 
حالة املصابني وطبيعة مبىن البادية بالعكس، كانت يستخدم املدرسة بشكل آخر. و 

وال بد وأن فريق االستهداف التابع للتحالف كان كثريًا تقدير التحالف الدويل.  ختالفان
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 ،سر املشردين داخلياً املدرسة كانوا من أُ بأن املقيمني يف  تفيداليت ميلك بسهولة املعلومات 
ومنهم أعداد كبرية من النساء واألطفال، وأن املدرسة كانت ُتستخدم ألغراض إيواء 

اللجنة إىل أن التحالف الدويل كان عليه  صلذلك ختل. 2012املشردين داخليًا منذ عام 
ر األرواح أو ئخساأن يعلم بطبيعة اهلدف وأخفق يف اختاذ االحتياطات املمكنة لتجنب 

اإلصابة بني املدنيني واإلضرار باألعيان املدنية أو تقليلها إىل أدىن حد، مما ميثل انتهاكاً 
التحقيقات الالحقة اليت قام هبا التحالف  تذكرللقانون الدويل اإلنساين. وكان يتعنين أن 

 الدويل العدد املرتفع من اإلصابات بني املدنيني نتيجة هذا احلادث.
، بدأت القوات املوالية للحكومة محلة 2017ويف النصف الثاين من عام  - 12

اسرتاتيجية عسكرياً متضافرة لتدمري املدارس يف كل ريف حلب، واليت كانت تقع يف منطقة 
بط بني حلب ر ضهور اجلوية )إدلب( وخط السكك احلديدية الذي يتؤدي إىل قاعدة أبو ال

وبعد انصراف أيلول/سبتمرب،  26يوم بعد الظهر،  30/12ودمشق. ويف قرابة الساعة 
دقيقة، شنت القوات املوالية للحكومة سلسلة من الغارات  15األطفال من املدرسة حبوايل 

من  4 000تارب، حي  يقيم قرابة األركز مبيف قرية قناطر، تاناتيا اجلوية على مدرسة 
ساعة واحدة، أصابت  غضونيف  اً هجوم 11مت القيام هبجمات جوية تصل إىل . و املدنيني
التدريس لألطفال يف تاناتيا واملنطقة السكنية احمليطة هبا. وتوفِّر مدرسة تاناتيا مدرسة 
يف اثنني من املباين، رغم أن أحدمها تعرض للتدمري الكامل نتيجة  9إىل  1من  الصفوف

املبىن الباقي إىل ذ، الذين أصيب الكثري منهم بصدمة عنيفة، اهلجوم. وقد مت نقل التالمي
 بعد اهلجوم.

أيلول/سبتمرب يف الساعة الثانية صباحاً، قامت  27ويف اليوم التايل، أي يف  - 13
القوات املوالية للحكومة هبجوم جوي على مدرسة براعم الثورة يف قرية باتبو )حلب(. 

. ومل 9إىل  1من  الصفوفوُتدرِّس ملئات الطالبات يف لبنات لومدرسة براعم الثورة مدرسة 
نظرًا ألن اهلجوم وقع بعد منتصف الليل. وتشمل املدرسة إصابات بني املدنيني تقع أي 
األشخاص لتقييم الضرر أحد ض أربعة منها للتدمري الكامل. وقد ذهب تعرن  ،ستة فصول

دخل من السقف وأحدث فجوة عمقها مرتان. وأّدى  “صاروخاً ”ووصف كيف أن 
اهلجوم إىل تدمري شبه كامل للمدرسة ومل تعد صاحلة للخدمة باملرة. وقد حتطنمت نوافذ 
البيوت القريبة أيضًا بسبب االنفجارات. وتقع منظمة غري حكومية وحمطة شرطة تابعة 

م عمن موقع مدرسة برا للجيش السوري احلر تعمل فقط يف املوضوعات املدنية بالقرب
 الثورة.
تشرين الثاين/نوفمرب، ويف قرابة الساعة التاسعة مساًء، هامجت  6ويف ليلة  - 14

مان الثانوية يف قريبة منبتة )حلب(. وقُبيل اهلجوم  ضالقوات املوالية للحكومة مدرسة تل ال
 املدرسة تلميذ ترتاوح أعمارهم بني السادسة والسادسة عشرة يف 200كان هناك قرابة 

اليت تقع يف جُممنع يشمل كذلك مركزًا لتدريب املعلمني. ووصف الشهود كيف أن املدرسة 
باملرة وكيف أن هذه اهلجمة واهلجمات املشاهبة قد للعمل ومركز التدريب مل يعودا صاحلني 
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كانوا يقيمون أصاًل يف شخص   200 000مألت التالميذ وأسرهم بالُرعب؛ ومن بني 
أفادت التقارير بأن مكان املدرسة قد و شخص.  10 000يبق سوى قرابة  ملالقرية، 

 تعرض للهجوم مرة أخرى يف غارة جوية وقعت بعد عشرة أيام.
وقامت القوات املوالية للحكومة كذلك خبمس غارات جوية منفصلة على األقل  - 15

كانون   4على ثالث مدارس يف حلب يف شهر كانون األول/ديسمرب. ففي 
كيلومرتًا جنوب مدينة حلب،   45/ديسمرب، ويف قرية سومرية، اليت تقع على بُعد األول

حاس بعد املدارس يف جممنع يف شرق وغرب هامجت القوات املوالية للحكومة املدارس 
الساعة التاسعة صباحًا بقليل. وتوضح الصور امللتقطة بعد اهلجوم بقايا قنبلة عنقودية من 

ئر فرعية. ومل يكن هناك تالميذ يف املدرسة أثناء اهلجوم، رغم حتتوي ذخا  RBK-250طراز 
وليس من الواضح إن كانت  .مدرسًا قد جتمعوا يف املدرسة الستالم رواتبهم 30أن قرابة 

اإلعالن عن تبليغ القوات املوالية للحكومة تعرف بوجود مدنيني يف ذلك الوقت، نظراً ألن 
استالم الرواتب كان قد نُقل إىل املدرسني رقميًا يف اليوم السابق. وأصيبت إحدى 
املدرسات وإثنان من املدرسني إصابات طفيفة. واستخدام الذخائر العنقودية يف األماكن 

بطابعه )نظرًا لنمط انتشارها الواسع منطياً  عشوائياملأهولة بالسكان املدنيني هو استخدام 
، حي  تظل متثل خطرًا على املدنيني بعد سنوات من توقف انفجارها تفاع معدل فشلوار 

مبوجب القانون الدويل اإلنساين العريف. وهلذا السبب،   لذلك فهي حُمرنمةاألعمال القتالية( و 
كان استخدام القوات املوالية للحكومة هلذه الذخائر يف قرية سومرية ُيشكِّل جرمية حرب 

 يف مناطق مأهولة بالسكان املدنيني. لعشوائيةاهي اهلجمات 
كانون األول/ديسمرب شنت القوات املوالية للحكومة هجومًا جوياً   7و 6ويف  - 16

. ومت تنفيذ هذه الضربات اجلوية يف الساعة نماضتل اليف ية االبتدائية ععلى مدرسة البيا
ليوم التايل. وحيضر مدرسة احلادية عشرة مساًء، ومرة أخرى بعد منتصف الليل بقليل يف ا

. األول إىل السادسالدراسية من الصفوف تلميذًا يف  150ية االبتدائية أكثر من عالبيا
وكانت املدرسة تستضيف كذلك رجاًل وامرأته من املشردين داخليًا ولكن مل يتعرض 

 ضرر مادي ولكنه مستمر يف العمل. باملبىن  وأصيبأحدمها ألي إصابة. 
كانون األول/ديسمرب باهلجوم يف   9قامت القوات املوالية للحكومة يوم  وباملثل، - 17

)حلب(. وبعكس اهلجمات  نوتةا، على مدرسة خاصة يف قرية احلصباحاً  20/9الساعة 
السابقة كان األطفال موجودين يف صباح يوم اهلجوم وأصيب بضعة أطفال إصابات 
بسيطة نتيجة لذلك. وأصيبت املدرسة بأضرار جزئية ويقال إهنا هومجت مرة أخرى يف غارة 

 جوية يف الساعة الثالثة صباحاً يف اليوم التايل. 
وعمليات القصف املتكررة وعدم إعطاء أي حتذير وعدم وجود أهداف عسكرية  - 18

د استهدافها يف إطار مإىل أن القوات املوالية للحكومة تتع تشري بقوةيف املدارس أو حوهلا 
اسرتاتيجية إلرغام اجملتمعات املنشقة على املغادرة بتحويل أحيائهم إىل أماكن ال ميكن 
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يف كل حالة من احلاالت املذكورة أعاله إىل جرمية حرب تتمثل العيش فيها، وهو ما يصل 
 يف تعمد اهلجوم على أعيان مدنية. 

 األسواق -جيم  
استمر منط شن هجمات تؤثر على أماكن األسواق املزدمحة أثناء الفرتة اليت  - 19

، A/HRC/30/48، و8-2، املرفق الثاين، الفقرات A/HRC/28/69يغطيها التقرير )انظر 
تشرين  13(. وعلى سبيل املثال، يف يوم 77، الفقرة A/HRC/31/68و 35-34 اتلفقر ا

ببضع دقائق قصفت سلسلة من الغارات  بعد الظهر 00/14الثاين/نوفمرب وبعد الساعة 
)حلب(.  اربتاحلرة يف أ سورياشرطة  مركزاجلوية السوق الرئيسية، واملباين احمليطة هبا و 

أّدى يوجد مركز الشرطة جبوار السوق. و و مرتاً،  250وتغطي املواقع املتأثرة مساحة طوهلا 
أو  ختريبالصور الساتلية، مت  إىلتسوية شارع جتاري باألرض. واستنادًا  هذا اهلجوم إىل
 6شخصاً منهم  84مرت مربع. وقتلت الغارات اجلوية ما ال يقل عن  5 000تدمري قرابة 

 شخصاً آخر. 150أطفال، وجرحت حوايل  5ونساء 
، 2011نسمة يف  30 000كان سكان أتارب   تشري التقديرات إىل أن عددو  - 20

زيادة كبرية يف السنوات األخرية حي  ُأضطر كثري من املشردين داخليًا د وقد ازداد هذا العد
أتارب. وسوق أتارب، من املناطق احملاصرة من قبل إىل مغادرة مساكنهم واالستقرار يف 

ومتوز/يوليه  2014رات اجلوية يف نيسان/أبريل االذي تعرض من قبل لإلصابة بالغ
نفسه يف منطقة مزدمحة بالسكان. وباإلضافة إىل احملالت التجارية هو ، يقع 2016

أحد املباين  يفواملطاعم واملكاتب التجارية واملساكن العائلية، توجد مدرستان تعمالن 
املدرسة عندما كانوا يف طفاًل   450 ويُقدنر أنمن السوق، مرت  100لى بُعد الواقعة ع

 وقعت الغارة اجلوية. 
وأتارب تقع يف حمافظة حلب يف الغرب، وهي جزء من املنطقة األوىل من مناطق  - 21

ختفيف التوتر حسب املذكرة املتفق عليها يف أيار/مايو ونفذهتا يف أيلول/سبتمرب الدول 
األخبار مصادر الثالث الضامنة حملادثات استانا وهي روسيا وإيران وتركيا. ومل تذكر 

اث، كما تفعل يف العادة. ومع ذلك، ويف نفس يوم الغارات، الروسية الرئيسية هذه األحد
ر احملدث باسم قاعدة محيميم اجلوية يف وسائط التواصل االجتماعي أن الطائرات كأن

الالذقية، على بُعد يف . وتقع قاعدة محيميم اجلوية (20)الروسية ارتكبت أي جمزرة يف أتارب
ية بصورة حصرية. وبعد عدة وسوات الر كيلومرت تقريبًا من أتارب وتستخدمها الق  160
اجتماعًا عقد بني هيئة حترير الشام أن من الغارات اجلوية، أدعت وسائط اإلعالم  ساعات

 تشرين الثاين/نوفمرب. 13ونور الدين الزنكي يف أتارب يوم 
كما تشري مقاطع الفيديو والصور   ،ويشري األشخاص الذين متت مقابلتهم - 22

. وشاهد شهود العيان طائرة واحدة تطري على السماء كانت صافية أن إىل ،الفوتوغرافية
                                                           

 عند كتابة هذا التقرير، ظل هذا البيان هو البيان الوحيد الصادر عن مسؤول روسي.   (20) 
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دقائق قامت الطائرة بثالث غارات ألقت فيها سالحني يف   10ارتفاع كبري. ويف أقل من 
كل مرة. واتفق األشخاص الذين متت مقابلتهم يف أقواهلم على أن الطائرة ظلت على 

 يتلقوا أي حتذير بالغارات اجلوية الوشيكة. وعلى ارتفاع كبري أثناء قيامها بالغارات وأهنم مل
نه مل تكن هناك غارات جوية أذكر األشخاص الذين متت مقابلتهم تالعكس من ذلك، 

أن  داالتفاق على مناطق ختفيف التوتر ومل يكن لديهم ما يدعو لالعتقامنذ على أتارب 
 .ستكون مستهدفةاملدينة 
شرطيًا وستة  13وقتلت ما ال يقل عن ودمنرت األسلحة مركز الشرطة  - 23

كيف اخرتق االنفجار األول سقف   فحمتجزين. ومت إنقاذ أحد الناجني من األنقاض ووص
األرضي. وبعد بضع دقائق أصاب سالح آخر املنطقة ودمنر  قمركز الشرطة ليصل إىل الطاب

ة ولكنه مل ينفجر. بناية من ثالثة طوابق. وأصاب سالح ثال  املنطقة اجملاورة ملركز الشرط
ر األشخاص الذين متت مقابلتهم ارتباط مركز الشرطة بأي فصائل مسلحة وأكدوا أنه  كوأن

كان يتعامل يف املسائل املتصلة باملدنيني، مبا يف ذلك العمل كشرطة مرور. وال تشري أٍي 
أو من املعلومات اليت مت جتميعها إىل أن مركز الشرطة كان يستعمل ألي أغراض عسكرية 

كان يشارك بنشاط يف األعمال القتالية رغم أن بعض رجال الشرطة كانوا رجاله  أن أحد 
حيملون أسلحة خفيفة. ولذلك فإن مركز الشرطة ورجال الشرطة يظلون مدنيني وال ميثلون 

 أهدافاً عسكرية مشروعة. 
جة الثالثة ملا قاله السكان احملليون وأصحاب احملالت التجارية، أصابت املو  اً ووفق - 24

من الغارات شارع السوق بصورة مباشرة وقتلت وشونهت املدنيني ودمنرت حمالت 
اخلضروات واملالبس وكذلك املباين السكنية القريبة. وتتأكد هذه اإلفادات مبقاطع فيديو 

 اً ساعة وقوع اهلجوم كان مزدمحيف  السوق وصور ساتلية. وأكد أصحاب احملالت أن
أعماهلم وكان معظمهم من الرجال نظراً ألن كثرياً من النساء توقفن عن  بالناس الذين تركوا

رجال يف المن الذهاب إىل السوق بعد هجمات سابقة. وباملثل كان أصحاب احملالت 
معظمهم حسب العرف الشائع يف البلد. وبسبب ارتفاع عدد اإلصابات، مت نقل احلاالت 

مصاباً   150)إدلب(. ومن بني قرابة  اخلطرية من مشفى أتارب إىل مشفى باب اهلوى
املستجيبني األوائل، مبن فيهم سائق سيارة إسعاف أصيب إصابة خطرية  ضكان هناك بع

يف إحدى الغارات عندما ذهب مستجيبًا يف املوجة األوىل من الغارات على مركز الشرطة. 
ومات السائق يف املشفى بعد بضعة أيام، وكانت سيارة اإلسعاف اليت يقودها قد تدنمرت 

إلنقاذ يف األيام التالية. ويف بعض احلاالت، مل يتمكنن متامًا يف اهلجوم. واستمرت جهود ا
رجال اإلنقاذ من تعيني املتوفني ألهنم كانوا من النازحني داخليًا الذين انتقلوا إىل أتارب يف 

مدينة حلب. ويف حاالت أخرى، شرق األشهر األخرية، مبن فيهم سكان سابقون يف 
 سوى بعض أجزاء اجلث . يتم استخراجميكن التعرف على هوية املصابني ألنه مل  مل

 -وبينما قال بعض األشخاص موضع املقابلة إهنم شاهدوا طائرة واحدة فقط  - 25
شاهدوا طائرة ثانية يعتقدون أهنا طائرة  متذكر آخرون أهن - بأجنحة ثابتة يف املؤخرة
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مجيع استطالع ألهنا حامت فوق املوقع بينما قامت الطائرة األخرى بالغارة. وتشري 
هي املعلومات املتوفِّرة إىل أن طائرة روسية جبناح ثابت أقلعت من قاعدة محيميم اجلوية و 

بالغارة. ورصد مراقبو اإلنذار املبكر إقالع طائرة جبناح ثابت، وأن الطيارين  اليت قامت
بعد الظهر وتعقبوا الطائرة وهي  37/13حتدثوا باللغة الروسية، من قاعدة محيميم الساعة 

. ومل تالحظ 07/2حرك جنوبًا مث إىل الشمال الشرقي حىت وصلت إىل أتارب الساعة تت
 يف املنطقة يف الساعتني السابقتني للغارات. ةسوريأي طائرات 

ويف شأن األهداف العسكرية احملتملة، قال كثري من األشخاص الذين متت  - 26
احملليون، إنه مل تكن هناك أي مقابلتهم، مبن فيهم أصحاب احملالت التجارية والسكان 

أنه ن أدعوا يجمموعات مسلحة يف أتارب بفضل اجلهود اليت بذهلا اجمللس احمللي. ولكن آخر 
بني هيئة حترير  - وما بعدهتشرين الثاين/نوفمرب  9يوم من  -قد حدث تقاتل مستمر 

و وأوروم يف ريف غرب حمافظة حلب، مبا يف ذلك أتارب وأبزم نكيز النور الدين و الشام 
تشرين الثاين/نوفمرب خرج املدنيون إىل شوارع أوروم الكربى احتجاجاً  11الكربى. ويف 

على املواجهات بني هاتني اجملموعتني. ومت قمع االحتجاج بعنف ومات ثالثة أطفال 
 بطلقات نارية. 

بعض الذين متت مقابلتهم وجود تقاتل مستمر بني هيئة حترير الشام  ىعداو  - 27
زنكي يف غرب حمافظة حلب. وتلقت اللجنة معلومات متضاربة عن هدف الونور الدين 

وخ القبائل. يحمتمل، مبا يف ذلك تقارير غري مؤكدة عن اجتماع بني جمموعات مسلحة وش
 تهداف موقع حمدند بعينه. لموقع واملعلومات األخرى إىل اسلويشري حتليل 

واستخدمت الغارات اجلوية العديدة على أتارب نوعني على األقل من القنابل  - 28
الفيديو مقاطع األسلحة االنفجارية والقنابل اخلارقة لألرض. ويظهر يف الصور و  -اجلوية 

ار من املوقع ما يدل على وجود ست نقاط ارتطام على األقل. ويتفق اتساع نطاق األضر 
اليت ُتسبِّب ضرراً   OFAB-500مع األسلحة االنفجارية مثل األسلحة غري املوجنهة من طراز 

جزء كبري من منطقة السوق. وباإلضافة إىل ذلك،  تسبب يف تدمري سطحيًا ُمدمِّراً 
اسُتخدمت قنبلة واحدة على األقل حتمل العديد من الذخائر األصغر اخلارقة لألرض 

طام وأّدت إىل اهنيار العديد من املباين. وتبنين أن أحد نقاط الدخول وسببت عدة نقاط ارت
وكذلك  مسرح االنفجار،حتتوي على قنابل صغرية مل تنفجر. وتتفق األدلة املوجودة يف 

-BeTABغري املوجنهة من طراز  “خارقات املخابئ احلصينة”أدلة الفيديو مع استخدام 

قنبلة خارقة مبساعدة الصواريخ. وقد استخدمت القوات اجلوية  12اليت حتمل   500
حلب. وتوضح نقاط االرتطام أن  منطقةيف كل أحناء   BeTABالذخرية من طراز  الروسية

ا يشري إىل أن الطائرة مممرت تقريباً،  250طوله يبلغ تناثر القنابل غري املوجنهة تقع يف خط 
مربعًا مستهدفًا ومل تقم بعملية  تشكِّلت القنابل يف منطقة حامت فوق اهلدف وأسقط

 إغارة دقيقة على نقطة مستهدفة. 
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واحتمال استخدام األسلحة غري املوجنهة يف منطقة مأهولة بكثافة مثل املنطقة  - 29
احملتمل  ياليت أصيبت يف أتارب يثري قضية مدى دقة األسلحة املستخدمة. واخلطأ الدائر 

قع يف دائرة مُتثل ييف املائة من القنابل  50هو مقياس الدقة للقنابل املوجنهة. وهو يعين أن 
أي فإن وبذلك  -يف املائة خارج هذه الدائرة  50ويقع  ،حجم اخلطأ الدائري احملتمل

نصف يف يقع داخل مدى عشرة أمتار سأمتار  10سالح خبطأ دائري حمتمل يبلغ 
األسلحة الدقيقة يف الوصول ختطئ املدى يف النصف اآلخر. وعندما هذا  وخارجاحلاالت 

من اهلدف. ويف املقابل، ال تقاس دقة  أها يكون قريبًا يف العادةإىل اهلدف فإن خط
األسلحة غري املوجنهة باخلطأ الدائري احملتمل. إذ أن دقتها تتباين كثريًا حسب عدد من 

 العوامل منها الطائرة وارتفاعها وسرعتها واجتاهها وتدريب الطيار والرياح.
تمل، ولكن وال تقاس دقة القنابل غري املوجنهة رمسيًا باخلطأ الدائري احمل - 30

تقديرات لدقتها باستخدام اخلطأ الدائري احملتل كقاعدة إىل الدراسات العسكرية توصنلت 
مرتًا من  122 مبسافةعامة. وباستخدام االستهداف البصري يُقدِّر اخلطأ الدائري احملتمل 

مرت. ومع زيادة االرتفاع، تقل دقة القنابل غري املوجنهة إىل حد كبري.  3 000ارتفاع 
وتُقدِّر املصادر الروسية، باستخدام حاسوب استهداف متقدِّم، أن الطائرة تستطيع أن 

مرتًا بصورة موثوقة للقنابل غري املوجنهة. ومع  25تصل إىل خطأ دائري حمتمل يف مدى 
مرتاً  25غري املوجنهة يبلغ  هافرتاض صحة التقرير الروسي بأن اخلطأ الدائري احملتمل لقنابل

 خطأ دائري حمتمل يبلغ يف املائة من األسلحة سوف تسقط يف 50عين أن فإن ذلك ي
خارج هذا املدى. واستخدام هذه املائة يف  50 النسبة الباقية وهي سقطبينما تمرتًا  25

 باملدنيني يؤثر بالتأكيد على املدنيني. مكتظةاألسلحة يف منطقة 
هداف العسكرية املشروعة من وجيب على مجيع أطراف النزاع أن مُتيِّز بني األ - 31

ناحية واملدنيني واألعيان املدنية من ناحية أخرى وأن تستخدم وسائل أو أساليب قتال 
اهلجوم تعمند هذا ميكن توجيهها إىل هدف عسكري حمدند. وال توجد أدلة تشري إىل أن 

. ولكن استخدام القنابل غري املوجنهة، مبا يف ذلك أتارباستهداف املدنيني أو سوق 
يرقى إىل حد عل هذا اهلجوم جيبالسكان املدنيني مكتظة األسلحة االنفجارية يف منطقة 

 تؤدي إىل الوفاة واإلصابة بني املدنيني.  عشوائيةهجمات  شنجرمية حرب تتمثنل يف 
 


