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 مقدمة مع العدالة

 

 ِلنذ سوظي  ِ  ِمليت ِع٢شيت ف  ظىسي . والهذٗ، ٠م  ٜ ٥  2696 (ظبخمب )  يلى٥  66 يىم ف 

. جدى٥ رل٤ ختى اليىم إل   ٠ب  ؤلاسه ب الشبيغ ٘ ديمح  بىجح  خينه  هى مد سبت جنٍيم داِؾ 

ي ح .  لم جنِه الٝىاث الشوظيت  و وى٥ جذخل خ سج  للجيؾ الشوسخ  منز اجهي س الاجد د الع٘ى

عىسيى  والخد لٚ الذول ،  م  الٝىاث الشوظيت ٘أظهمذ ف  ٜخل اإلاذنيح  ه  ال جه داِؾ، بل 

هم  العىسيح  وتهذيم بيىتهم ومؽ ٘يهم ومّ ملهم و٠ن ةعهم ومع حذهم ومخ بضهم، ودّمشث وٜش

ّضصث وحىد الى ٔيت بؽ س ألاظذ الزي يّخب  مجشم خش  ب٣ل اإلاٝ ييغ  وحعىسهم ومد ـيلهم. ِو

ذان   نه لىال جذخل الشوط ف  خي ة العىسيح ، ل٣   النٍ م ٜذ اجه س الذوليت. ويّٗش الٝ صخ  وال

ٞ مب دا اإلاىاونت  ول٣ نذ ظىسي  حذيذة مذنيت وديمٝشاويت ٜذ ولذث، لخ٣ى  دولت حّيؾ ٘و

 اإلادع ويت وظي دة الٝ نى . 

، و نٝزث ألاظذ م  العٝىه و زبدذ إل  الؽٛش ألاوظي، ّ٘ دث خٝٝذ  هذا٘ه  ف  ظىسي لٝذ 

ول٢  ١لٙت انخف س الح٣ىمت الشوظيت الٝي م بّملي ث ف  الخ سج م  نُى ِع٢شي. ٜ دسة ِل    جه 

ل  الشوط. واسج٢بذ الٝىاث الشوظ حشابم يم٢  ولّه  بعهىلت  يت١ نذ ١ سزيت ِل  العىسيح  ِو

 ف  خ نت حشابم الحش  والجشابم لّذ ؤلانع نيت. 

لنٍ م الذمىي ف  دمؽٞ خينم  جٝى٥ إ  خشبه  ج٢ز  الح٣ىمت الشوظيت ووظ بل إِ مه  وإِ م ا

١ نذ مىحهت لّذ داِؾ وؤلاسه بيح ، ٘طح ي ه  م  اإلاذنيح  الّض٥  لّ ٗ ضح ي ه  م  

ت، وم  بينه   ٘ى يت والذوليت بخىزيٞ هزه الجشابم اإلاـى ذ ٜ مذ اإلانٍم ث الحٜٝى اإلاعلحح . ٜو

عخٝلت ومنٍمت هيىم   سايدغ الؽب٢ت العىسيت لحٝٛى ؤلانع   ولجنت الخدٝيٞ الذوليت اإلا

ووحؾ والجمّيت الىبيت ألامشي٢يت العىسيت )حعش( ومنٍمت الصحت الّ إلايت ومنٍمت الّٙى 

 ٔح ه .الذوليت ومنٍمت  وب ة ب  خذود ومنٍمت  وب ة م   حل خٝٛى ؤلانع   و 

 
 
مت مْ الّذالت إظه م 

ّ
ف  جىزيٞ هزه الجشابم. يبذ  الخٝشيش بخبي    وف  هزا الخٝشيش، جّٝذم منٍ

يت ٜو نىنيت الخذخل الشوسخ  ووحىده  ف  ظىسيت ، وجٙنيذ الحجت الشوظيت ف     ِذم ؼِش

ِل  ولب  جذخله  ف  ظىسيت واسج٣ به  إلائ ث حشابم الحش  والجشابم لذ ؤلانع نيت بأنه جم بن ة  



 
 

ّت بينهم  ٜىانح  ألامم اإلاخدذة جنق ويبح  الخٝشيش    . الح٣ىمت العىسيت وبن ة ِل  اجٙ ٜي ث مٜى

ّت بينه  لذي ألامم اإلاخدذة ختى جفبذ  ِل   نه يخىحب ِل  الذو٥    جىدُ الاجٙ ٜي ث اإلاٜى

م  ؼشوه اإلاّ هذة الذوليت  نه ال بذ    ي٣ى  حميْ  وشا٘ه   ، وهى م  لم يدذر. ملضمت

يخىحب ِذم ٜي م و جخمخْ ب ألهليت ال٣ ملت،  مخمخّح  ب ألهليت الٝ نىنيت، الذولت ١ ملت العي دة

هزا ، أل  الخّ سك بح  مممى  اإلاّ هذة  و ٔ يته  وبح   ي م  ٜىاِذ الٝ نى  الذول  الّ م آلامشة

لزل٤ ال يم٢  للمّ هذاث الذوليت    جخمم  اسج٣   حشابم ب ولت. الخّ سك يجّل اإلاّ هذة 

 جىهح  ِشق  واظدي ة ِل  ٜىاِذ ِع٢شيت.خش   و حشابم لّذ ؤلانع نيت، وحشابم إب دة و 

زم ينىلٞ الخٝشيش بّذ رل٤ ليّٙفل ف  حشابم الحش  الشوظيت والجشابم لّذ ؤلانع نيت الخٙفيل 

 
 
 إي ه  ب لضم   واإلا٣   والؽه داث الذامٕت.  مىزٝ 

   هزا الخٝشيش  داة الصمت ل٣ل اإلان للح  م   حل الّذالت واإلاع ةلت والذ٘ ُ ِ  خٝٛى ؤلانع

ال يعدنذ إل   ي ٜ ِذة  زيالخذخل الل٣  يدّملىا الح٣ىمت الشوظيت معؤوليته  ال٣ ملت ِ  

يت م  ٜىاِذ الٝ نى  الذول .  ال بّذ م     يخدمل اإلاجشم وصس حشيمخه ولى بّذ خح .  ؼِش
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 "مجاصس واهتهاماث سوظيا بحق اإلاذهيحن العىسيحن" 

 جمهيذ

بذ  ظ ح الجى الشوسخ  جىحيه لشب ث حىيت ف  ألاساضخ  العىسيت بن ة  ِل   2696/  1/  66بخ سيخ 

يت الٝ نىنيت والؽّبيت والعي ظيتولب بؽ س ألاظذ )  م  مىظ٣ى الٙ ٜذ للؽِش
 
 ِع٢شي 

 
( دِم 

ووا٘ٞ مجلغ الذوم  الشوسخ  ِل  جٙىين الشبيغ بىجح  م   حل الخفذي للثىسة العىسيت 

 الظخخذام الٝىاث اإلاعلحت الشوظيت خ سج الب د.

  فععع  ظعععىسيت إلععع  ح نعععب نٍععع م بؽععع س ألاظعععذ  لٝعععذ اسج٢بعععذ
 
الٝعععىاث الشوظعععيت مععع  جععع سيخ جعععذخله  سظعععمي 

يعت اإلائ ث م  حشابم الحش  والجشابم لذ ؤلانع نيت بدٞ اإلاذنيح  واإلاىزٝت بخٝ سيش منٍم  ث خٜٝى

 همه  "الؽب٢ت العىسيت لحٝٛى ؤلانع  " و جٝشيش مجلغ ألاولسخ  ألامشي٣  البدث  ولجنت دوليت ، 

الخدٝيععٞ الذوليععت اإلاعععخٝلت ومنٍمععت هيىمعع   سايععدغ ووحععؾ و الجمّيععت الىبيععت ألامشي٢يععت العععىسيت 

منٍمت  وب ة )حعش( ومنٍمت الصحت الّ إلايت و منٍمت الّٙى الذوليت ومنٍمت  وب ة ب  خذود و 

يعت التع  وزٝعذ  ح هم م  اإلانٍم ث الحٜٝى م   حل خٝٛى ؤلانع   و هيئت الٝ نىنيح  العىسيح  ٔو

و  دانعععذ نٍعععع م سوظععععي  الاجد ديععععت بٝفععععٚ اإلاععععذاسط واإلاؽعععع ف  والبجععععى الخدخيععععت فعععع  ١ععععل  ندعععع ة ظععععىسيت 

ٝعععععىة و٠عععععزل٤ اسج٣ععععع   الٝعععععىاث الشوظعععععيت لجعععععشابم الخ جحععععع  الٝععععععشي ب ظعععععخخذامه  ال وبؽععععع٣ل مخّمعععععذ

 ب
 
وخمعع ه وخمععق  ئدلععبوظي ظععت ألاسك اإلادشوٜععت وؤلابعع دة الجم ِيععت ) ابخععذاة  بدلععب اإلاذينععت مععشوسا

ح ه  م  اإلان وٞ العىسيت (  .وسيٚ دمؽٞ ودِس  ٔو
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  الفصل ألاوى: عذم ششعيت وقاهىهيت الخذخل الشوس ي

 1ووحىدها في ظىسيت

 

جب س سوظي  الاجد ديت جذخله  ف  ظىسيت واسج٣ به  إلائ ث حشابم الحش  والجشابم لذ ؤلانع نيت بأنه 

ّت بينهم .   جم  بن ة ِل  ولب الح٣ىمت العىسيت  وبن ة ِل  اجٙ ٜي ث مٜى

 لزل٤ نبح  ل٢م آلاح  :

ّعت بعح  الح٣ىمعت الععىسيت والاجدع د   يت  والح٣ىمعت جٝعم هزه الاجٙ ٜي ث إل  ٜعمح : اإلاٜى العع٘ى

ّعععععت بّعععععذ هعععععزا 2699الشوظعععععيت التععععع  وسزخعععععه ٜبعععععل انعععععذاُل الثعععععىسة الععععععىسيت ِععععع م  ، والاجٙ ٜيععععع ث اإلاٜى

 الخ سيخ.

ّععت ٜبععل جعع سيخ الثععىسة العععىسيت سعع  اجٙ ٜيعع ث ظي ظععيت بععح  ممثلعع  دولخععح  خعععب  ٘ الجٙ ٜيعع ث اإلاٜى

ال يم٢عععع  الخمععععع٤ بهعععع   الٝعععع نى  الععععذول  الّعععع م، ولععععيغ بععععح    ععععخ ؿ بفععععٙتهم ال خفععععيت، وب لخعععع ل 

 بمىاحهعععت خعع ٗ داخلععع  ِليهعع ، وال يم٢ععع  اظعععخخذامه  لععذِم وعععٗش داخلعع  بمىاحهعععت الىعععٗش 
 
ٜ نىنعع 

آلاخش وإال ٘ٝذث مؽشوِيته  الٝ نىنيت ١ جٙ ٜيت دوليت، وانخٝلذ إل  مف ٗ الاجٙ ٜي ث ال خفيت 

يّجععععع     ١عععععل الععععععذِم  التععععع  ال يدميهععععع  الٝععععع نى  العععععذول ، وال يم٢ععععع  الخمعععععع٤ بهععععع  فععععع  مىاحهخعععععه، ممععععع 

الّعععع٢شي والعي سعععخ  العععزي ٜذمخعععه سوظعععي  الاجد ديعععت للنٍععع م الععععىسي ال يخمعععْ لٝىاِعععذ الٝععع نى  

 لععععىسيت ؤلاٜلعععيم والذولعععت، وإنمععع  دِعععم وعععٗش لعععّذ  خعععش، 
 
وب لخععع ل  العععذول  والاجٙ ٜيععع ث، ولعععيغ دِمععع 

حعشابم خععش  و  لعذحه  مععؤوليت حضابيععت ِنعذم  يععخخذم هععزا العذِم السج٣عع   الجعشابم بؽع٣ل ِعع م و 

 حشابم لذ ؤلانع نيت.

                                                           
  5795لجنة القانون الدولً فً األمم المتحدة )معهد القانون الدولً( مبدأ عدم التدخل فً الحروب دورة  1

السورٌٌن "وهً مجموعة من القضاة والمحامٌن ٌتابعون الملف القانونً السوري من توثٌق للجرائم  هٌئة القانونٌٌن

 ومواكبة أي حدث قانونً طارئ وتحلٌله وصٌاغة مذكرات قانونٌة حول كل حدث"
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يت ٜ نىنيت  يّه  بّذ انذاُل الثىسة ف  ظىسيت، ٘ئجه  ٘ ٜذة ألي ؼِش  م  الاجٙ ٜي ث الت  جم جٜى

 بمىحب الٝ نى  الذول  خيث جنق ٜىانح  ألامم اإلاخدذة ِل   نه يخىحب ِل  الذو٥    
 
خخم 

ّت بينه  لذي ألامم اإلاخدذة ختى  جفبذ ملضمت  جىدُ الاجٙ ٜي ث اإلاٜى

س  اجٙ ٛ دول  يخم إبشامه بح   خفح   و  ٠ث  م    خ ؿ الٝ نى  الذول ، وس  حّج   :اإلاعاهذة

وحىد اجٙ ٛ بح  دولخح   و  ٠ث  لخدذيذ الحٝٛى والىاحب ث اإلاخب دلت،  و لحل معألت،  و حّذيل 

 ِ ٜت،  و ولْ ٜىاِذ و نٍمت جخّهذ الذو٥ ب خت امه .

، الذولت الذوليت  نه ال بذ    ي٣ى  حميْ  وشا٘ه  مخمخّح  ب ألهليت الٝ نىنيتم  ؼشوه اإلاّ هذة 

١ ملت العي دة جخمخْ ب ألهليت ال٣ ملت، وحعخىيْ إبشام ١ ٘ت  نىاُ اإلاّ هذاث، ول٢  ألامش يخخلٚ 

 ب لنعبت للذو٥ ن ٜفت العي دة  و الذو٥ الٙ ؼلت، الت  ال يم٢     جب م اجٙ ٜي ث دوليت، وال يّخذ

 بأي اجٙ ٜي ث يم٢     جب مه .

٠م  يخىحب ِذم ٜي م الخّ سك بح  مممى  اإلاّ هذة  و ٔ يته  وبح   ي م  ٜىاِذ الٝ نى  

الذول  الّ م آلامشة، إر    م  ؼأ  ٜي م مثل هزا الخّ سك    يجّل اإلاّ هذة جخفٚ ب لبى  . 

 ١ل مّ هذة جْٝ ب ―وف  هزا الؽأ  نّفذ اجٙ ٜيت ٘يين  للمّ هذاث ِل   نه 
 
 مىلٝ 

 
ولت بى ن 

  ‖جخّ سك ف  لحٍت إبشامه  مْ إخذي ٜىاِذ الٝ نى  الذول  الّ م آلامشة

لزل٤ ال يم٢  للمّ هذاث الذوليت    جخمم  اسج٣   حشابم خش   و حشابم لّذ ؤلانع نيت، 

 وحشابم إب دة وجىهح  ِشق  واظدي ة ِل  ٜىاِذ ِع٢شيت.

ظىسيت إل  دولت ٘ ؼلت بمىحب اإلاّ يح  الذوليت الت  جنق ِل      و إلا  ١   بؽ س ألاظذ ٜذ خى٥ 

شاك :  م  ألِا
 
 الذولت جفبذ ٘ ؼلت إرا ٌهش ِليه  ِذدا

  
ا
ّٞ   -ؤول ٝذث اخخ٣ سه  لح ٘ٝذث العلىت الٝ بمت ٜذسته  ِل  العيىشة الّٙليت ِل   ساليه ، ٘و

 اظخخذام الٝىة اإلاؽشوِت ف  ألاساضخ  الت  جد٢مه  .

  
ا
يت اجخ ر الٝشاساث الّ مت وجنٙيزه .   - ثاهيا  ٘ٝذاجه  لؽِش

  
ا
ح  الحذ اإلاّٝى٥ م  الخذم ث الّ مت.  - ثالثا  عجضه  ِ  ج٘ى

 
ا
 عجضه  ِ  الخٙ ِل مْ الذو٥ ألاخشي ٠ّمى ٘ ِل ف  ألاظشة الذوليت. - سابعا
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 لزلو فقذ:

    الىحععىد الشوسععخ  ِلععع  ألاساضععخ  العععىسيت هععى وحعععىد ٔحعع    -9
 
مؽععشوُ وال يم٢عع  ولعععّه  بعع ث ز بخعع 

 
 
 ٜ نىني 

 
ي   ؼِش

 
   .جدذ بنذ اجٙ ٜي ث دوليت  و إِى به بّذا

ه الح٣ىمعععت الشوظعععيت مععع   ِعععزاس  و جب يعععشاث لخعععذخله  الّعععع٢شي فععع  ظعععىسيت سععع   -2 إ  ١عععل مععع  حععععٜى

 جععذخل ِعععع٢شي 
 
 ِععزاس وجب يعععشاث خ وئععت ومخ لٙعععت للحٝيٝععت وللٝععع نى  الععذول ، وسععع  خٝيٝععت ٜو نىنععع 

  الخخ لهعع  اإلاب ؼععش بّعععذ    خىلهعع  بؽععع س ٔحعع  مؽععشوُ، 
 
 لعععىسيت جمهيعععذا

 
ووحعععىد ِععع٢شي يّخبعع  ٔعععضوا

 ألاظذ لذولت ٘ ؼلت . 

 لبلععععذهم، واإلاى لبععععت   -6
 
 ٔ صيعععع 

 
 مب ؼعععشا

 
 ِععععع٢شي 

 
مععع  خععععٞ العععععىسيح  اِخبعععع س سوظعععي  الاجد ديععععت ِععععذوا

ابم بدععععٞ بمد ٠معععت الععععشبيغ الشوسععععخ  و ِمعععع ة خ٣ىمخععععه والّععععع٢شيح  الععععشوط ِمعععع  اسج٢بععععىه معععع  حععععش 

 ظىسيت والعىسيح  . 

نت  ي مّ هععععععذة  و اجٙعععععع ٛ بععععععح  سوظععععععي  وال خفععععععي ث العععععععىسيت  -2 ِلعععععع  ألامععععععم اإلاخدععععععذة ِععععععذم ؼععععععِش

اإلاخد لٙععععت مّهعععع ، واجخعععع ر ١ععععل ؤلاحععععشاةاث ال صمععععت نحبعععع س سوظععععي  ِلعععع  الان ععععح   معععع  ظععععىسيت ومنععععْ 

م بدعععععٞ اإلاععععذنيح  فععععع  اخععععخ ٥ سوظععععي   و إيعععععشا  لعععععىسيت، ومد ٠معععععت اإلاجععععشمح  الععععزي  اسج٢بعععععىا الجععععشاب

 ظىسيت واإلاعؤولح  الزي   ِىىا ألاوامش السج٣   جل٤ الجشابم.

يت م  ٜىاِذ الٝ نى  الذول  ألامش الزي يجّله  - إ  الخذخل الشوسخ  ال يعدنذ إل   ي ٜ ِذة ؼِش

 الخعععخ ٥ن م٢خمعععل ألاس١ععع   مععع  خيعععث ألاظعععلى  والىظععع بل التععع  جدبّهععع  
 
 لععععىسيت جمهيعععذا

 
 واضعععح 

 
ٔعععضوا

معععت الشوظعععيت. ١ىنعععه وحعععىد  حنمععع  مععععلك، يٝعععىم بّمليععع ث ِعععع٢شيت مب ؼعععشة حععععتهذٗ البنيعععت الح٣ى 

ععم ادِعع ةاث الح٣ىمععت الشوظععيت ال٣ ربععت بععأ  جععذخله  ١عع   بهععذٗ  الععع٣ نيت والجٕشا٘يععت العععىسيت، ٔس

 مد سبت ؤلاسه  .
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واألسلحة التً نشرتها  الٌوم األول للتدخل الروسً فً سورٌة
واستخدمتها

2
 

 
 للجعععشابم التععع  اسج٢رهععع  ظععع ح الجعععى الشوسعععخ  بدعععٞ ظعععىسيت والععععىسيح  مععع  نمعععْ 

 
بعععح   يعععذي٢م نمىرحععع 

 اليىم ألاو٥ للخذخل الّع٢شي الشوسخ  اإلاب ؼش ف  ظىسيت:

  5112\9\01اليىم ألاوى للخذخل الشوس ي اإلاباشش في ظىسيت 

 مىزٝعععت  ظعععم ة  26ٔععع سة حىيعععت سوظعععيت ِلععع  سيعععٚ خمعععق و 26) 
 
الجشحععع :  ؼعععهيذ ومئععع ث  65ؼعععهيذا

ٙشانعععت  ؼعععهذاة ِ بلعععت ١ ملعععت    و والده، اإلا٢شميعععت ؼعععهيذ، الٕنىعععى  5، الشظعععت  97، جلبيععععت 99الِض

الخلعععععى٥ الحمعععععش وديعععععش ٘عععععى٥ و ِيعععععذو  ومدعععععيي اس م ديعععععت ودمععععع س ه بعععععل فععععع  سيعععععٚ خمعععععق ؼعععععهيذ، و لعععععش 

 منىٝت العلميت(.

 معععع  ألاظععععلحت التعععع  نؽععععشته  سوظععععي  فعععع  ظععععىسيت واظععععخخذمته  فعععع  
 
ٜمععععْ زععععىسة الؽععععّب ٘يمعععع  يلعععع  بّمعععع 

خل اإلاذنيح :  العىسي ٜو

  مٝ جلعععت اِت العععيت مععع  نعععُى  92، و26-وععع بشة مجعععىم نعععُى ظعععىخىي  29نؽععشث  الٝعععىاث الشوظعععيت

مخّععععععذدة ألادواس  66-ظععععععىخىي  2، و62-ٜ ر٘عععععع ث مخىظععععععىت معععععع  نععععععُى ظععععععىخىي  5و 22-ظععععععىخىي 

 .ه ينذ ال جىميت" ف  مى س ٜش  ال رٜيت 22-مشوخيت "مخممنت م  96ب نل ٘ت إل  

 2  ف  وشوىط. 666-نؽشث  نٍمت للذ٘ ُ الجىي م  وشاص اط  2696حؽشي  ألاو٥ م  ِ م 

 7   ؼع س٠ذ ظعٙ  بدشيعت سوظعيت فع  الّمليعت الّعع٢شيت فع  ظعىسيت للمعشة  2696حؽشي  ألاو٥ مع

 ألاول  و ولٝذ الىشاداث الف سوخيت ـىاسيخ مجندت م  بدش ٜضوي .

 9  956-سوظعععععععععععي  و بشاتهععععععععععع  الاظعععععععععععت اجيجيت "جعععععععععععىاظعععععععععععخخذمذ  2696حؽعععععععععععشي  الثععععععععععع ن  مععععععععععع  ِععععععععععع م "

 "22-" و"جى16-و"جى

 .١ نى  ألاو٥  م  الّ م راجه، اظخخذمذ ـىاسيخ "١ ليب " بّيذة اإلاذي م  جدذ اإلا ة 

                                                           
2

العٌادات القانونٌة وهً مجموعة من المحامٌن السورٌٌن  فً الداخل السوري تتوزع فً عدة مناطق مركزها  

 الرئٌسً فً محافظة ادلب
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 26   فععع   266-نؽعععشث بى سيععع ث ـعععىاسيخ ممععع دة للىحععع ا  مععع  وعععشاص اط 2696حؽعععشي  الثععع ن  مععع

 ٜ ِذة خميميم .

   عع  معع  ٔىاـععت وحععه ال 2696بذايععت ١عع نى  ألاو٥ معع
 
جععيؾ الشوسععخ   لععشب ث ـعع سوخيت انى ٜ

 ج بّت له ف  البدش اإلاخىظي.

  بذ ث ٜىاث النٍ م بئظن د حىي سوسخ  مجىم   ف  مد ٍ٘ت خلب.2695ؼب ه م  ِ م : 

 92   ِلععععع  بعععععىجح  ألاعععععحب الجعععععضة ألا٠بععععع  مععععع  ٜىاجعععععه فععععع  ظعععععىسيت، و بٝععععع ة خعععععىال    2695 راس مععععع 

 حنذي ف  الب د. 2666

 95   لععش  الىحعع ا  الشوسععخ   هععذا٘  فعع  ظععىسيت معععخخذم  للمععشة ألاولعع  ٜ ر٘ جععه  :2695   معع

 انى ٜ  م  مى س همذا  الّع٢شي ف  ؼم ٥ ٔش  إيشا .

 92   ـعع دٛ بععىجح  ِلعع  اجٙعع ٛ بععح  دمؽععٞ ومىظعع٣ى خععى٥ نؽععش ٜععىاث حىيععت  2695حؽععشي  معع

 سوظيت ف  ٜ ِذة خميميم "لٙت ة ٔح  مدذدة".
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الاهتهاماث التي اسجنبتها القىاث الشوظيت في ؤبشص : ويالفصل الثا

 5151 -5112 ظىسيت  خالى الفترة

منذ  المجازر التً ارتكبتها القوات الروسٌة فً سورٌةأوالً. 
2222تدخلها حتى نهاٌة عام 

3
 

 القاهىن الذولي العشفي

عععع ث بععععح  اإلاععععذنيح  واإلاٝعععع جلح ، وجىحععععه ال جمعععع ث إلعععع   1القاعددددذة "يمحععععز  وععععشاٗ الجععععزاُ فعععع  حميععععْ ألاٜو

 اإلاٝ جلح  ٘دعب، وال يجىص    جىحه إل  اإلاذنيح " 

"جدٍعععش  ِمعععع ٥ الّنععععٚ  و التهذيععععذ بأِمعععع ٥ الّنعععٚ التعععع  حعععععتهذٗ بفععععىسة سبيعععععيت بععععث  5القاعددددذة

 الزِش لب  الع٣   اإلاذنيح "

ال ينخمعععععععى  إلععععععع  الٝعععععععىاث اإلاععععععععلحت، ويؽعععععععمل مفعععععععىلك "العععععععع٣    "اإلاعععععععذنيى    عععععععخ ؿ 2القاعدددددددذة

 اإلاذنيى " حميْ ألا خ ؿ اإلاذنيح "

 "جدٍش ال جم ث الّؽىابيت" 11القاعذة

"يدت م ١ل وٗش ف  الجزاُ، الٝ نى  ؤلانع ن  الذول  وي٢ٙل اخت امه م  ٜبل ٜىاجعه  109القاعذة

عععع ث ألاخععععشي الععععزي  يّملععععى  فعععع  الىاٜععععْ بنعععع ة ِلعععع  حّليم جععععه  و جدععععذ  اإلاعععععلحت وألا ععععخ ؿ واإلاجمِى

 إؼشا٘ه  و ظيىشجه"

"ال يّخمعععذ الالتععععزام بعععع خت ام و٠ٙ لععععت اختعععع ام الٝععع نى  الععععذول  ؤلانععععع ن  ِلعععع  اإلاّ ملععععت  141القاعددددذة

 ب إلاثل"

 (5151مجضسة اسجنبتها القىاث الشوظيت في ظىسيت حتى عام  414)ؤلثر مً 

                                                           
جمٌع المجازر موثقة بصورة تفصٌلٌة استناداً على قواعد معلومات من الموثقٌن السورٌٌن: فً مقدمتهم  الشبكة  3

 السورٌة لحقوق اإلنسان 

وكذلك جهات دولٌة كلجنة التحقٌق الدولٌة المستقلة و منظمة العفو الدولٌة  ومنظمات حقوقٌة كهٌومان راٌتس 

 ووتش 

حتفظ بنسخة كاملة عن كافة التوثٌقات الخاصة بالمجازر المذكورة أعاله . وفٌها األسماء والزمان والمكان لكل من ن

قتل بتلك المجازر, وكٌفٌة ارتكابها, والتً حصلنا علٌها )من الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان خاصة(.  وهٌومان 

 راٌتس ووتش
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 و  511هم ؤشخاص بين 300مجاصس حصيلتها  112/  5112عام 
ا
 ظيذاث 111طفال

 بيددنهم  524مجدضسة حصدديلتها  25ؤلثددر مدً  5112/ 11/  51حتدى  5112/  9/ 01مدً 
ا
 30شخصدا

 و
ا
 4ظيذة   45طفال

ٞ آلاح :  جىصِذ ٘و

   / مجععععضسة منهعععع  ) ِنععععذا ، خيعععع  ، داسة ِععععضة، داسة ِععععضة، ٠ٙععععش ٠ععععشمح ، البعععع  ٜععععىم، جععععل  96خلععععب

ديش حم ٥، بيع نى  خيع  ، بلعذة ٜنععشي ، خيع  ، حع  خذي ، الضي سة، الح لش، الّيغ، صيخ  ، 

 اإلايعش، خ   الّعل(

 / ٙشانعت، ٜشيعت اإلا٢شميعت،  96خمق مج صس منه  )الٕنىى، جحع  مّلعت، جلبيععت، الشظعت ، ٜشيعت الِض

 ٜشيت ٔشن وت، ٜشيت  م ؼشؼىح، مهح (

 مجععععععععععضسة منهعععععععععع  )مّععععععععععشة النّمعععععععععع  ، مٙععععععععععٛش ٜشيععععععععععت بعععععععععع بي ، مععععععععععذخل ٜشيععععععععععت مّفععععععععععشا ،  29/ إدلععععععععععب

ينعععععععععت خععععععععع   ؼعععععععععيخى ، خععععععععع   ؼعععععععععيخى ، الخم نّعععععععععت، ظعععععععععشاٜب، بلعععععععععذة ِعععععععععح  السوص، ٠نفعععععععععٙشة، مذ

ظععععععشاٜب، ٜشيععععععت بينععععععح ، ٜشيععععععت الؽععععععيخ بش٠ععععععت، الهبععععععيي، ٜشيععععععت بليععععععى ، بلععععععذة اخعععععععم، ٠ٙععععععش نبععععععل، 

 ظشمح ، ٠ٙش نبل، ٠ٙش ِىيذ، ٜشيت ال٢عت (

 / مج صس منه  )مذخل ٜشيت ِٝح ب ث، ٠ٙش صيخ ، ٜشيت  م مي ٥( 6خم ه 

  / مج صس منه  )حبل الت ٠م  ، ظلمى( 6ال رٜيت 

 بينهم  629مجضسة خفيلته   25/  2ؼهشث 
 
 و 72 خف 

 
ٞ آلاح : 91وٙ   6ظيذة جىصِذ ٘و

  / مجعععععععععععع صس )حعععععععععععع  ألانفعععععععععععع سي، حعععععععععععع  بعععععععععععععخ   الٝفععععععععععععش، مذينععععععععععععت اِععععععععععععضاص، ٠ٙععععععععععععش خمععععععععععععشة،  6خلععععععععععععب

 خشيخ  ، اِضاص، ألاج س ، اِضاص(

 يعععععععع  ، مجعععععععع صس )مّععععععععشة النّمعععععععع  ،  سيدعععععععع ، مّععععععععش النّمعععععععع  6/  إدلععععععععب  ، خعععععععع   ؼععععععععيخى ، ٜشيععععععععت مِش

 مّشة النّم  ، بنؾ،  سيد (

 ) ت مديي مذسظت خىح ت، مذينت الٜش ت / مجضسج   )مذينت الٜش  الٜش

  / مج صس )الٝشيخح ، ال خنت، بلذة الفىانت( 6خمق 

 )خم ه /  مجضسة )ٜشيت  م ـهشيج 

                                                           
4
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه. 2255 – 5ت – 35الصادر  بتارٌخ تقرٌر الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان  
5

وتحتفظ مع العدالة بنسخة  2255 – 5ك – 55و  4تقرٌر ا الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر ٌن  بتارٌخ  
 عنهما.
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 )ديش الضوس/  مجضسة )ظٛى ؼّم  ف  البى٠م ٥ 

 ) سيٚ دمؽٞ /  مجضسة )دوم 

 )دِس  مجضسج   )ح  وشيٞ العذ بذِس ، بلذة الفىسة 

 و  62  خ ؿ بينهم  266مجضسة خفيلته   22/  9ؼهٟش 
 
ٞ آلاح  26وٙ   5:ظيذة جىصِذ ٘و

 / مجععععععععضسة )حعععععععع  الهلعععععععع٤، حعععععععع  الععععععععع٢شي، ٠ٙععععععععش خمععععععععشة، ٠ٙععععععععش خمععععععععشة، منععععععععبج، ألاجعععععععع س ،  96خلععععععععب

يجشاص مععععععععععع٢نت، ٠ٙععععععععععش خمععععععععععشة، مععععععععععع٢نت، اِععععععععععضاص، خشيخعععععععععع  ، وشيععععععععععٞ ِعععععععععع م خشبععععععععععل اخععععععععععشؿ، ظعععععععععع

ّذ( ّذ، جل٘ش  اِضاص، جل٘ش

 )ت، ٘ىج ؤلاوٙ ة ت / مجضسج   )مذينت الٜش  الٜش

 نذ(إدلبمج صس )مذينت   6/  إدلب  ، ٜشيت الٝف بيت، ٜشيت مِش

 )ديش الضوس/ مجضسة )ح  الحميذيت 

 )سيٚ دمؽٞ / مجضسة )بلذة خمىسيت 

 بينهم  5140مجضسة حصيلتها  153/  5111عام 
ا
 و  153شخصا

ا
 5  ظيذة 591طفال

 بينهم  495مجضسة حصيلتها  00/  5كشهش 
ا
 و  159شخصا

ا
 ظيذة جىصعذ وفق آلاحي: 12طفال

  / مجعععضسة )بضاِعععت، حععع  الّ مشيعععت، مذسظععععت فععع  ِينجععع سة، حععع  ٜ ضعععخ  ِعععع٢ش، مّشظععععخت  92خلعععب

الخععع   خيععع  ، مذينعععت البععع  ، جععع دٗ، حععع  العععع٢شي، وشيعععٞ بلعععذة اخعععشؿ ٠ٙعععش ن  عععك، ٜب ظعععح ، 

 الب  ، حبل الؽيخ ِٝيل مذينت الب  (ؼ ُس ال٣ىسنيؾ مذينت 

  / عع ح بلععذة البىليععل، حعع  سويععذه بلععذة البىليععل، خيمععت ِععضاة بٝشيععت  96ديععش الععضوس مجعع صس )حعع  ؤلـا

ؼعععععٝشا حععععع  العععععذ للعععععى بلعععععذة البىليعععععل، ٜشيعععععت و بيعععععت حضيعععععشة، بلعععععذة خؽععععع م، حععععع  الؽعععععه ب ث فععععع  بلعععععذة 

 الحعينيت، بلذة مديميذة، ٜشيت الف لحيت، ٜشيت الحف  (

  / عت عت، ؼع ُس ظعيٚ الذولعت، ؼع ُس ألام سعخ ، مدعيي مذيشيعت ال٢هشبع ة،  6الٜش مجع صس )مذينعت الٜش

 منىٝت اإلاؽلب(

 مج صس )مّشة النّم  ، مّشة النّم  ، ظشمذا، ٘يلى ، جشم نح ( 6/  إدلب 

                                                           
6
 عنه. وتحتفظ مع العدالة بنسخة 2255 – 5ك–26تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  

 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه. 2256 – 2ك– 4تقرٌر الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر  بتارٌخ 
9
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه. 2256 –أٌلول  –32تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  

 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه. 2256 –آب  –56و تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ 
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 )الحع٢ت / مجضسة )ٜشيت عج حه ن خيت الؽذادة 

  / 56  ععععخ ؿ بيععععنهم  295مجععععضسة خفععععيلته   22ؼععععهش ؼععععب ه  
 
ععععٞ  66 و وٙعععع  ظععععيذة جىصِععععذ ٘و

 آلاح :

  / مجعضسة )ِنعذا ، ٜبع  الان٣لحعزي خشيخع  ، ؼع ُس بٕعذاد خشيخع  ، ِنعذا ، حع  اإلاؽعهذ،  96خلعب

، ٜشيععت الؽععيخ ِيسععخى،  حعع  الفعع خىس، حعع  الفعع لحح ، دواس حعع  الٝعع وشج ، وشيععٞ ٠لجبعع ي  معع ُس

لجبععل، بلععذة ٠ٙععش خمععشة، الاحعععت اد الؽععم ل  إلاذينععت اِععضاص، ٜشيععت العععلىم ِينجعع سة، بلععذة ٜبخعع   ا

 حمّيت اله دي الع٢نيت بلذة ب بيق(

 )الحع٢ت / مجضسج   )الٙش  آلال  إلاذينت الؽذادي، ٜشيت الج يش حبل ِبذ الّضيض 

 )خمق / مجضسج   )ٜشيت بشج ٜ ع ، بلذة الٕنىى 

 مجضسة )مؽٙى ميذان  ٜشيت الح مذيت( إدلب / 

 ) ت / مجضسة )بلذة مّذا  الٜش

 نت الحشاٟ(دِس  / مجضسة )مذي 

 

 ؤشخاص بينهم طفل وفق آلاحي: 2شهش آراس / مجضسة حصيلتها 

 )ت )مؤظعت اإلاي ه ف  ٜشيت ٠عشة ٘شج  الٜش

 بيدددنهم  11مجددداصس حصددديلتها  4شدددهش هنعدددان / 
ا
 و 51شخصدددا

ا
ظددديذاث جىصعدددذ وفدددق  9طفدددال

 آلاحي:

 )ت ت / مجضسة )ح  الث٢نت مذينت الٜش  الٜش

  / ؼععع ُس الفعععبد   حععع  ال٢ ظعععت، ؼععع ُس الاجدععع د  مجععع صس )مؽعععٙى الٝعععذط حععع  العععع٢شي، 6خلعععب

 النع ة  ح  بعخ   الٝفش(

 بينهم  41مجاصس حصيلتها  0شهش ؤًاس / 
ا
 و  15شخصا

ا
 ظيذاث جىصعذ وفق آلاحي: 0طفال

 )  خلب / مجضسج   )٘ش  الخبز آلال  خشيخ  ، بلذة جل المم 

 (إدلب/ مجضسة )مذينت  إدلب 

 بينهم شخ 91مجاصس حصيلتها  2شهش حضيشان / 
ا
 ظيذة وفق آلاحي: 50ؤطفاى و  41صا

 / مج صس )ح  الٝ وشج ، ٜشيت ؤلابضمى، ٜشيت خشبت الّمٝيت ١ىظني ، بلذة الخٙعت( 2خلب 
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 )ديش الضوس/ مجضسة )ح  الىّغ وظي مذينت الٝىسيت 

 بيدددنهم  101مجددداصس حصدددديلتها  9شدددهش جمددددىص / 
ا
 و 43شخصددددا

ا
ظددديذة جىصعددددذ وفددددق  51طفددددال

 آلاحي:

 بلذة دس١ىػ، وشيٞ جشم نح  داسة ِضة(/مجضسج  إدلب(   

  / مجععععععع صس )دواس حععععععع  الفععععععع لحح ، بلعععععععذة إبعععععععح ، دواس الحلىانيعععععععت حععععععع  وشيعععععععٞ البععععععع  ، حععععععع   7خلعععععععب

 ألاج س ، ظٛى ؼّم  ألاج س ، ألاج س ( الٙشدوط

 و  25ؤشددخاص بيددنهم  510مجددضسة حصدديلتها  51شددهش آ/ / 
ا
ظدديذة جىصعددذ وفددق  51طفددال

 آلاحي:

  ألاج س ، بلذة اإلانفىسة، ح  اإلاشحت، بلذة  وسم ال٢بع ي، ظعٛى للخمع س بلعذة / مجضسة 92خلب(

٠ٙشن ه ، بلذة خي  ، ٜشيت الجينعت، بلعذة ٜبخع   الجبعل، حع  الّ مشيعت، بلعذة  وسم ال٢بع ي، ٜشيعت 

 ٠ٙش خلب، ؼ ُس نىس الذي  ح  الع٢شي(

 ل٢نيعععععت مذينعععععت مجعععع صس )مؽعععععٙى ألامععععل الجشاحعععع  بلعععععذة ملععععغ، مّععععشة النّمععععع  ، ؼعععع ُس ا 5/ إدلععععب

 ، بلذة ِش  ظّيذ، مّشة مفشي (إدلب، اإلاذينت الفن ِيت مذينت إدلب

   )ديش الضوس/ مجضسج   )مخبز النىس ح  الحميذيت، بلذة الف لحيت 

 )ت / مجضسة )ح  الادخ س  الٜش

 

 و  94بينهم  551مجضسة حصيلتها  55شهش ؤًلىى / 
ا
 ظيذة جىصعذ وفق آلاحي: 09طفال

  / دٗ، بلعععععذة بععععع جبى، بلعععععذة  وسم ال٢بععععع ي، نٝىعععععت وبيعععععت خععععع   وىمععععع  ، حععععع  مجعععععضسة )جععععع 22خلعععععب 

 ال٢ ظت،

  دواس حعععععع  الٝعععععع وشج ، ٜشيععععععت بؽععععععٝ جح ، ١ صيععععععت ال٢ععععععنج حعععععع  ال٢ ظععععععت، وشيععععععٞ حعععععع  الٝعععععع وشج ، دواس

الفن ِت ح  ب   النح  ، ح  اإلاؽهذ، ح  بعخ   الٝفعش، حع  الؽعّ س، حع  الهلع٤ جدخع ن ، حع  

 ، حعععع  الععععع٢شي، حعععع  اإلاؽععععهذ، وشيععععٞ حعععع  الفعععع لحح  ٠ععععشم الؽععععيخ ٘عععع سط الهلعععع٤، حعععع  الفعععع لحح

 خىمذ، ح  الع٢شي الىم، وشيٞ ح  ـ ح الذي  اإلاؽهذ، ح  ٜ ضخ  ِع٢ش(

 مجععع صس )الاحععععت اد العععذول  بلعععذة خععع   الععععبل، مّعععشة النّمععع  ، خععع   ؼعععيخى ، مذينعععت  6/  إدلعععب

 ، مّشة مفشي (إدلب
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 بيدددنهم  515مجدددضسة حصددديلتها  59/  1شدددهشث
ا
  54شخصدددا

ا
ظددديذة جىصعدددذ وفدددق  41و  طفدددال

 3آلاحي:

  /مجععععععععععضسة )مدىععععععععععت الىاخععععععععععت حعععععععععع  الهلعععععععععع٤، لعععععععععع خيت سيععععععععععٚ اإلاهنذظععععععععععح ، حعععععععععع  بعععععععععععخ    26خلععععععععععب

الٝفعععععععش، حععععععع  الٙعععععععشدوط، ظعععععععٛى حععععععع  الٙعععععععشدوط، حععععععع  الؽعععععععيخ ٘ععععععع سط الهلععععععع٤، حععععععع  الٝعععععععع وشج ، 

حعععععععع  اإلاشحععععععععت، ٜشيععععععععت ِىيجععععععععل، حعععععععع  ألانفعععععععع سي، حعععععععع  بّيععععععععذي ، حعععععععع  الفعععععععع خىس، حعععععععع  الٙععععععععشدوط، 

ظععععععععٛى حعععععععع  اإلايعععععععععش، وشيععععععععٞ ألانفعععععععع سي الضبذيععععععععت، حعععععععع  وشيععععععععٞ البعععععععع  ،  مدععععععععيي دواس الحلىانيععععععععت،

حععععععع  الؽعععععععّ س، مدعععععععيي اإلاععععععععل  حععععععع  الٝععععععع وشج ، مدعععععععيي اإلاخبعععععععز حععععععع  الٝععععععع وشج ، وشيعععععععٞ الؽعععععععيخ 

 ظّيذ ٠شم الجزهت، الؽيخ ٘ سط الهل٤، ح  الٝ وشج ، ح  اإلاشحت، بعخ   الٝفش(

 لؽعععٕىس، مذينعععت ٠ٙعععش مجععع صس )مخعععيم الٙشحععت جعععل الؽعععيذ خعع   ؼعععيخى ، مذينعععت حعععش ا 2/ إدلععب

 جخ سيم، مذينت حعش الؽٕىس(

 بيدددنهم  123مجدددضسة حصددديلتها  11/  5شدددهشث
ا
 و  21شخصدددا

ا
ظددديذة جىصعدددذ وفدددق  59طفدددال

 9آلاحي:

  /مجععععععععع صس )بلعععععععععذة ٠ٙشن هععععععععع ، داسة ِعععععععععضة، ِنعععععععععذا ، بلعععععععععذة بععععععععع جبى، حععععععععع  العععععععععع٢شي، ٜشيعععععععععت  96خلعععععععععب

 النح  ( ِشادة، ٜشيت ي ٜذ الّذط، بلذة جٝ د، ِينج سة، وشيٞ حب الٝبت ب  

 مجعععععععععع صس )بلععععععععععذة مؽمؽععععععععععع  ، بلععععععععععذة ٠ٙععععععععععش حعععععععععع لغ، بلعععععععععععذة ٠ٙععععععععععش حعععععععععع لغ، ٜشيععععععععععت معععععععععععشج  6/ إدلععععععععععب

 ( إدلبالضهىس، مذينت 

 ) خمق/ مجضسة )مذينت الشظت 

 بيددددددنهم  99مجدددددداصس حصدددددديلتها  3/  1شددددددهشك
ا
 و  01شخصددددددا

ا
ظدددددديذاث جىصعددددددذ وفددددددق  9طفددددددال

 11آلاحي:

 / نععععععععععععت ألاجعععععععععععع س ، مجعععععععععععع صس )وشيععععععععععععٞ حعععععععععععع  ال٢ ظععععععععععععت، حعععععععععععع  اإلاشحععععععععععععت، حعععععععععععع  ال٢ ظععععععععععععت، مذي 6خلععععععععععععب

 منىٝت الح مذيت ج دٗ(

                                                           
8
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه.  2256– 5ت –56تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  
 
7
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه. 2256 – 5ك   –9تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  
 
52
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه. 2259 – 2ك –6تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  
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 مذينت بنؾ(إدلب/ مجضسج   )خشة منفىس  إدلب ، 

 )ت ت / مجضسة )مذينت الٜش  الٜش

 بينهم  340مجضسة حصيلتها  11/  5115عام 
ا
 و  590شخصا

ا
 11ظيذة 151طفال

 بينهم  01مجاصس حصيلتها  2/  1شهش ك
ا
 و 14شخصا

ا
 ظيذاث جىصعذ وفق آلاحي: 3طفال

  /مج صس )ٜشيت ب ب٢ت، ٜشيت ٜفش الب يج، حمّيت سيٚ اإلاهنذظح  ٜشيت ٠ٙش حىم( 6خلب 

 مجضسج   )بلذة  وسم الجىص، ظٛى اله ٥ مّشة مفشي (إدلب / 

 

 بيدددنهم  15مجددداصس حصددديلتها  1شدددهش شدددبا  / 
ا
 و  54شخصدددا

ا
ظددديذة جىصعدددذ وفدددق  13طفدددال

 آلاحي:

 حع  إدلعب، حع  الٝفعىس مذينعت إدلعبمج صس )حبعل ألاسبّعح   سيدع ، بنع ة ظع٢ج  مذينعت  6/ إدلب ،

 ،  بنيت ظ٢نيت مذينت  سيد (إدلبالٝفىس مذينت 

 )ديش الضوس/ مجضسة )ٜشيت الف لحيت 

 بينهم  55مجاصس حصيلتها  3شهش آراس / 
ا
 و  00شخصا

ا
 ظيذة جىصعذ وفق آلاحي: 51طفال

 ألاععج  دلععبإمجعع صس )بنعع ة ظعع٢ج  مذينععت الععذان ، منىٝععت الىوعع  ٠ٙشنبععل، حعع  الٝفععىس  5/ إدلععب ،

 ، بن ة ظ٢ج  حعش الؽٕىس، م جذ وظي ٜشيت الذيش(إدلبالنع ة وظي مذينت 

 )يت  خلب/ مجضسة )مذسظت داسة ِضة الؽٜش

 )ت/ مجضسة )ؼ ُس اإلاّشي ح  البذوي  الٜش

 و  43ؤشدددددددددددخاص بيدددددددددددنهم  110مجددددددددددداصس حصددددددددددديلتها  11شدددددددددددهش هنعدددددددددددان / 
ا
ظددددددددددديذة  15طفدددددددددددال

 جىصعذ وفق آلاحي:

 عش الؽٕىس، م جذ الشولت مذينعت ظعلٝح ، بنع ة ظع٢ج  بلعذة مج صس )ح  الفن ِت ح 1/ إدلب

خععيؾ، منىٝععت ِععح   وسم بععأوسم الجععىص، ٜشيععت الععع٢شيت، ٜشيععت مّععشة خشمععت، ٜشيععت مّععشة خشمععت، 

 ٜشيت بعنٝى٥، ٜشيت مّشؼىسي ( 

  د٘ ُ مذن ( 967خم ه/ مجضسة )٠ٙشصيخ  مش٠ض 

                                                           
55
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه. 2259 – 5ت – 5تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  
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 آلاحي:ؤشخاص بينهم ظيذجان وفق  2شهش ؤًاس/ مجضسة واحذة حصيلتها 

 )ديش الضوس/ مجضسة )ح  الّشضخ  مذينت ديش الضوس 

ظدددديذاث وفددددق  2ؤطفدددداى و  5شددددخص بيددددنهم  55شددددهش حضيددددشان / مجددددضسة واحددددذة حصدددديلتها 

 آلاحي:

 )  ديش الضوس/ مجضسة )ٜشيت دب 

 بينهم  01مجاصس حصيلتها  0شهش جمىص / 
ا
 ظيذاث وفق آلاحي: 3ؤطفاى و  1شخصا

 ،ت/ مجضسج   )ٜشيت الج بش  ٜشيت العبخت( الٜش

 ) سيٚ دمؽٞ/ مجضسة )بلذة ِح  جشم 

 بينهم  55شهش آ/ / مجضسجان حصيلتهما 
ا
 ظيذاث وفق آلاحي: 9ؤطفاى و  11شخصا

 ) ديش الضوس/ مجضسة )بلذة الخبج 

 )ت مجضسة/ )ظي سة نٝل مذنيح  ٜشيت  بى ؼهشي  الٜش

 بينهم  125مجضسة حصيلتها  10شهش ؤًلىى / 
ا
 و  41شخصا

ا
 ة وفق آلاحي:ظيذ 59طفال

  /حعع  ؼعع ميت،  1ديععش الععضوس مجعع صس )مّبعع  البىليععل الذخلععت، مّبعع  البىليععل الفععبدت، خيمععت بٝشيععت ٔص

ٜشيت حذيذة ب٣ سة، بلذة خؽ م، ٜشيت معشاه، خ ٘لعت معذنيح  ٜشيعت البىليعل، ٜشيعت بشحهعت، مذينعت 

 البى٠م ٥(

 مذينت خ سم(مج صس )مذينت خ   ؼيخى ، منىٝت ٠شاج خلب وظي حعش الؽٕىس،  6/ إدلب 

 )خلب/ مجضسة واخذة )ٜشيت خىيش الّيغ 

 بينهم  93مجاصس حصيلتها  1/  1شهشث
ا
 و  52شخصا

ا
 15ظيذة وفق آلاحي: 11طفال

  /شيععت دسنععج، مذينععت البى٠معع ٥،  5ديععش الععضوس مجعع صس )اإلاّبعع  اإلاعع ة  الىاـععل بععح  مذينععت الّؽعع سة ٜو

شيععت الىي نععت ، دواس اإلافععشيت مذينععت البى٠معع ٥، اإلاّبععع  اإلاّبعع  اإلاعع ة  الىاـععل بععح  مذينععت الٝىسيععت ٜو

شيت الب ٔىص، بلذة العىظت(  النهشي الىاـل بح  مذينت البى٠م ٥ ٜو
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 بينهم  515مجاصس حصيلتها  5/  5شهشث
ا
 و  19مذهيا

ا
 10ظيذة وفق آلاحي: 05طفال

  /منىٝت مج صس )بلذة الج ة البى٠م ٥، خي م ن صخح  ٜشيت الع٢شيت، خي م ن صخح   6ديش الضوس

شيعععت الٕبععع ة البى٠مععع ٥، مذينعععت  الّىينعععت ٜشيعععت مّحزيلعععت، ججمعععْ خيععع م نععع صخح  بعععح  ٜشيعععت الععععي لت ٜو

 الؽّٙت البى٠م ٥(

 )يت  سيٚ دمؽٞ/ مجضسة )ٜشيت مذيشا الٕىوت الؽٜش

 )  خلب/ مجضسة ) مذينت ألاج س 

 بينهم  04مجاصس حصيلتها  4/  1شهشك
ا
 و  11مذهيا

ا
 14:ظيذة وفق آلاحي 15طفال

 مج صس )مذينت خ   ؼيخى ، ٜشيت مّشؼىسي ، ٜشيت مّشؼىسي ( 6/ إدلب 

   )ديش الضوس/ مجضسة )اإلاّب  اإلا ة  ف  ٜشيت الىىاودت البى٠م ٥ 

 

 

 بينهم  533مجضسة حصيلتها  51/  5113عام 
ا
 12ظيذة 15ؤطفاى و  114شخصا

 بينهم  19مجاصس حصيلتها  5/  5شهشك
ا
 و  10شخصا

ا
 ظيذة وفق آلاحي: 51طفال

 مجععععععععععع صس )ٜشيعععععععععععت خععععععععععع   الععععععععععععبل، مضسِععععععععععت الّٙلعععععععععععى٥ حشحنععععععععععع ص، ٜشيعععععععععععت ظعععععععععععنٝشة ظعععععععععععهل  2/ إدلععععععععععب

 الشوج، ؼم ٥ مذينت ظشاٜب(

 ) سيٚ دمؽٞ/ مجضسج   )مذينت ِشبح ، بلذة معشاب 

 ) خلب/  مجضسة )ٜشيت صم س سيٚ خلب الجنىب 

 بيددددددددددنهم  09مجددددددددداصس حصدددددددددديلتها  4شدددددددددهش شددددددددددبا  / 
ا
 و  14شخصدددددددددا

ا
ظدددددددددديذاث وفددددددددددق  9طفدددددددددال

 آلاحي:

 (إدلبمجضسج   )وظي مذينت ٠ٙشنبل، بن ة ظ٢ج  منىٝت وادي النعيم مذينت / إدلب 

 ) خلب/ مجضسة )ٜشيت  ب د سيٚ خلب الجنىب 
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 )خم ه/ مجضسة )بلذة ٠ٙش نبىدة 

 بينهم  14مجاصس حصيلتها  4شهش آراس/ 
ا
 و  00شخصا

ا
 ظيذاث وفق آلاحي: 9طفال

 مخخ ليت ِل  ظٛى خ سم الؽّم (مج صس )ملجأ ٜش  مذسظت ٠ٙش بىيخ، ٔ ساث   2/  إدلب 

 ظيذاث وفق آلاحي: 0ؤشخاص بينهم  1شهش هنعان / مجضسة حصيلتها 

 )  دمؽٞ/ مجضسة ) مخيم الح مٟى

 ظيذاث وفق آلاحي: 0ؤطفاى و 2ؤشخاص بينهم  3شهش ؤًاس/ مجضسة حصيلتها 

 مجضسة )مٕ سة ف  ٜشيت مّشصيخ (إدلب / 

 بيددددددددددددددددددددددددد 22شدددددددددددددددددددددددددهش حضيدددددددددددددددددددددددددشان / مجدددددددددددددددددددددددددضسة حصددددددددددددددددددددددددديلتها 
ا
 9ؤطفددددددددددددددددددددددددداى و  11نهم شخصدددددددددددددددددددددددددا

 ظيذاث وفق آلاحي:

 مجضسة )ح  ظ٢ج  ٜشيت صسدن (إدلب / 

 ؤطفاى وفق آلاحي: 2ؤشخاص بينهم  1شهش جمىص/ مجضسة حصيلتها 

 ) ديش الضوس/ مجضسة )مذينت اإلاي دي 

 بينهم  01شهش آ/ / مجضسة حصيلتها 
ا
 و 51شخصا

ا
 ظيذاث وفق آلاحي: 5طفال

 )خلب/ مجضسة ) وسم ال٢ب ي 

 ؤطفاى وظيذة وفق آلاحي: 4ؤشخاص بينهم  2ؤًلىى/ مجضسة حصيلتها شهش 

 مجضسة )مذينت حعش الؽٕىس(إدلب  / 

 بينهم  409مجضسة حصيلتها  52/  5119عام 
ا
 11ظيذة 15ؤطفاى و  114شخصا

 بينهم  10مجاصس حصيلتها  4شهش آراس / 
ا
 و 10شخصا

ا
 ظيذاث وفق آلاحي: 0طفال

 بنيت ظ٢نيت مٝ بل مؤظعت إدلباإلاش٠ضي، مبجى ظ٢ج  مذينت  إدلبمج صس ) ألاج   2/ إدلب  ،

 ال٢هشب ة، ٜشيت ٠ٙشي  ألاخي ة الع٢نيت(

 بينهم طفالن و 13مجاصس حصيلتها  0شهش هنعان / 
ا
 ظيذاث وفق آلاحي: 0شخصا

 )ٞخم ه/ مجضسج   ) ٜشيت جل هىاػ، ٜلّت اإلامي 
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 (إدلب/ )مذينت إدلب 

 بينهم  42شهش ؤًاس / مجضسجان حصيلتهما 
ا
 و 15شخصا

ا
 ظيذة وفق آلاحي: 11طفال

 مجضسة ) ٠ٙشنبل( ،  خم ه/  مجضسةإدلب / 

 ؤشخاص وفق آلاحي: 1شهش حضيشان / مجضسجان حصيلتهما 

 مجضسة ، خم ه/  مجضسةإدلب / 

 و 50ؤشددددددددددخاص بيددددددددددنهم  112مجدددددددددداصس حصدددددددددديلتها  0شددددددددددهش جمددددددددددىص/ 
ا
ظدددددددددديذة وفددددددددددق  51طفددددددددددال

 آلاحي:

 خ   ؼيخى (/ مجضسج   ) مّشة النّم  ، إدلب 

 )خم ه/ مجضسة )اللى منت 

 بينهم  11مجاصس حصيلتها  0شهش آ/ / 
ا
 و  12شخصا

ا
 ظيذاث وفق آلاحي: 5طفال

 (إدلبمج صس )مب   إيىاة ن صخح  ٜش  ٜشيت خ ط، مّشة النّم  ، مذينت  6 إدلب 

 بيدددددددددددددددددددددنهم  51مجددددددددددددددددددددداصس حصددددددددددددددددددددديلتها  4/ 5شدددددددددددددددددددددهش ث
ا
 و 51شخصدددددددددددددددددددددا

ا
ظدددددددددددددددددددددديذة  11طفدددددددددددددددددددددال

 15وفق آلاحي:

  بلذة ال ح سة(خلب/ مجضسة ( 

 مج صس منه  )ٜشيت اإلا حت ٜش  ٜشيت خضاسي ( 6/ إدلب 

 بيدددددددددددددددددددددنهم  15مجددددددددددددددددددددداصس حصددددددددددددددددددددديلتها  4/ 1شدددددددددددددددددددددهش ك
ا
 و  13شخصدددددددددددددددددددددا

ا
ظددددددددددددددددددددديذة  10طفدددددددددددددددددددددال

 13وفق آلاحي:

 مجعع صس منهعع  ) العععٛى الشبيسععخ  لٝشيععت بليععى ، مخععيم ِؽععىاة  لٝشيععت حىبعع ط واإلاذسظععت  2/ إدلععب

 اإلا ـٝت للمخيم(.
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 مدددً 
ا
ضدددحاًا قصددد   تمجدددضسة حصددديل 19) 5151/   9/  01حتدددى  5119/  9/  01اعخبددداسا

 بينهم  040الطحران الشوس ي  
ا
 و  95شخصا

ا
 19ظيذة( 51طفال

 جىصعذ اإلاجاصس وفق آلاحي:

 ذاديعععععععععت الخ بّعععععععععت  92/  إدلعععععععععب مجعععععععععضسة منهععععععععع  )ٜفعععععععععٚ مخعععععععععيم ِؽعععععععععىاة  للنععععععععع صخح  واإلاذسظعععععععععت الِا

 6مععععععععععذنيح  بيعععععععععععنهم  96ط حنععععععععععى  مذينعععععععععععت ظععععععععععشاٜب لععععععععععه فعععععععععع  الاوععععععععععشاٗ الجنىبيعععععععععععت لٝشيععععععععععت حىبعععععععععع 

ظععععععععععيذاث، مجععععععععععضسة فعععععععععع  مّععععععععععش جمفععععععععععشي  بٝفععععععععععٚ مذحنععععععععععت ٘يهعععععععععع   2إنعععععععععع ر و 2ر١ععععععععععىس  6 وٙعععععععععع ٥ 

ظععععععععيذاث، مجععععععععضسة بٝفععععععععٚ مدىععععععععت  7مععععععععذن  بيععععععععنهم وٙلخعععععععع   و 96 إدلععععععععبنعععععععع صخح  معععععععع  خلععععععععب و 

ععععععععععىد ؼععععععععععٛش مذينععععععععععت ظععععععععععشاٜب يٝععععععععععيم ٘يهعععععععععع  نعععععععععع صخى    6مععععععععععذنيح  معععععععععع  ِ بلععععععععععت واخععععععععععذة بيععععععععععنهم  6ٜو

معععععععععععذنيح  بيعععععععععععنهم  5الؽعععععععععععم ل   إدلعععععععععععب وٙععععععععععع ٥ ر١عععععععععععىس وظعععععععععععيذة، مجعععععععععععضسة بٝشيعععععععععععت حعععععععععععذساي  بشيعععععععععععٚ 

 91ظععععععععععععيذاث، مجععععععععععععضسة بٝشيععععععععععععت ٠ٙشالجععععععععععععت بمنىٝععععععععععععت حبععععععععععععل ألاسبّععععععععععععح  حبععععععععععععل الضاويععععععععععععت  2وٙلععععععععععععت و

 ر١ىس و نثى وظيذج  . 6 وٙ ٥  2مذن  بينهم 

  / ععععخ ؿ بيععععنهم وٙلخعععع   وظععععيذة، مجععععضسة  6خمعععععت مجعععع صس منهعععع  ) مجععععضسة ال ععععح سة  6خلععععب  

 6ر١عععىس و 6 وٙععع ٥  5معععذنيح  مععع  ِ بلعععت واخعععذة بيعععنهم  1بٝشيعععت ٠ٙعععش حّععع ٥ بشيعععٚ خلعععب الٕشبععع  

 إن ر، 

 معععععععذنيح  بيعععععععنهم  1لٕشبععععععع  مجعععععععضسة فععععععع  بد ٘لعععععععت جٝعععععععل معععععععذنيح  فععععععع  حمّيعععععععت الشخععععععع ٥ بشيعععععععٚ خلعععععععب ا

 ر١ىس و نثى وظيذج  .   2 وٙ ٥  6
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: هجمات القوات الروسٌة على المواقع المدنٌة الحٌوٌة فً سورٌةثانٌاً 
22

 
 القاهىن الذولي العشفي

ي   اإلاذنيت وألاهذاٗ الّع٢شيت، وال  5القاعذة "يمحز  وشاٗ الجزاُ ف  حميْ ألاٜو ث بح  ألِا

ي   اإلاذنيت"  جىحه ال جم ث إال إل  ألاهذاٗ الّع٢شيت ٘دعب، وال يجىص    جىحه إل  ألِا

 ِع٢شيت" 9القاعذة
 
ي   الت  ليعذ  هذا٘  ي   اإلاذنيت س  حميْ ألِا  "ألِا

 ت س :"ال جم ث الّؽىابي 15القاعذة

 الت  ال جىحه إل  هذٗ ِع٢شي مدذد  - 

ْ منه    يعبب بفىسة ِ سلت خع بش ف   سواح  14القاعذة "يدٍش ال جىم الزي ٜذ يخٜى

ت م  هزه الخع بش وألالشاس" ي   اإلاذنيت،  و مجمِى  اإلاذنيح   و إـ ب ث بينهم،  و  لشاس ب أِل

 ي ظىسيت: هجماث القىاث الشوظيت على اإلاشالض اإلاذهيت الحيىيت ف

 مً 
ا
 حتى  5112/ ؤًلىى  01اعخباسا

ا
/ ؤًلىى  01جاسيخ الخذخل الشوس ي الععنشي سظميا

5151 

 اِخذاة سوسخ  ِع٢شي ِل  اإلاشا٠ض اإلاذنيت الحيىيت منه : 9671 ٠ث  م  

(912  
 
 منؽآث وبيت( 262 –ح مّ ث  1 –مذسظت  292 –م جذا

ٞ آلاح :   ٘و
 
 جىصِذ جل٤ المشب ث صمني 

 
ا
( اعخذاء سوس ي على اإلاشالض 012) 5111/ 9/  01حتى  5112/  9/  01مً  اعخباسا

 الحيىيت

  19منها: ) 
ا
 ميشأث طبيت( وفق آلاحي: 50 –حامعاث  4 –مذسظت  51 –مسجذا

 إدلعبمع حذ "م عجذ ِمعش بع  ِبعذ الّضيعض فع  المع  الؽعم ل  حععش الؽعٕىس  2) 515112/  1ث-

اإلا عجذ -م جذ ؤلام م الؽ ٘   بلعذة خيع   سيعٚ خلعب الؽعم ل -م جذ اظ٢يٚ حعش الؽٕىس 

معععذاسط "مذسظعععت جعععؤوي نععع صخح  فععع  بلعععذة ِعععح  السوص  9ال٢بحععع  بلعععذة صيخععع   سيعععٚ خلعععب الجنعععىب " ، 

مؽععٙى  -مؽععٙى اللى منععت اإلايععذان  الثعع ن -مشا٠ععض وبيععت "مؽععٙى الح لععش اإلايععذان  6" ، إدلععبسيععٚ 
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تم توثٌقها جمٌعها من قبل الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان وهٌومان راٌتس ووتش ومبادرة األرشٌف السوري  
 ونحتفظ فً مع العدالة بنسخة كاملة عن كامل التوثٌقات بالتفصٌل.

25
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نعععع م بٝشيععععت ِٝح بعععع ث سيععععٚ خمعععع ه"،  9 "  ٠ٙععععش صيخعععع  الخخف ععععخ مٝععععشاث 9 ظععععىاٛ "ظععععٛى لبيععععْ ألٔا

 ٘ععشا " ٘ععش   2خععذم ث سظععميت "مبجععى مد ٍ٘ععت خلععب الحععشة بععذيش حمعع ٥ سيععٚ خلععب الؽععم ل " ، 

معضاُس داحنعت" مذحنعت جعؤوي نع صح   9"، إدلعب٘ش  منٍمت ؤلاخع   ف  ظعشاٜب -جح  مّلت خمق

مخيمععع ث  9 بّعععت إلاؤظععععت ؤلاخعععع   الخح يعععت، منؽعععآث ـعععن ِيت" مىدنعععت ج 9"، إدلعععبفععع  اخععععم 

 (96الحئح  "ملجأ الحئح  ف  الٕنىى خمق" اإلاجمُى 

 م ععععععجذ ِمععععععش بعععععع  -مععععععع حذ "م ععععععجذ  م ميعععععع ٥ بٝشيععععععت  م ميعععععع ٥ سيععععععٚ خمعععععع ه 6) 22 5112/  5ث

م جذ ِمش بع  الخىع   بلعذة ٠ٙعش ن هع  سيعٚ خلعب  -الخى   وظي مذينت البى٠م ٥ ديش الضوس

 -م عععجذ ألامعععح  ب٢ٙعععش خمعععشة سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل  -شيج سيعععٚ خمععع هم عععجذ ٜشيعععت  م ـعععه -الٕشبععع 

م عععجذ ؤلايمععع    -م عععجذ الفعععبد   حععع  ال٢ ظعععت خلعععب -إدلعععبم عععجذ ٜؽعععٝ سة بجععععش الؽعععٕىس 

مذسظعت  خمعذ مٕع ج ٠ٙعش  -إدلعبمذسظت  "مذسظت اإلاّلىم جيت ٠ٙشنبل سيعٚ  99جذمش خمق"، 

اإلاذسظعععت  -جعععل الّلبععع وي خمععع ه مذسظعععت ٜشيعععت -مذسظعععت حؽعععشي  البى٠مععع ٥ ديعععش العععضوس -إدلعععبِىيعععذ 

إِذاديععت  -إدلعبمذسظععت  خمعذ الىّعع   خع   ؼععيخى   -إدلعبالث نىيعت الفععن ِيت مّعشة النّمعع   

مذسظعععت الؽعععهيذ نععععيم الخليعععل ٠نفعععٙشة سيعععٚ  -إدلعععب بعععى الّععع ة اإلاّعععشي للبنعععح  مّعععشة النّمععع   

ذاديععت مذسظععت مدمععذ خعععح  الّمؽععت الِا -إدلععبمذسظععت سابّععت الّذويععت حعععش الؽععٕىس  -إدلععب

 اإلاذسظت الابخذابيت الجنىبيت ألاج س  سيٚ خلب الٕشب "، -جذمش خمق

  5  عت -مشا٠ض وبيت "مؽٙى الّعيغ اإلايعذان  سيعٚ خلعب الجنعىب بنع٤  -اإلاؽعٙى العىوج  الّع م الٜش

ععع ة ٜشيعععت  -اإلاؽعععٙى العععىوج  بخعععذمش خمعععق -العععذم للمؽعععٙى العععىوج  بخعععذمش خمعععق عععٚ ال٘ى معخـى

منعع وٞ  زشيععت "اإلاععذا٘  ألازشيععت بمعع   9"، إدلععبسينععذ ٠ٙععش نبععل مؽععٙى  و  -الن حيععت بشيععٚ ال رٜيععت

عععععععت 2الٝلّعععععععت بخعععععععذمش خمعععععععق" ،  خذيٝعععععععت الؽعععععععهذاة فععععععع   -خعععععععذابٞ" خذيٝعععععععت ألاوٙععععععع ٥ بمذينعععععععت الٜش

 .البى٠م ٥"

 5   ظٛى ؼّم  ف   -ظٛى ؼّم  ب لبى٠م ٥ ديش الضوس -إدلب ظىاٛ "ظٛى ؼّم  بٝشيت ال٢عت

ع  -إدلعبظٛى جج سي بمّشة النّم    —دوم  سيٚ دمؽٞ ظعٛى مذينعت  -ظعٛى مذينعت نعىي دِس

ععت2" إدلععب سيدعع   مدىععت ٠هشبعع ة ِذيععت وشيععٞ ِعع م  -مدىعع ث ومفعع دس و ٜععت " مدىععت ٠هشبعع ة الٜش

٘ععععىج إوٙعععع ة  9"، إدلععععبمشا٠ععععض د٘عععع ُ مععععذن  "ظععععي سة اظععععّ ٗ د٘عععع ُ مععععذن  ٜشيععععت بينععععح   9جععععذمش"، 

ت 2"، إدلب"ظي سة اوٙ ة بٝشيت بينح   مدىت اإلاي ه  -منؽآث ومف دس م بيت "حعش الشؼيذ ب لٜش

                                                           
22
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه.  2255 –  5ك  – 9تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  

 



 

21 
 

 6مععنه  إلايعع ه الؽععش  بمّععشة النّمعع  "، -مدىععت اإلايعع ه بلععذة الخٙعععت -حعع  ظععليم   الحلمعع  بدلععب

دل  ٠ٙش اإلاجلغ اإلا -مٝشاث خذم ث سظميت " مٝعم ه جٚ بلذة جل خذيت سيٚ خلب الجنىب 

 -وظعع بل نٝععل " حععععش العي ظععيت ديععش العععضوس 6مجلععغ مد ٍ٘ععت خلعععب الحععشة ديععش حمععع ٥" ،  -نبععل

عععت عععت"،  -حععععش اإلانفعععىس الٜش الٙعععش   -إدلعععب ٘عععشا  "٘عععش  ٜشيعععت بينعععح   2حععععش الشؼعععيذ الٝعععذيم الٜش

منؽععععآث  7"،  -إدلععععب٘ععععش  مؤظعععععت ؤلاخععععع   ظععععشاٜب  -٘ععععش   خععععش فعععع  ألجعععع س  -الشبيسععععخ  ألاجعععع س 

مّمل  ظي   -إدلبمّفشة صيخى  بٝشيت بينح   -ل الذيشي للنعيج ٠ٙشحىم خلبـن ِيت " مّم

مّمعععل  ولعععغ  -مؽعععٕل خي وعععت إلانٍمعععت مععععشاث ٠ٙعععش خمعععشة خلعععب -لألدويعععت سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل 

مّمعععل  -مّمعععل ٠ععع ط للنععععيج خيععع   سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل  -لألٜىععع   خيععع   سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل 

 (  61" اإلاجمُىإدلب   ظشاٜب مىدنت مؤظعت ؤلاخع - ظي  لألدويت مشة ز نيت

 اإلا ععععععجذ  -مععععععع حذ " اإلا ععععععجذ ال٢بحعععععع  ٜشيععععععت  بععععععى سويععععععل سيععععععٚ خلععععععب الجنععععععىب  7)26 5112/  1ك

م عععجذ  -م عععجذ  بعععى ب٢عععش الفعععذيٞ ٠ٙعععش خمعععشة خلعععب -الفعععٕح  حععع  الؽعععه ب  مذينعععت البععع   خلعععب

يت منععبج خلععب م ععجذ البعع اة بعع  م لععع٤  -م ععجذ ِععشوة بعع  الضبحعع  حعع  وشيععٞ البعع   خلععب -الؽععِش

مذاسط " مذسظت ٔ صي بشهعى  2م جذ البخى٥ ح  الضبذيت خلب"،  -خ   سيٚ خلب الؽم ل خشي

مذسظععععت  -إدلععععبمععععذسة الّشوبععععت الابخذابيعععت  -الخمعععش وشيععععٞ الٝعععععىل بعععئِضاص سيععععٚ خلععععب الؽعععم ل 

مذسظت خع  نّن ُ خشيخ   سيٚ خلب  -٠ٙشداِل الابخذابيت بلذة ٠ٙشداِل سيٚ خلب الٕشب 

"اإلاجمععععْ الععععع٢ج  اإلاّععععذ ال٘خخعععع ح ح مّععععت بعععع  ألجعععع س "، مّهععععذ حّليمعععع   ح مّعععع ث منهعععع  6الؽععععم ل "، 

ّععععععذ سيععععععٚ خلععععععب  واخععععععذ " مش٠ععععععض بععععععشاِم لععععععزوي الاخخي حعععععع ث الخ ـععععععت ٜععععععش  ظعععععع٢ت الحذيععععععذ جل٘ش

اإلاؽععٙى الععىوج   -مشا٠ععض وبيععت "مؽععٙى مذينععت ألاجعع س  اإلايععذان  بشيععٚ خلععب الٕشبعع  6الؽععم ل "، 

 -ظععععٛى مذينععععت مععععع٢نت بشيععععٚ خلععععب الؽععععشق   ظععععىاٛ " 6مؽععععٙى النععععع بيت وألاوٙعععع ٥"،  -بععععئِضاص

ظععٛى  -ئدلععبظععٛى لبيععْ اإلاعع صوث فعع  مّععشة النّععع   ب -ظععٛى ؼععّم  ِلعع   وععشاٗ مذينععت مععع٢نت

مٝعععشاث خعععذم ث سظعععميت " مبجعععى  2ظعععٛى العععذح ج فععع  حععع  بععع   الحذيعععذ بدلعععب"،   -ئدلعععبججععع سي ب

  الفع لحح  ٘عش  "٘عش  حع 9"، إدلعبمديي الٝفش الّذل   -إدلبال٢خب اإلاذسظيت ؼ ُس الج ة 

يت م  اِضاص"  اإلاجمُى  9بدلب"،   (27مخيم ث الحئح  "مش٠ض إيىاة ن صخح  ف  الجهت الؽٜش
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 م عععجذ " م عععجذ ِمعععش بععع  الخىععع   وظعععي بلعععذة مّععع سة ألاسجيعععٞ سيعععٚ خلعععب  96)22 5111/  5ك

م جذ ِبعذ   بع  ِبع ط  -م جذ ِمش ب  الخى   بلذة بي نى  سيٚ خلب الؽم ل  -الؽم ل 

م ععععجذ الهبععععىب  مّععععشة النّمعععع    -م ععععجذ ٜشيععععت بعععع بيق سيععععٚ خلععععب الٕشبعععع  -خلععععبحعععع  الّ مشيععععت 

اإلا جذ ال٢بح  وشيٞ خي   مّشظت الخ   سيٚ  -م جذ  ٔ  حٞ ح  ٜ ضخ  ِع٢ش خلب -إدلب

 -م عععجذ النعععىس خععع سة البىليعععل حععع  العععىسدة بلعععذة البىليعععل سيعععٚ ديعععش العععضوس الؽعععشق  -خلعععب الؽعععم ل 

عت 26م جذ الحج  ؼ ُس  م عجذ  بعى ب٢عش الفعذيٞ مذينعت البع   سيعٚ خلعب  -ؼب ه وظعي الٜش

ذاديعععععت بلععععذة منععععٖ سيعععععٚ خلععععب الؽعععععم ل  99الؽععععشق "،  مذسظععععت منعععععٖ  -مذسظععععت " مذسظعععععت منععععٖ الِا

مذسظعععععععت الؽععععععععهيذ  -إدلعععععععبمذسظعععععععت الذمؽعععععععٝ  للخّلعععععععيم ألاظ سعععععععخ  مّعععععععشة النّمععععععع    –الابخذابيعععععععت 

 -ِينجعع سة للبنعع ث ز نىيععت –ز نىيععت ِينجعع سة للبنععح   -مفععىٙى سظععخم ِينجعع سة سيععٚ خلععب الٕشبعع 

مذسظعععت جعععؤوي نععع صخح  فععع   -مذسظعععت ابععع  الٝعععيم الجىصيعععت حععع  الضبذيعععت خلعععب -ز نىيعععت خيععع   للبنعععح 

ز نىيععت  -مذسظععت ِمععش اإلاخخعع س البعع   سيععٚ خلععب الؽععشق  -ٜشيععت الٝفععم  بشيععٚ ديععش الععضوس الؽععشق 

ععت"،  خلععب  مش٠ععض ومعع  " مؽععٙى بيععىح  ٠ٙشن هعع  سيععٚ 99الشؼععيذ ؼعع ُس ِععذن   اإلاعع ل٣  مذينععت الٜش

ععت -مؽععٙى بيععىح  للمععشة الث نيععت -الٕشبعع  ععت -اإلاؽععٙى الععىوج  وظععي الٜش بنعع٤  -مؽععٙى اإلاىاظعع ة الٜش

ت اإلاؽعٙى  -اإلاؽٙى اإلايعذان  بلعذة ال٢ععشة بشيعٚ ديعش العضوس الٕشبع  -الذم ٜش  ح  الؽشا٠عت الٜش

ععت 26مؽععٙى الععع م ؼعع ُس  -اإلايععذان  بلععذة الخشيىععت بشيععٚ ديععش الععضوس الٕشبعع   مؽععٙى -ؼععب ه الٜش

ت عت -ألاوٙ ٥ ؼ ُس ِذن   اإلا ل٣  الٜش اإلاؽعٙى الخحع ي  -مبجى الّيع داث الؽع ُس الّع م وظعي الٜش

منعع وٞ  زشيععت "ٜلّععت الشخبععت ألازشيععت مذينععت اإلايعع دي  ديععش الععضوس  9ِنععذا  سيععٚ خلععب الؽععم ل " ، 

 ظعىاٛ " ظعٛى ألالبععت بمع   6خعذابٞ " خذيٝعت الشؼعيذ ٜعش  اإلاجمعْ الح٣عىم " ،  9الؽشق "، 

ظععٛى لبيععْ الععنٙي  -ظععٛى للم ؼععيت فعع  بلععذة الؽععميىيت بشيععٚ ديععش الععضوس الٕشبعع  -شي خلععبالععع٢

 الخ م ٜشيت عج حت ن خيت الؽذادي سيٚ الحع٢ت الجنىب "

 2  ،" مٝعشاث خععذم ث سظععميت" مبجععى  9مشا٠عض د٘عع ُ مععذن  " فع  بلععذة خععشدجنح  سيعٚ خلععب الؽععم ل

حهع   مّع سة ألاسجيعٞ سيعٚ خلعب الؽعم ل " ٘عش  " ٘عش   9" ، إدلعبالٝفش الّذل  بمّعشة النّمع   

منؽععععععآث ـععععععن ِيت " مّمععععععل الععععععذيشي للفععععععن ِ ث النعععععععيجيت ٠ٙشحععععععىم سيععععععٚ خلععععععب الٕشبعععععع "  9، 

 (22اإلاجمُى 
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  /  م عععجذ  -م عععجذ " م عععجذ ِمعععش بععع  الخىععع   جععع دٗ سيعععٚ خلعععب الؽعععشق  96)26 5111شدددبا

م عععجذ  - م عععجذ الحمعععضة ِنعععذا  سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل -النعععىس بلعععذة مععععٝ   سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل 

م عععععجذ  بعععععى ب٢عععععش الفعععععذيٞ حععععع  الهعععععشاميغ خشيخععععع   سيعععععٚ خلعععععب  -الخحععععع اث جععععع  الفععععع خىس خلعععععب

م ععجذ النععىس وظععي معع ُس سيععٚ  –م ععجذ الٙعع سوٛ بلععذة معععٝ   سيععٚ خلععب الؽععم ل   -الؽععم ل 

م ععجذ الّمععشي  وسم ال٢بعع ي  -م ععجذ الؽععيخ ٜ ظععم خيعع   سيععٚ خلععب الؽععم ل  -خلععب الؽععم ل 

م جذ مدح   -  الخى   ٜشيت ٠لجب ي  سيٚ خلب الؽم ل م جذ ِمش ب –سيٚ خلب الٕشب  

 -م عععجذ ِلععع  بععع   بععع  و لعععب داسة ِعععضة سيعععٚ خلعععب الٕشبععع  –العععذي  ابععع  ِشبععع  حععع  اإلايععععش خلعععب 

مذسظت " اإلاذسظت الجنىبيت الابخذابيت ِنذا  سيٚ خلب  92م جذ الؽيخ إبشاهيم داسة ِضة"، 

مذسظت الٙ سوٛ الب جٝ لت بلذة مّذا  سيٚ  -ز نىيت بي نى  للبن ث سيٚ خلب الؽم ل  -الؽم ل 

ععت الؽععشق  ععت الؽععشق  -الٜش مذسظععت خشيخعع   اإلادذزععت سيععٚ  -مذسظععت وععه ٠شيبعع   مّععذا  سيععٚ الٜش

ز نىيععععت الؽععععهيذ ِبععععذ  -مذسظععععت  خمععععذ ١ مععععل ِتعععع و خيعععع   سيععععٚ خلععععب الؽععععم ل  –خلععععب الؽععععم ل  

ذ ١ مععععععل ِتعععععع و مذسظععععععت  خمعععععع -الٝعععععع دس خعععععع ج ٔعععععع صي للبنعععععع ث مّعععععع سة ألاسجيععععععٞ سيععععععٚ خلععععععب الؽععععععم ل 

مذسظت اإلادبت وؤلاخع ؿ  وسم ال٢بع ي سيعٚ خلعب  –الابخذابيت خي   سيٚ خلب الؽم ل  ز نيت 

ذاديعت للبنع ث سيععٚ خلعب الؽعم ل  -الٕشبع  مذسظععت الخدشيعش ن خيعت الؽععذادي  -مذسظعت خيعع   الِا

مشا٠عععض وبيععت " اإلاؽعععٙى اإلايعععذان   1مذسظعععت ألامعععل الؽععذادي الحعععع٢ت"،  -سيععٚ الحعععع٢ت الجنععىب 

 -مش٠ععععض الِش يععععت الصععععحيت مذينععععت ِنععععذا  سيععععٚ خلععععب الؽععععم ل  -ٛش معععع ُس سيععععٚ خلععععب الؽععععم ل ؼعععع

مؽعٙى ميعذان   -مش٠ض اإلاّ لجت الٙحزي بيت ِنذا  سيٚ خلب -اإلاؽٙى اإلايذان  ِنذا  سيٚ خلب

مؽٙى النع بيت وألاوٙ ٥ اِضاص سيٚ خلعب  -إدلبإلانٍمت  وب ة ب  خذود ٜش  ٜشيت الح مذيت 

 -مؽٙى ال٢ن نت داسة ِضة سيٚ خلب الٕشب  -نّ ػ الشيٙ  الؽذادي الحع٢تمش٠ض الا -الؽم ل 

ّععذ سيععٚ خلععب  6اإلاؽععٙى اإلايععذان  ٠ٙععش خمععشة سيععٚ خلععب الؽععم ل "،   ظععىاٛ " ظععٛى مذينععت جل٘ش

يت ِنعععذا  سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل  -الؽعععم ل  ظعععٛى العععع لح  منعععبج  -ظعععٛى اإلاذينعععت فععع  الجهعععت الؽعععٜش

مععععش" ظععععي سة للهعععع ٥ ألاخمععععش ٜععععش  ِنععععذا  سيععععٚ خلععععب منٍمععععت هعععع ٥  خ 9سيععععٚ خلععععب الؽععععشق "، 

 الؽم ل "

 9  مدى ث ومف دس و ٜت " مدىت ال٢هشب ة وشيٞ خلب ٔ صي ِينخ   ٜش  خشيخ   سيٚ خلب

منؽعععآث ومفععع دس م بيعععت " مدىعععت سي ألاساضعععخ  الضساِيعععت ٜشيعععت الحفععع   ديعععش العععضوس  9الؽعععم ل "، 
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مبجععععععى البلذيععععععت وظععععععي  -الحععععععع٢ت مٝععععععشاث خععععععذم ث سظععععععميت "مبجععععععى الب يععععععذ الؽععععععذادي 2الٕشبعععععع "، 

الٙعش  آلالع   - ٘عشا  " ٘عش  الخبعز الاخخيع و  خشيخع   سيعٚ خلعب الؽعم ل  6الؽذادي الحع٢ت"، 

مٝعععشاث ومنٍمعععع ث دوليععععت "  9٘عععش  ٜىحععععت داسة ِعععضة سيععععٚ خلعععب الٕشبعععع " ،  -الؽعععذادي الحععععع٢ت

 (25م٢خب منٍمت  وظم الىبيت ؼ ُس بٕذاد خشيخ   سيٚ خلب الؽم ل  اإلاجمُى 

 9مذسظععععععت " مذسظعععععععت إبعععععععشاهيم ٘ خعععععععت مذينععععععت البععععععع   سيعععععععٚ خلعععععععب الؽعععععععشق "،  9)25 5111اس / آر 

ت الجنىب "  اإلاجمُى   ( 2مٝشاث خذم ث سظميت " مؤظعت اإلاي ه ف  ٜشيت ٠عشة ٘شج سيٞ الٜش

  / الث نىيعت الفعن ِيت  -مذاسط " مذسظت خىس ٜشيت خىس سيٚ خلعب الٕشبع  2) 27 5111هنعان

عععت 2" ، ألاجعع س  سيعععٚ خلعععب الٕشبععع  مؽعععٙى الخىليعععذ  -منؽعععآث وبيعععت " مؽعععٙى الىعععب الحعععذيث الٜش

ععععت  ععععت  –الٜش مؽععععٙى الٝععععذط حعععع  الععععع٢شي خلععععب"، مخععععيم واخععععذ"  –اإلاؽععععٙى الععععىوج  وظععععي الٜش

 ( 7مخيم للن صخح  ف  ٜشيت الؽيخ مفىٙى سيٚ مّشة النّم  " اإلاجمُى 

  / ع  7) 26 5111ؤًاس ع  -مع حذ " م جذ البّل وٙعغ دِس م عجذ  -اإلا عجذ الّمعشي وٙعغ دِس

م ععععجذ ِمعععع س بعععع  ي ظععععش ٠ٙععععش خمععععشة سيععععٚ خلععععب  -البعععع اة بعععع  م لعععع٤ خشيخعععع   سيععععٚ خلععععب الؽععععم ل 

م ععععجذ الشولععععت  -م ععععجذ ِعععع مش  بععععى ِبيععععذة بعععع  الجععععشاح ِنععععذا  سيععععٚ خلععععب الؽععععم ل  -الؽععععم ل 

مذسظعت " مذسظعت الضسبععت  9ؽعم ل "، م عجذ خمعضة بع  ِبعذ اإلاىلعب ِنعذا  سيعٚ خلعب ال -إدلعب

اإلاؽعٙى العىوج   -منؽآث وبيت "مؽٙى وٙغ اإلايذان  دِس  2الابخذابيت سيٚ خلب الجنىب " ، 

مدىعع ث  9" ، إدلعبمؽعٙى ابعع  ظعين  ٜععم ٔعععيل ال٢لع   -إدلعبمنٍىمعت إظعّ ٗ ؼعع م  -ئدلعبب

ععععع دس و ٜعععععت "مدىعععععت جدىيعععععل ال٢هشبععععع ة فععععع  حععععع  الفععععع خىس خلعععععب" ،  دابعععععشة  مٝعععععشاث سظعععععميت " 2ـو

 "إدلبنٝ بت اإلاد مح   – إدلباإلاىبِى ث 

 9  96٘ش  " ٘ش  الخبز آلال  خشيخ  " ، اإلاجمُى) 

  / م عععجذ  بعععى  –معععع حذ " م عععجذ الٙععع سوٛ داسة ِعععضة سيعععٚ خلعععب الٕشبععع   6) 21 5111حضيدددشان

م عععععجذ ِمععععع س بععععع  ي ظعععععش مّععععع سة  –م عععععجذ ِلععععع  الفعععععي د خشيخععععع    –هشيعععععشة حععععع  الٙعععععشدوط خلعععععب 
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 -مذاسط " مذسظت مّ سة ألاسجيٞ الؽعم ليت سيعٚ خلعب الؽعم ل  7،  -ؽم ل  ألاسجيٞ سيٚ خلب ال

 –مذسظعععت  وسم ل٢بععع  الؽعععم ليت سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل   -مذسظعععت خعععع  نّنععع ُ خشيخععع   سيعععٚ خلعععب

 -مذسظععت ٠ٙشداِععل اإلادذزععت سيععٚ خلععب الٕشبعع  -ز نىيععت ٜبخعع   الجبععل للبنععح  سيععٚ خلععب الٕشبعع 

يت سيعٚ خلعب الؽعم ل "،  -ؽعم ٥مذسظت نىس ؤلايم   خشيخ   سيٚ خلعب ال مذسظعت خيع   الؽعٜش

منؽعآث وبيعت "  7مّهذ حّليمع  "مش٠عض وعىبى للٕشبع ة الخّليمع  خشيخع   سيعٚ خلعب الؽعم ل  ،  9

 -مععععخىدُ  دويعععت  عععحت خلعععب الحعععشة حعععب الٝبعععت خلعععب – إدلعععبمؽعععٙى ؤلاخعععع   ظعععشاٜب سيعععٚ 

بذ الّضيض ح  اإلاّع دي مؽٙى ِمش ب  ِ -مؽٙى الهذي ٜشيت مجبينت ِينج سة سيٚ خلب الٕشب 

اإلاش٠ععض الفعععم  خشيخععع   سيعععٚ خلعععب  -مؽعععٙى ِنعععذا  الخحععع ي اإلايععذان  سيعععٚ خلعععب الؽعععم ل  -خلععب

منٍمععت الهعع ٥ ألاخمععش "نٝىععت  9اإلاؽععٙى الجشاحعع  مذينععت البعع   سيععٚ خلععب الؽععشق "،   -الؽععم ل 

 وبيت ه ٥  خمش  وسم ال٢ب ي سيٚ خلب الؽم ل " ،

  7 ٜمش٠ععععض ٠ٙععععش خلععععب سيععععٚ  –ظععععي سة د٘ععع ُ مععععذن  خشيخعععع    –ب مشا٠عععض د٘عععع ُ مععععذن  " مش٠ععععض ظععععشا

مش٠عض ٠ٙعش خلعب للمععشة  -ظعي سة إوٙع ة د٘ع ُ معذن  خشيخع   -مش٠عض ٠ٙعش خلعب ز نيعت  -خلعب الٕشبع 

 جش٠غ ج بْ للذ٘ ُ خشيخ  " –الث لثت 

 2  مبجععععى اإلاجلععععغ اإلادلعععع   -مٝععععشاث سظععععميت خذميععععت " مجلععععغ مدلعععع  ِنععععذا  سيععععٚ خلععععب الؽععععم ل

ـعىامْ خبعى  "مععخىدُ لخخعضي  الحبعى  منىٝعت اي٣ع سدا سيعٚ  9شبع " ، ؤلابضمى سيٚ خلعب الٕ

مّمععل  -منؽعآث ـععن ِيت " مىبّععت الّ إلايعت  وسم ال٢بعع ي سيععٚ خلعب الٕشبعع  2خلعب الجنععىب " ، 

 (66 خؽ   ف  الضسبت سيٚ خلب الجنىب " ، اإلاجمُى 

  / م عجذ  -مع حذ " م جذ الىّغ بم  الىّغ مذينعت الٝىسيعت ديعش العضوس 7) 66 5111جمىص

م ععععععجذ  –م عععععجذ الحعععععع  والحععععععح  ٠ٙعععععش خمعععععشة  -الٙععععع سوٛ ٠ٙعععععش خمعععععشة سيعععععٚ خلعععععب الؽعععععم ل 

م عععجذ  بعععى ب٢عععش  -م عععجذ ؼعععهذاة ألاٜ عععخى حععع  وشيعععٞ البععع   خلعععب -الخعععىابح  حععع  اللح معععى  خلعععب

 2م ععععجذ ِثمعععع   بعععع  ِٙعععع   ألاجعععع س  سيععععٚ خلععععب الٕشبعععع "،  –الفععععذيٞ ٠ٙععععش خمععععشة سيععععٚ خلععععب 

مذسظت الف خىس ِنعذا  سيعٚ خلعب  -يٚ خلب الؽم ل مذاسط " مذسظت ٠ٙش خمشة اإلادذزت س 

مذسظععععت بيععععذ الي ظععععمح  بلععععذة ابععععح  سيععععٚ  -مذسظععععت ي ٜععععذ الّععععذط سيععععٚ خلععععب الؽععععم ل  -الؽععععم ل 

منٍىمععععت  -منؽععععآث وبيععععت " اإلاؽععععٙى اإلايععععذان  ٠ٙععععش خمععععشة سيععععٚ خلععععب الؽععععم ل  1خلععععب الٕشبعععع "، 
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ب ألجعععع س  سيععععٚ خلعععععب  اإلاؽععععٙى اإلايععععذان  -الاظععععّ ٗ حمّيععععت سيععععٚ اإلاهنذظععععح  سيععععٚ خلععععب الٕشبعععع 

مؽعٙى ألاوٙع ٥ حع   -مؽعٙى الخىليعذ حع  الؽعّ س خلعب -مؽٙى الذٜ ٛ ح  الؽعّ س خلعب -الٕشب 

مؽععٙى الهععذي ٜشيععت خععىس  -اإلاؽععٙى اإلايععذان  ِنععذا  -بنعع٤ الععذم حعع  الؽععّ س خلععب -الؽععّ س خلععب

ظٛى ؼّم  ف  ألاجع س  سيعٚ خلعب  -إدلب ظىاٛ " ظٛى اله ٥ ظشاٜب  2سيٚ خلب الٕشب " ، 

ظعععي سة إنٝععع ر فععع   -ظعععي سة إنٝععع ر خشيخععع   -مشا٠عععض د٘ععع ُ معععذن " ظعععي سة إوٙععع ة خشيخععع   7ٕشبععع " ، ال

 2ظي سة اظّ ٗ مش٠ض ح  الانف سي" ،  -مش٠ض اِضاص ز لثت -مش٠ض اِضاص ز نيت -مش٠ض اِضاص -خي   

اإلانىٝععععععت الفععععععن ِيت فعععععع  ألاجعععععع س  ز نيععععععت"،  -منؽععععععآث ـععععععن ِيت " اإلانىٝععععععت الفععععععن ِيت فعععععع  ألاجعععععع س 

 (  69ُى اإلاجم

  / /م عععععععجذ  بعععععععى ب٢عععععععش  -معععععععع حذ " الجععععععع مْ ال٢بحععععععع  ِنعععععععذا  سيعععععععٚ خلعععععععب الؽعععععععم ل  2) 69 5111آ

مععععذاسط " مذسظععععت الصععععخشة ألاظ ظععععيت الخ ـععععت ظععععشاٜب  1الفععععذيٞ ٜشيععععت جحعععع  مّلععععت خمععععق"، 

مذسظعت الصعخشة ألاظ ظعيت الخ ـعت ظعشاٜب  -مذسظت ألاج س  للبنح  سيٚ خلعب الٕشبع   -إدلب

 -إدلععععبمذسظععععت هععع سو  الشؼععععيذ  – إدلعععباإلاذسظععععت الشيٙيعععت ظععععشمح  سيععععٚ  –للمععععشة الث نيعععت  إدلعععب

ز نىيعععت البنععع ث المععع  الؽعععم ل  ٠ٙعععش  -إدلعععبمذسظعععت ٘ععع سوٛ  م نعععت للخّلعععيم ألاظ سعععخ  ٜشيعععت مّشاجعععت 

مذسظععت ابع  خلععذو   -إدلعبمذسظععت  ظعم ة بنعذ  بعع  ب٢عش الفعذيٞ حعععش الؽعٕىس  -إدلعبجخع سيم 

مّ هذ حّليميعت " مّهعذ ِمعش بع   6" ، إدلبت آلادا  منىٝت المبيي "، ح مّت "١ليإدلببنؾ 

 -إدلععععبمّهععععذ اإلاذينععععت اإلانععععىسة الؽععععشع   -ِبععععذ الّضيععععض للخمععععشين  وسم ال٢بعععع ي سيععععٚ خلععععب الٕشبعععع 

مش٠ععععععض  –منؽععععععأة وبيععععععت " اإلاؽععععععٙى اإلايععععععذان  ظععععععشمح   92مّهععععععذ ـعععععع ح الععععععذي  الؽععععععشع  خلععععععب" ، 

اإلاؽععٙى  -إدلععبألامععل الجشاحعع  ٜشيععت ملععغ سيععٚ  مؽععٙى -إدلععباإلاّ لجععت الٙحزي بيععت ظععشمح  سيععٚ 

 -مؽعٙى ألاوٙع ٥ والنعع بيت ٠ٙعش خمعشة سيعٚ خلعب الؽعم ل  -اإلايذان  ٜشيت جح  مّلت سيٚ خمق

مؽعٙى الجبعل البع    -مؽٙى ؤلايمع   لألوٙع ٥ والنعع بيت بلعذة  وسم ال٢بع ي سيعٚ خلعب الؽعم ل 

مؽعٙى العشيذ اإلاشظعلت  -لعب الٕشبع مش٠ض لينذاو الىمع  ٜشيعت الجينعت سيعٚ خ –سيٚ خلب الؽشق  

يت حعع  الععع٢شي خلععب -داسة ِععضة سيععٚ خلععب الٕشبعع  يت  -مٝععش الىب بععت الؽععِش مٝععش الىب بععت الؽععِش

اإلاؽعععععٙى الخخف عععععخ   -إدلعععععبمؽعععععٙى النعععععع بيت وألامىمعععععت فععععع   -حععععع  العععععع٢شي خلعععععب للمعععععشة الث نيعععععت

ٛ  7"، إدلععععبمؽععععٙى ؤلايمعععع   الخخف ععععخ  فعععع  ظععععشحت سيععععٚ  -إدلععععبالجشاحعععع  فعععع   فعععع    ظععععىاٛ " ظععععى

العععٛى الشبيسععخ  فعع  ظععشاٜب  -ظععٛى فعع  ِنععذا  سيععٚ خلععب الؽععم ل  -ألاجعع س  سيععٚ خلععب الٕشبعع 
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ظععٛى الخمعع س فعع  خععىس سيععٚ خلععب  -ظععٛى للخمعع س فعع  ٠ٙععش ن هعع  سيععٚ خلععب الٕشبعع  -إدلععبسيععٚ 

ظعععٛى الهععع ٥ فععع  مّعععشة مفعععشي   -ظعععٛى الهععع ٥ فععع  بلعععذة  وسم ال٢بععع ي بشيعععٚ خلعععب الٕشبععع  -الٕشبععع 

 "إدلب

  ،5  ُ ظععي سة إنٝعع ر   -معذن  "ظععي سة اظععّ ٗ للعذ٘ ُ بمّعع سة ألاجع س  سيععٚ خلععب الٕشبع مشا٠عض د٘عع

مععععش   ظععععي ساث للععععذ٘ ُ اإلاععععذن   -مش٠ععععض الععععذ٘ ُ  وسم ال٢بعععع ي سيععععٚ خلععععب الٕشبعععع  -٘ععععُش ألانفعععع سي 

 خععععذ خىععععىه ضعععع  اإلايعععع ه فعععع   -منؽععععآث م بيععععت " خععععضا  اإلايعععع ه المعععع  الٕشبعععع  ظععععشاٜب 2خشيخعععع  "، 

ت،  " ، إدلبمذيشيت الت بيت والخّليم  – إدلبمبجى الخّليم الّ ل  مٝشاث خذميت سظميت "  2الٜش

 – إدلععب ٘ععشا  " ٘ععش  العععن بل  6وظعع بي نٝععل " حعععش خعع   وىمعع   بشيععٚ خلععب الجنععىب " ،  9

 6جٙخنععععع ص"،  إدلعععععبمخبعععععز جٙخنععععع ص آلالععععع  بشيعععععٞ  –مخبعععععز النعععععىس خحععععع  الحميذيعععععت والّمععععع ٥ ديعععععش العععععضوس 

ـععععن ِيت "اإلاذينععععت الفععععن ِيت  ّععععت ١لععععؾ خعععع    – إدلععععبمنىٝععععت الفععععن ِت  – إدلععععبمنؽععععآث  مىب

مخععععععيم الحئععععععح  "مخععععععيم للنعععععع صخح  بمّعععععع سة ألاجعععععع س  بشيععععععٚ خلععععععب الٕشبعععععع " ،  9الّعععععععل خلععععععب" ، 

 (62اإلاجمُى 

  / مع حذ " مفل  ِمش ب  الخى   ِل  الىشيٞ الىاـل بح  مّشة مفعشي   5)62 5111ؤًلىى

م جذ ألامح  ٠ٙش خمشة  -ل اإلا جذ ال٢بح  ِنذا  سيٚ خلب الؽم  – إدلبوسام خمذا  سيٚ 

م عععجذ مىسعععخى بععع  نفعععح  بععع جبى سيعععٚ  – إدلعععبم عععجذ ٘ ومعععت الضهعععشاة بعععنؾ سيعععٚ  –سيعععٚ خلعععب 

مععععذاسط " مؤظععععت اسجٝعععع ة الخّليميعععت حعععع   6م عععجذ الحمععععضة حععع  اإلاؽععععهذ خلعععب"،  -خلعععب الٕشبعععع 

مذسظعععت ِ بعععذي  للخّلعععيم ألاظ سعععخ   –مذسظعععت ألامعععل الىاِعععذ حععع  اإلاؽعععهذ خلعععب  –اإلاؽعععهذ خلعععب 

" ، منؽعأة وبيعت إدلعبالجنعىب "، ح مّعت" ح مّعت إيعب  ؼعم ل  ظعشاٜب  إدلعب بذي  سيعٚ بلذة ِ

ظععٛى  – ظععىاٛ " ظععٛى الهعع ٥ مّععشة مفععشي   6"، إدلععبواخععذة "مؽععٙى الشخمععت خعع   ؼععيخى  

منٍمععععت هعععع ٥  خمععععش "  2" ، إدلععععبظععععٛى اإلاىاشععععخ  ؼععععشق  حععععش الؽععععٕىس  – إدلععععبالخمعععشة ٔععععش  

مععععععخىدُ الهعععع ٥ ألاخمعععععش ؼعععععّبت  وسم  -إدلعععععبظععععي سة اظعععععّ ٗ هععععع ٥  خمععععش خععععع   ؼعععععيخى  سيععععٚ 

 99الجنعىب "،  إدلعبمف دس و ٜت " مدىت بع بىلح  للى ٜعت سيعٚ  9ال٢ب ي سيٚ خلب الٕشب "، 

مش٠عععض العععذ٘ ُ ظعععشاٜب  –الجنعععىب   إدلعععبمش٠عععض د٘ععع ُ معععذن  " مش٠عععض العععذ٘ ُ خععع   ؼعععيخى  سيعععٚ 

مش٠ععض  –مش٠ععض الععذ٘ ُ ظععشاٜب للمععشة الث لثععت  –مش٠ععض الععذ٘ ُ ظععشاٛ للمععشة الث نيععت  – إدلععبٚ سيعع

مش٠ض العذ٘ ُ حع  ألانفع سي  –مش٠ض الذ٘ ُ ح  ألانف سي خلب  –الذ٘ ُ ظشاٜب للمشة الشابّت 
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مش٠عععض الععذ٘ ُ حععع  ألانفععع سي  –مش٠ععض العععذ٘ ُ حععع  الانفعع سي خلعععب للمععشة الث لثعععت  –للمععشة الث نيعععت 

مش٠عععض العععذ٘ ُ اإلاعععذن  حععع  معععع ٠   –مش٠عععض إوٙععع ة للعععذ٘ ُ معععع ٠  هنععع نى خلعععب  –شابّعععت للمعععشة ال

مٝععععشاث سظعععععميت "  6منؽععععآث م بيعععععت " مدىععععت ميععععع ه حعععع  بععععع   النحعععع   خلعععععب" ،  9هنعععع نى خلعععععب" ، 

ععع ح للمجلعععغ اإلادلععع   – إدلعععباإلا٢خعععب الخعععذم  للمجلعععغ اإلادلععع  مّعععشة النّمععع   سيعععٚ  سخبعععت ؤلـا

 ٘ععشا  "  2  الت بععىي فعع  ٠ٙععش خمععشة سيععٚ خلععب الؽععم ل "، مجمععْ ِنععذا –خلععب حعع  بعع   النحعع   

 الٙش  آلال  ِنذا  سيٚ خلب الؽم ل " ،   –٘ش  ٠ٙشن ه  سيٚ خلب الٕشب  

 2  ٚمّمععل اللب بيععذي  – إدلععبمنؽععآث ـععن ِيت " ؼععش٠ت إيمععٟى ننخعع ج صيععذ الضيخععى  خضانععى سيعع

 (65للفن ِ ث النعيجيت ٜشيت العلىم سيٚ خلب الٕشب " ، اإلاجمُى 

  03(اعخذاء منها: )  551) 5115/  9/  01حتى  5111/  9/  01مً 
ا
 12 –مسجذا

 مذسظت

 6  منؽأة وبيت( 62 –ح مّ ث 

 : آلاح ٞ  جىصِذ ٘و

 م عجذ الفعبد    -مع حذ " م جذ اإلاٝذاد ب  ِمشو ح  الف لحح  خلعب 5) 66 5111/  1ث

 -خلععب الٕشبعع  م عجذ ِىيجععل سيعٚ -م ععجذ الٝع وشج  حعع  الٝع وشج  خلععب -حع  ال٢ ظععت خلعب

م ععجذ ِٝبععت بعع  نعع ْ٘ اإلانفعععىسة  -م ععجذ ٜبخعع   الجبععل بلععذة ٜبخعع   الجبععل سيععٚ خلععب الٕشبعع 

ذاديعععععت بلعععععذة اإلاعععععىصسة سيعععععٚ حبعععععل الضاويعععععت  1سيعععععٚ خلعععععب الٕشبععععع "،   -إدلعععععبمعععععذاسط " اإلاذسظعععععت الِا

 -مذسظععععت ص٠شيعععع  ٜععععىاؿ حعععع  الفعععع لحح  خلععععب -إدلععععبمذسظععععت  ظععععّذ ِعععع ٗس ِلععععذان  بععععنؾ سيععععٚ 

مذسظععت  -مذسظععت ٘ ومععت الضهععشاة حعع   ٜيععى٥ خلععب -صن٣عع  حعع  الععع٢شي خلععب مذسظععت نععىس الععذي 

ح  حععع  الٙعععشدوط خلعععب ز نىيعععت وليعععذ ؼعععّب   المععع  الؽعععم ل  حععععش الؽعععٕىس سيعععٚ  -ألايخععع م اإلاخٙعععٜى

مذسظت الؽهيذ بؽح  خل  المع  الؽعم ل  حععش  -إدلبمذسظت مدمذ الفب ٓ  سيد  سيٚ  -إدلب

منؽعععآث وبيعععت " اإلاؽعععٙى  5"، إدلعععبٙعععش جخععع سيم سيعععٚ الؽعععٕىس"، ح مّعععت " مبجعععى ١ليعععت الىعععب فععع  ٠

اإلاش٠عععض الفعععم  ٜشيعععت ٠ٙعععش  –اإلاؽعععٙى اإلايعععذان  حععع  الفععع خىس ز نيعععت  -اإلايعععذان  حععع  الفععع خىس خلعععب

مؽععٙى ؤلايمع   الىخيعذ فعع   -مؽعٙى البيع   الجشاحعع  حع  الؽعّ س خلعب -٠عشمح  سيعٚ خلعب الٕشبعع 

 2ح يععت حعع  مععع ٠  هنعع نى خلععب"، مبجععى منٍىمععت ؤلاظععّ ٗ الخ -إدلععببلععذة ظععشحت حبععل الضاويععت 

العععععٛى الشبيسععععخ   ِىيجععععل سيععععٚ خلععععب الٕشبعععع " ، ملّععععب  - ظععععىاٛ " ظععععٛى حعععع  الٙععععشدوط خلععععب
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مفعععععع دس للى ٜععععععت "مدىععععععت ال٢هشبعععععع ة فعععععع   وسم  9"، إدلععععععب"مبجععععععى الفعععععع لت الشي لععععععيت ٠ٙععععععش جخعععععع سيم 

 2مفعععع دس م بيععععت " مدىععععت اإلايعععع ه فعععع  حعععع  بعععع   النحعععع   خلععععب"،  9الفععععٕشي سيععععٚ خلععععب الٕشبعععع "، 

مبجعععى اإلاجلعععغ اإلادلععع   -مٝعععشاث خذميعععت سظعععميت " مش٠عععض ؼعععشوت ٜبخععع   الجبعععل سيعععٚ خلعععب الٕشبععع 

ٜععععش  حمّيععععت اإلاععععذاب  خعععع   ال 9" ، إدلععععب٠ٙععععش جخعععع سيم  ٝععععل " حعععععش  ّعععععل سيععععٚ خلععععب وظعععع بي ن

ضيضي حعع  الحيذسيععت خلعب"،  9الٕشبع "،  مععذاح  " مذحنععت فعع   وععشاٗ مّععشة  9 ٘ععشا  " ٘ععش  البععِى

علل  لفعن ِت بعىدسة ألاوٙع ٥ فع  لع خيت سيعٚ  6"، إدلبمفشي   منؽعآث ـعن ِيت " مّمعل اإلاـى

مّمععععل  ساٟ ٘ سمعععع  للفععععن ِ ث الذوابيعععععت اإلانفععععىسة سيععععٚ خلعععععب  -اإلاهنذظععععح  سيععععٚ خلععععب الٕشبععععع 

مخعععععيم  9مّمعععععل البنٙ ععععت للفعععععن ِ ث النععععععيجيت بلععععذة ٠ٙشن هععععع  سيعععععٚ خلععععب الٕشبععععع "،  -الٕشبعععع 

 (65"، اإلاجمُى إدلبالحئح  " مخيم الٙشحت ٜش  جل الؽيذ خ   ؼيخى  سيٚ 

 م جذ  ب  ب٢ش  –مع حذ " اإلا جذ ال٢بح  إبح  ظمّ   سيٚ خلب الٕشب   96)04 5111/  5ث

بلعععذة مؽمؽععع   حععععش الؽعععٕىس سيعععٚ  م عععجذ مؽمؽععع   -الفعععذيٞ داسة ِعععضة سيعععٚ خلعععب الٕشبععع 

م ععععجذ  –للمععععشة الث نيععععت  إدلععععبم ععععجذ مؽمؽعععع   بلععععذة مؽمؽعععع   حعععععش الؽععععٕىس سيععععٚ  -إدلععععب

م ععععجذ خمععععضة بعععع  ِبععععذ  -م ععععجذ بشظععععح  حعععع  بعععع   النحعععع   خلععععب -الحعععععح  حعععع  الٝعععع وشج  خلععععب

م عععجذ بلعععذة  –م عععجذ ٘ ومعععت ِٝيعععل حععع  العععع٢شي خلعععب  -اإلاىلعععب ِنعععذا  سيعععٚ خلعععب الٕشبععع 

مذسظعععت " ز نىيعععت الجينعععت  99م عععجذ بشظعععح  حععع  بععع   النحععع   خلعععب" ،  -ٕشبععع جٝععع د سيعععٚ خلعععب ال

يت بلععذة إبععح  ظععمّ   سيععٚ خلععب -لإلنعع ر ٜشيععت الجينععت سيععٚ خلععب الٕشبعع   -مذسظععت إبععح  الؽععٜش

 -الؽعععم ل  إدلعععبمذسظعععت النحععع   لإلنععع ر بلعععذة النحععع   سيعععٚ  -مذسظعععت الخىامعععت سيعععٚ خلعععب الٕشبععع 

مذسظت  بى ِبذة الابخذابيت ٜشيت  بعى ِبعذة سيعٚ خلعب  -ب ز نىيت ألاج س  للبنح  سيٚ خلب الٕش 

مذسظععت  ظععم ة بنععذ  -إدلععبمذسظععت ـعع لك ددو الابخذابيععت حعع  الشولععت خعع   ؼععيخى   -الجنععىب 

 -إدلععبمذسظععت الٍعع هش بيبعع ط  -إدلععبمذسظععت نجيععب ٘عع لك  -إدلععب بعع  ب٢ععش وظععي حعععش الؽععٕىس 

ّعععت 9"، إدلعععبمذسظعععت خىعععح  للخّلععععيم ألاظ سعععخ  ظعععشاٜب سيععععٚ   1" ١ليععععت الت بيعععت داسة ِععععضة"، ح م

اإلاجمعْ  -مؽعٙى بيعىح  ٠ٙشن هع  سيعٚ خلعب -إدلعبمنؽآث وبيت" مؽٙى ؤلاخعع   ظعشاٜب سيعٚ 

مؽععععٙى ألاجعععع س   –مؽععععٙى بيععععىح  ٠ٙععععش ن هعععع  سيععععٚ خلععععب للمععععشة الث نيععععت  -إدلععععبالىمعععع  بععععنؾ سيععععٚ 

وٙع ٥ مؽعٙى الح٢عيم لأل  -مؽٙى بٕذاد اإلايذان  ِىيجل سيعٚ خلعب -اإلايذان  سيٚ خلب الٕشب 

مؽعععععٙى الشخمعععععت  -الجنعععععىب  إدلعععععبمؽعععععٙى ألاوٙععععع ٥ والنعععععع بيت جشمععععع نح  سيعععععٚ  -حععععع  الؽعععععّ س خلعععععب
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مفعععععع دس و ٜعععععععت " مدىعععععععت  9" ، إدلعععععععبظعععععععٛى " الععععععععٛى اإلاعععععععٝٗى  9الجشاحعععععع  خععععععع   ؼععععععيخى " ، 

يت  مٝشاث خذميت سظميت " مش٠عض  2"، مش٠ض د٘ ُ مذن  ، إدلبال٢هشب ة الشبيعيت ألاحضاة الؽٜش

مععععععخىدُ  -مععععععخىدُ للمجلعععععغ اإلادلععععع  خلعععععب حععععع  الٙعععععشدوط –سيعععععٚ خلعععععب الب يعععععذ  وسم ال٢بععععع ي 

 2مخٙش الؽشوت الحشة ٠ٙش خمشة سيٚ خلب الؽم ل "،  -للمجلغ اإلادل  خلب ح  ب   النح  

معععذاح  "  2٘عععش  الخبعععز الشبيسعععخ  ظعععشمح "،  - ٘عععشا  " ٘عععش  الخبعععز الاخخيععع و  ألاجععع س  سيعععٚ خلعععب

مذحنععت ِلعع   وععشاٗ بلععذة خنخععىجح   -الؽععم ل  إدلععبمذحنععت جععؤوي نعع صخح  بلععذة جععل مععشديخ سيععٚ 

منؽععععععآث ـععععععن ِيت " مّمععععععل ٔععععععض٥ ج٢ععععععغ للفععععععن ِ ث  2الجنععععععىب "،  إدلععععععبمّععععععشة النّمعععععع   سيععععععٚ 

ؼعش٠ت حىيعذ  -إدلعبمّمعل وبعيخ للبى سيع ث ؼعٛش  -النعيجيت  وسم الفٕشي سيٚ خلب الٕشب 

ة سيعٚ خلعب مّمعل الؽعٙ ة للفعن ِ ث الذوابيعت اإلانفعىس  -للىب ِت اإلانفىسة سيٚ خلب الٕشب 

 ( 25الٕشب "، اإلاجمُى 

 م عععجذ  -إدلعععبمعععع حذ " م عععجذ الشولعععت حععع  الشولعععت خععع   ؼعععيخى  سيعععٚ  2)66 5111/  1ك

مذسظععععت " مذسظععععت ٘يلععععى  للخّلععععيم ألاظ سععععخ   92ِثمعععع   بعععع  ِٙعععع   الجينععععت سيععععٚ خععععب الٕشبعععع "، 

ذاديعععت بعععع مغ حبعععل الضاويعععت سيعععٚ  -الؽعععم ل  إدلعععبسيعععٚ  مذسظعععت  – إدلعععبمذسظعععت بعععع مغ الِا

مذسظععععت ِبععععذو  -مذسظععععت الفععععٙ  واإلاععععشوة حعععع  الٙععععشدوط خلععععب -نععععع بم الاظعععع م حعععع  اإلإعععع يش خلععععب

مذسظت الٙنعى  النععىيت مّعشة  – إدلبز نىيت بنؾ لإلن ر سيٚ  -إدلبح ٥ بلذة ظشمح  سيٚ 

مذسظعت مّع سة ألاسجيعٞ اإلادذزعت  -مذسظت اٜش  ٠ٙعش نعىسا  سيعٚ خلعب الٕشبع  -إدلبمفشي  سيٚ 

 -الؽععععم ل  إدلععععبمذسظععععت مفععععىٙى ِمععععىسي للخّلععععيم ألاظ سععععخ  بععععنؾ سيععععٚ  -الؽععععم ل سيععععٚ خلععععب 

ز نىيعععت ؤلانععع ر فععع  المععع  الٕشبععع  حععععش الؽعععٕىس سيعععٚ  -اإلاجمعععْ الت بعععىي ألاجععع س  سيعععٚ خلعععب الٕشبععع 

مذسظععععت مفععععىٙى الب٢ععععشي  -مذسظععععت الح حععععب الابخذابيععععت الح حععععب سيععععٚ خلععععب الجنععععىب  -إدلععععب

عٚ  2الجنعىب "،  إدلبت سيٚ الابخذابيت الم  الٕشب  بلذة الخم نّ منؽعآث وبيعت" مبجعى اإلاعخـى

 ظععىاٛ " ظعععٛى ؼععّم  فععع   2"، إدلعععباإلاجمعععْ الىمعع  بعععنؾ سيععٚ  -إدلععبالمعع  الجنعععىب  بععنؾ سيعععٚ 

ععععت"،  -ألاجعععع س  سيععععٚ خلععععب الٕشبعععع  مشا٠ععععض  2منٍمععععت الهعععع ٥ ألاخمععععش ،  6ظععععٛى اإلاذينععععت وظععععي الٜش

ت"، منؽآث م بيت "  خذ خىىه نٝل مي ه  9الذ٘ ُ اإلاذن  ،  وظ بي نٝل  9الؽش  وظي الٜش

 (27" حعش الحت ح  الٙشدوط خلب اإلاجمُى 
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 م ععععجذ  بععععى حبعععع س الؽععععم ل  ٜشيععععت  – إدلععععبمععععع حذ " اإلا ععععجذ ال٢بحعععع  مذينععععت  2 )65 5115/  5ك

معععذاسط " مذسظعععت محزنععع ص الابخذابيعععت ٜشيعععت محزنععع ص سيعععٚ خلعععب  7خشبعععت ٠يععع س سيعععٚ خلعععب الؽعععشق "، 

ججمْ مذاسط ز نىيت  -بخذابيت ٜشيت ٠ٙش ١ س سيٚ خلب الٕشب مذسظت ه سو  الشؼيذ الا  -الٕشب 

إِذاديعت  -الؽعم ل  إدلعبإ٘غ و مذسظت الِش يت و مذسظعت اإلاّخمعذ بع  ِبع د فع  بلعذة إ٘عغ سيعٚ 

مذسظععت مدحعع  الععذي  ٔعع نم جٙخنعع ص سيععٚ  –مععشديخ للبنععح  ٜععش  ألاوجىظععت اد الععذول  خلععب دمؽععٞ 

مفع دس و ٜعت "  9الؽعم ل "،  إدلعبمفعشي  سيعٚ   ظىاٛ " ظٛى اله ٥ مّشة 9الؽم ل "،  إدلب

ٝععععشاث خذميعععععت  2مدىععععت الفعععع٢ش للمدشوٜعععع ث فعععع  بلععععذة الفعععع لحيت سيععععٚ ديععععش الععععضوس الؽععععم ل "،  م

 "إدلبمبجى البن٤ اإلاش٠ضي ظ بٝ  ف   -الؽم ل  إدلبسظميت " مبجى مد٢مت ف  مشديخ سيٚ 

 9  ش  آلالععععع  ألاو٥ فععععع  مّعععععشة  ٘عععععشا  " الٙععععع 9"، إدلعععععبوظععععع بي نٝعععععل مش٠عععععض انىععععع ٛ البىإلاععععع   مذينعععععت

 -منؽعععععآث ـعععععن ِيت " مىدنعععععت ألاجععععع س  بشيعععععٚ خلعععععب الٕشبععععع  6الؽعععععم ل " ،  إدلعععععبمفعععععشي  سيعععععٚ 

 إدلععععباإلانىٝععععت الفععععن ِيت ؼععععم ٥ مّععععشة مفععععشي  سيععععٚ  -إدلععععباإلانىٝععععت الفععععن ِيت ؼععععٛش مذينععععت 

 (96الؽم ل " ، اإلاجمُى 

  /  مععععذاسط " مذسظععععت اإلاّلىم جيععععت مذينععععت اإلايعععع دي  سيععععٚ ديععععش الععععضوس الؽععععشق  2) 67 5115شددددبا- 

منؽعععععآث وبيعععععت" مؽعععععٙى الىعععععب  5الجنعععععىب "،  إدلعععععباإلاذسظعععععت الشيٙيعععععت ٜشيعععععت مّعععععشة خشمعععععت سيعععععٚ 

مش٠ععض  -اإلاؽععٙى اإلايععذان  اإلايعع دي  سيععٚ ديععش الععضوس الؽععشق  –الحععذيث حعع  البلّععىم مذينععت اإلايعع دي  

مؽعٙى  –اإلاؽٙى اإلايذان  دِس  البلذ  -إدلبٝ بت ألاوب ة مذينت جٙخيذ الحفي ث ب للحزس مبجى ن

مؽٙى الج مّعت الععىسيت ٔعش   -الؽشق  إدلبالج مّت العىسيت ٔش  ٜشيت الذيش الؽشق  سيٚ 

 (99وظ بي نٝل " ، اإلاجمُى  6الؽشق  للمشة الث نيت" ،  إدلبٜشيت الذيش الؽشق  سيٚ 

  / اإلا عجذ ال٢بحعع   -مّعع سة ألاجع س  بشيعٚ خلععب الٕشبع  معع حذ " اإلا عجذ ال٢بحع   5) 66 5115آراس

م ععجذ  بععى ب٢ععش الفععذيٞ  – إدلععباإلا ععجذ الٕشبعع   سيدع  سيععٚ  -إدلععبوظعي حعععش الؽععٕىس سيععٚ 

م عععجذ  – إدلعععبم عععجذ ِمعععش بععع  ِبعععذ الّضيعععض العععذيش الؽعععشق  سيعععٚ  -معععع٢نت سيعععٚ خلعععب الؽعععشق 

يت سيعععٚ خلعععب معععذاسط " مذسظعععت داسة ِعععض  7"، إدلعععبالعععشخم  حبعععل ألاسبّعععح   سيدععع  سيعععٚ  ة الؽعععٜش

مذسظت ِبذ الشخم  الن ـش  -اإلاذسظت الث نىيت ٜشيت وضحت مع٢نت سيٚ خلب الؽشق  -الٕشب 

                                                           
36

وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2259 –شباط    –  52تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  
 عنه.

39
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه.   2259 –آذار     –  7تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  
38

وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2259 –نٌسان    –   53تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ  
 عنه.



 

32 
 

مذسظععععععت  -مذسظععععععت الجذيععععععذة ٜشيعععععت الجذيععععععذة سيععععععٚ خلععععععب الجنععععععىب  -إدلععععععبحععععععش الؽععععععٕىس سيععععععٚ 

عت -الفن ِت ؼم ٥ ٠ٙش نبل مذسظعت ري ٜع س بلعذة  -مذسظت  بى ِ ة اإلاّشي ح  البذو وظعي الٜش

منؽعععععآث وبيعععععت " مؽعععععٙى  5"، إدلعععععبت سيعععععٚ خلعععععب"، ح مّعععععت " مبجعععععى ١ليعععععت الت بيعععععت مذينعععععت معععععع٢ن

مؽعٙى  -إدلعبمؽعٙى الضساِعت مذينعت  -الؽعشق  إدلبالج مّت العىسيت ٜشيت الذيش الؽشق  سيٚ 

 إدلععععبمؽععععٙى ؼعععع م الجشاحعععع  ٜشيععععت خعععع ط سيععععٚ  -إدلععععبمنٍىمععععت ؼعععع م ؤلانععععع نيت ٠ٙشنبععععل سيععععٚ 

اإلاش٠ض الفم  ٜشيت اإلاهذوم سيٚ خلب الؽشق "،  -الجنىب  إدلبمؽٙى ٠ٙش نبل سيٚ  -الجنىب 

ظعععععٛى الهععععع ٥ وظعععععي  سيدععععع  سيعععععٚ  -إدلعععععب ظعععععىاٛ " ظعععععٛى اإلاعععععبلي وظعععععي حععععععش الؽعععععٕىس سيعععععٚ  6

 "، منٍمت ه ٥  خمش " مش٠ض  سيد  " إدلب

 2 مدىععععععععت ٠هشبععععععع ة ظععععععععشاٜب سيععععععععٚ  -مفععععععع دس و ٜععععععععت " الخععععععععىجش الّععععععع ل  مّعععععععع سة ألاسجيععععععععٞ سيعععععععٚ خلععععععععب

خعععععععضا   -منؽعععععععآث م بيعععععععت " خعععععععضا  اإلايععععععع ه الّععععععع ل  ٜشيعععععععت وضعععععععحت معععععععع٢نت سيعععععععٚ خلعععععععب 2 –"إدلعععععععب

مٝععععععععععشاث سظععععععععععميت " مش٠ععععععععععض الب يععععععععععذ  7اإلايعععععععععع ه الّعععععععععع ل  ٜشيععععععععععت الؽععععععععععيخ ِلعععععععععع  سيععععععععععٚ خلععععععععععب الٕشبعععععععععع "، 

معععععععععخىدُ  -إدلععععععععبؼععععععععش٠ت ٠هشبعععععععع ة  -إدلععععععععباإلاجمععععععععْ الح٣ععععععععىم   سيدعععععععع  سيععععععععٚ  -إدلععععععععب سيدعععععععع  سيععععععععٚ 

معععععععععخىدُ ال٢خععععععععب  -إدلععععععععبي مذينععععععععت ألاععععععععج  النععععععععع ة وظعععععععع -إدلععععععععبلل٣عععععععع ب ث الاجفعععععععع الث وظععععععععي 

 إدلععععععععععبمبجععععععععععى مجلععععععععععغ البلذيععععععععععت وظععععععععععي ٜشيععععععععععت الععععععععععذيش الؽععععععععععشق  سيععععععععععٚ  -إدلععععععععععباإلاذسظععععععععععيت وظععععععععععي 

 إدلعععععععععبوظعععععععع بي نٝعععععععععل " حعععععععععش ظعععععععع٢ت الٝىععععععععع س سظععععععععم الٙعععععععع لك بلعععععععععذة مععععععععع٢نت سيععععععععٚ  9الؽععععععععشق "، 

منؽععععععععععآث ـععععععععععن ِيت  9"، إدلععععععععععب ٘ععععععععععشا  " ٘ععععععععععش  الخبععععععععععز آلالعععععععععع  بلععععععععععذة مععععععععععع٢نت سيععععععععععٚ  9الؽععععععععععشق "، 

مخعععععععيم الحئعععععععح  " مخعععععععيم  م  9وابيعععععععت اإلانفعععععععىسة سيعععععععٚ خلعععععععب الٕشبععععععع "، "مّمعععععععل ابععععععع  الهيعععععععثم الذ

 (61الجنىب "، اإلاجمُى  إدلبالفح  للن صخح  بح  ٜشيت  جشم  ومّشة خشمت سيٚ 

  / م عجذ  -الؽعم ل  الٕشبع  إدلعبظعلٝح  سيعٚ  –مع حذ " م جذ الشولت  2)09 5115هنعان

م عجذ خمععضة بعع  ِبعذ اإلاىلععب حعععش  -الٕشبعع  إدلععبالٍ هشيعت ٜشيععت الٍ هشيعت ظععهل الععشوج سيعٚ 

معععذاسط "  2الؽعععشق "،  إدلعععبم عععجذ  بعععى ب٢عععش الفعععذيٞ مّعععش ؼعععىسي  سيعععٚ  -إدلعععبالؽعععٕىس سيعععٚ 

اإلاذسظعت الشيٙيعت  -الٕشبع  إدلعبمذسظعت ٠نيععت نخلعت للخّلعيم ألاظ سعخ  ٜشيعت ٠نيععت نخلعت سيعٚ 

 -إدلععععبسيععععٚ مذسظععععت بععععع مغ للبنععععح  ٜشيععععت بععععع مغ حبععععل الضاويععععت  -إدلععععبوظععععي ظععععلٝح  سيععععٚ 

منؽععععععأة وبيععععععت " اإلاؽععععععٙى الععععععىوج  مّععععععشة  99"، إدلععععععبز نىيععععععت وليععععععذ ؼععععععّب   حعععععععش الؽععععععٕىس سيععععععٚ 

عٚ خعيؾ سيعٚ  -إدلعبمؽٙى الشخمعت خع   ؼعيخى  سيعٚ  – إدلبالنّم   سيٚ   إدلعبمعخـى
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عععٚ خعععيؾ سيعععٚ  -الجنعععىب  مؽعععٙى الاخععع ؿ ٜشيعععت ؼعععن    -الجنعععىب  للمعععشة الث نيعععت إدلعععبمعخـى

ؽععٙى اإلاش٠ععض لحمعع ه لععم  اإلإعع سة اإلادفععنت وشيععٞ ٜشيععت الش١ يعع  سيععٚ اإلا -إدلععبحبععل الضاويععت سيععٚ 

مؽععععٙى  -إدلعععبمؽععععٙى الؽعععهيذ وظععععيم خععععينى منٍمعععت ظععععيم  ٠ٙشجخععع سيم سيععععٚ  -الجنعععىب  إدلعععب

مؽعععٙى الج مّعععت الععععىسيت ٜشيعععت العععذيش الؽعععشق   -اللى منعععت الجشاحععع  سيعععٚ خمععع ه الؽعععم ل  الٕشبععع 

نٝىعععععت وبيعععععت  -الجنعععععىب  إدلعععععب سة سيعععععٚ النٝىعععععت الىبيعععععت  وظعععععم ٔعععععش  البععععع -الؽعععععشق  إدلعععععبسيعععععٚ 

منىٝت  9الجنىب "،  إدلبإظّ ٘يه ج بّت إلانٍىمت ؼ من  ؤلاظّ ٘يت ٔش  ٜشيت مّشة صيخ  سيٚ 

 ظعععىاٛ " ظعععٛى للمدشوٜععع ث ٜشيعععت  2" ، إدلعععب زشيعععت " خمععع م العععذسج ألازعععشي وظعععي ظعععشمح  سيعععٚ 

مش٠ععععض د٘عععع ُ  92" ، إدلععععبالعععععٛى الشبيسععععخ  وظععععي ظععععشمح  سيععععٚ  -الؽععععشق  إدلععععبمّفععععشا  سيععععٚ 

مش٠ععض جٙخنععع ص  -الجنعععىب  إدلععبمش٠ععض ٜشيععت الهبعععيي سيععٚ  -إدلعععبمععذن  " مش٠ععض خععع   ؼععيخى  سيععٚ 

ظععي سة د٘عع ُ مععذن  ٜشيععت ال ععح ٜيت الج نىديععت  -مش٠ععض خعع   ؼععيخى  ز نيععت -الؽععم ل  إدلععبسيععٚ 

٠ٙعش  967اإلاش٠عض  –الجنعىب   إدلعبظعي س إوٙع ة للعذ٘ ُ ٠ٙشنبعل سيعٚ  -إدلعبحعش الؽعٕىس سيعٚ 

وظع بي  9الجنعىب " ،  إدلعبٚ خم ه الؽم ل "، مٝعش سظعم  " اإلاجلعغ اإلادلع  خعيؾ سيعٚ صيخ  سي

 ( 65"، اإلاجمُى إدلبنٝل " الجعش الشوم ن  حعش الؽٕىس سيٚ 

  / عععععععععععععت الٕشبععععععععععععع " ،  9) 26 5115ؤًددددددددددددداس منؽعععععععععععععآث  9معععععععععععععع حذ " م عععععععععععععجذ ٜشيعععععععععععععت التععععععععععععع   سيعععععععععععععٚ الٜش

خمىسيعععععععععععت الٕىوعععععععععععت وبيععععععععععت " نٝىعععععععععععت اظدؽعععععععععععٙ ة وبيعععععععععععت ج بّعععععععععععت إلاؽعععععععععععٙى ِعععععععععععشبح  الجشاحععععععععععع  بلعععععععععععذة 

يت سيٚ دمؽٞ"، اإلاجمُى   (2الؽٜش

  / ال يىحذ ( 5115حضيشان ( 

  / ععع ن  مذينعععت مّعععذا  سيععععٚ  9) 29 5115جمدددىص معععع حذ " م عععجذ العععشخم  ٜشيععععت الخميععععيت ٜ٘ى

ععت الؽععشق "،  ععت الؽععشق "،  9الٜش ععٚ الخىليععذ مذينععت مّععذا  سيععٚ الٜش  2منؽععآث وبيععت " معخـى

عت الؽعشق  ٘شا  " ٘ش  الخبز آلال  ٜشيت الج ي ٘عش  الخبعز آلالع  ٜشيعت الخميععيت سيعٚ  -ش سيعٚ الٜش

ت الؽشق "، اإلاجمُى   (2الٜش

  / /مععذاسط " مذسظععت ال٢ّيفعع ث الابخذابيععت بلععذة الخبجعع  سيععٚ ديععش الععضوس الٕشبعع  2) 22 5115آ- 

ععت الؽععشق "،  ععٚ  9مذسظععت ِليعع  بنععذ اإلاهخععذي مذينععت مّععذا  سيععٚ الٜش منؽععآث وبيععت " اإلاعخـى
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مٝعشاث خذميعت سظعميت " ؼعش٠ت ال٢هشبع ة بلعذة  9لخبج  سيٚ ديعش العضوس الٕشبع "، الفم  ف  بلذة ا

ت الؽشق "، اإلاجمُى  9الخبج  سيٚ ديش الضوس"،   (6 ٘شا  " ٘ش  الخبز آلال  مّذا  سيٚ الٜش

  / إدلعععععععبمعععععععع حذ منهععععععع  " م عععععععجذ  بعععععععى ب٢عععععععش الفعععععععذيٞ بلعععععععذة حشحنععععععع ص سيعععععععٚ  6) 26 5115ؤًلدددددددىى 

معععععععععذاسط منهععععععععع  " مذسظعععععععععت مدمعععععععععذ  6"، إدلعععععععععبىس سيعععععععععٚ م عععععععععجذ ؤلايمععععععععع   حععععععععععش الؽعععععععععٕ -الؽعععععععععشق 

مذسظععععععت بعععععع جبى بععععععشاِم الثععععععىسة سيععععععٚ خلععععععب الٕشبعععععع "،  -إدلععععععببؽععععععح  الحلعععععع  حعععععععش الؽععععععٕىس سيععععععٚ 

 إدلععععععععبمؽععععععععٙى الخىليعععععععذ ٜشيععععععععت العععععععخذ سيععععععععٚ  –منؽعععععععآث وبيععععععععت " مؽعععععععٙى ٠ٙععععععععش نبعععععععل الجشاحعععععععع   99

مؽعععععععععععٙى الشخمعععععععععععت  –الجنعععععععععععىب   إدلعععععععععععبمؽعععععععععععٙى ؼععععععععععع م الجشاحععععععععععع  ٜشيعععععععععععت خععععععععععع ط سيعععععععععععٚ  -الجنعععععععععععىب 

 -الجنععععععععىب  للمععععععععشة الث نيععععععععت  إدلععععععععبمؽععععععععٙى ؼعععععععع م الجشاحعععععععع  ٜشيععععععععت خعععععععع ط سيععععععععٚ  -يخى  خعععععععع   ؼعععععععع

مؽعععععععععععٙى  -مؽعععععععععععٙى ال٢لعععععععععع  حععععععععععععش الؽععععععععععٕىس  –مؽععععععععععٙى الشخمععععععععععت خععععععععععع   ؼععععععععععيخى  للمعععععععععععشة الث نيععععععععععت 

  SRDمش٠ععععععض الِش يععععععت الصععععععحيت ألاوليععععععت منٍمععععععت  -إدلععععععبؼعععععع م اإلاش٠ععععععضي ٔععععععش  ٠ٙععععععش نبععععععل سيععععععٚ 

مؽععععععععٙى  -سيععععععععٚ خلعععععععب الٕشبععععععع  مؽععععععععٙى ألامعععععععل داسة ِعععععععضة -الجنعععععععىب  إدلعععععععبٜشيعععععععت البؽعععععععح يت سيععععععععٚ 

 ظععععععععىاٛ " العععععععععٛى الشبيسععععععععخ  وظععععععععي  9، زععععععععىسة ال٢شامععععععععت سيععععععععٚ اإلاهنذظععععععععح  سيععععععععٚ خلععععععععب الٕشبعععععععع "

مدىعععععععععع ث و ٜععععععععععت منهعععععععععع  " مدىععععععععععت خعععععععععع   ؼععععععععععيخى  لخدىيععععععععععل ال٢هشبعععععععععع ة فعععععععععع   2حعععععععععععش الؽععععععععععٕىس"، 

مش٠ععععععععض خععععععع   ؼععععععععيخى  ،  –مش٠عععععععض د٘ععععععع ُ مععععععععذن  منهععععععع  " مش٠ععععععععض ٠ٙعععععععش نبعععععععل  92ٜشيعععععععت ٠ٙعععععععش ِععععععععح  "، 

 2٘شيععععععععععٞ الععععععععععذ٘ ُ وظععععععععععي حعععععععععععش الؽعععععععععععٕىس"،  –مش٠ععععععععععض ظععععععععععشاٜب  -مش٠ععععععععععض خعععععععععع   ؼععععععععععيخى  ز نيععععععععععت

 2مٝععععععععععععشاث سظععععععععععععميت منهعععععععععععع " مٝعععععععععععععم الاجفعععععععععععع الث ٜشيععععععععععععت البىليععععععععععععل سيععععععععععععٚ ديععععععععععععش الععععععععععععضوس الؽععععععععععععشق "، 

منؽعععععععععآث  2وظعععععععع بي نٝععععععععل منهععععععععع " مّبعععععععع  البىليععععععععل الفعععععععععبدت النهععععععععشي سيععععععععٚ ديعععععععععش الععععععععضوس الؽععععععععشق "، 

، لععععععععععععبإدمخيمعععععععععععع ث الحئععععععععععععح  " مخععععععععععععيم النععععععععععععىس للنعععععععععععع صخح  بلععععععععععععذة حشحنعععععععععععع ص سيععععععععععععٚ  9ـععععععععععععن ِيت " ، 

 (25اإلاجمُى 

  00(اعخذاء منها) 154) 5113/  9/  01حتى  5115/  9/  01مً 
ا
 مذسظت  00 –مسجذا

 ميشإة طبيت( 02 –حامعاث  5

ٞ آلاح :  جىصِذ ٘و

 معععععع حذ منهععععع  "م عععععجذ ِثمععععع   بععععع  ِٙععععع   بٝعععععشؿ جدخععععع ن  سيعععععٚ ديعععععش العععععضوس  5) 22 5115/  1ث

ععت سيععٚ خمعع ه الؽععشق  -الؽععشق  م ععجذ ِمععش بعع  الخىعع   حعع  الّيٙعع   مذينععت  -م ععجذ ٜشيععت ِ٘ش

 إدلعبمعذاسط منهع  " مذسظعت جدخ يع  للخّلعيم ألاظ سعخ  سيعٚ  2الّؽ سة سيٚ ديش العضوس الؽعشق "، 
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 ظىاٛ  9ض لٝ خ ث مذينت اإلاي دي  سيٚ ديش الضوس"، منؽآث وبيت " معخىدُ مش٠ 9الجنىب "، 

مفعععع دس م بيععععت " خععععضا   9مفعععع دس و ٜععععت ،  9" ظععععٛى مذينععععت البفععععح ة سيععععٚ ديععععش الععععضوس الؽععععشق "، 

عععت سيعععٚ خمععع ه الؽعععشق "،  ٝعععل منهععع  " مّبععع   7مٝعععشاث سظعععميت ،  9اإلايععع ه الّععع ل  ٜشيعععت ِ٘ش وظععع بي ن

يعىس مذينعت ديعش  -العضوس الؽعشق م ة  واـل بعح  ٜشيعت الّبع ط و مذينعت مجعح  سيعٚ ديعش  حععش ألِا

 (29مخيم ث الحئح  ، اإلاجمُى  9الضوس"، 

 2مععع حذ منهعع  " م ععجذ الخىخيععذ ٜشيععت الٕبعع ة البى٠معع ٥ سيععٚ ديععش الععضوس" ،  2) 26 5115/  5ث 

منؽععآث  5معذاسط منهعع " ز نىيععت الؽععهيذ ِبععذ الٝعع دس الّيسعخى جععل المععم   سيععٚ خلععب الجنععىب "، 

 ظععععىاٛ "العععععٛى الشبيسععععخ  وظععععي  2داث الىبيععععت ألاجعععع س  سيععععٚ خلععععب"، وبيععععت منهعععع " مش٠ععععض الّيعععع 

مفع دس و ٜعت " مدىعت جدىيعل  9ظعٛى ألاجع س  سيعٚ خلعب"،  -الؽعشق  إدلعبن خيت ظنج س سيٚ 

 ، " " إدلعبمشا٠ض د٘ ُ مذن  منهع " مش٠عض جلمعنغ سيعٚ  ٠2هشب بيت ٜشيت ظشوج سيٚ خم ه الؽٛش

وظععع بي نٝعععل "اإلاّبععع   2سيعععٚ خلعععب الٕشبععع " ،  مٝعععشاث سظعععميت " مش٠عععض ؼعععشوت ألاجععع س  الحعععشة 9، 

 (91اإلا ة  الىاـل بح  ٜشيت خعشاث ومذينت الؽّٙت سيٚ ديش الضوس الؽشق "، اإلاجمُى 

 م ععجذ  –مععع حذ منهعع  " م ععجذ الحؽععيؾ مذينععت الؽععّٙت سيععٚ ديععش الععضوس  5) 25 5115/  1ك

 ععععجذ ٜشيععععت م -م عععجذ جععععل المعععم   سيععععٚ خلععععب الجنعععىب  –الجنععععىب   إدلععععبٜشيعععت الععععضسصوس سيعععٚ 

مععععذاسط منهعععع  " مذسظععععت حععععب ِلععععيق الابخذابيععععت بشيععععٚ خلععععب  6البيععععىك سيععععٚ خمعععع ه الؽععععشق "، 

منؽععآث وبيععت منهعع " النٝىععت الىبيععت ٔععش  ٜشيععت  م ِمععذ جععل المععم   سيععٚ خلععب  6الجنععىب " ، 

ععععشج مؽععععٙى اإلإعععع سة منٍمععععت ظعععع مض الىبيععععت ٠ٙععععش صيخعععع  سيععععٚ  -الجنععععىب  مؽععععٙى الؽععععهيذ خععععع  ألِا

مشا٠عععض د٘ععع ُ معععذن  منهععع  " اإلاش٠عععض  2ععععٛى الشبيسعععخ  وظعععي خععع   ؼعععيخى "،  ظعععىاٛ " ال 9خمععع ه"، 

وظعععععع بي نٝععععععل اإلاّبعععععع  اإلاعععععع ة  فعععععع  ٜشيععععععت الىىاودععععععت  9ؼععععععٛش مععععععىسٟ سيععععععٚ خمعععععع ه الؽععععععم ل "،  991

 9الؽععشق "،  إدلععب ٘ععشا  " الٙععش  آلالعع   بععى الٍهععىس سيععٚ  9البى٠معع ٥ سيععٚ ديععش الععضوس الؽععشق "، 

 (96مخيم ث الحئح ،  اإلاجمُى 

 عع    –مععع حذ منهعع  " م ععجذ  ويععغ الٝشنعع  مّععشة النّمعع    1) 27 5113/  5ك م ععجذ جععل الىٜى

م عععععجذ الهعععععذي  -إدلعععععبم عععععجذ ِ ةؽعععععت  م اإلاعععععؤمنح  الهبعععععيي سيعععععٚ  -الؽعععععشق  إدلعععععبال٢بحععععع  سيعععععٚ 

مععذاسط منهعع   " مذسظععت ٜىععشة الابخذابيععت ٜشيععت  6مفععل  ألاولععت ظععشاٜب"،  -ظععشاٜب سيععٚ خلععب
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مذسظععت خىععح  للخّلععيم ألاظ سععخ "،  -إدلععبلهبععيي سيععٚ ز نىيععت خ لععذ اإلاىسععخى ا -إدلععبٜىعشة سيععٚ 

منؽعععآث وبيعععت منهععع  " مؽعععٙى العععع م  6ح مّعععت" ح مّعععت إيعععب  الخ ـعععت وشيعععٞ خلعععب دمؽعععٞ"،  9

مؽعٙى الؽعهيذ خعع   -إدلبمؽٙى ِذي ظشاٜب سيٚ  -إدلبالخخف خ  مّشة النّم   سيٚ 

عشج مؽعٙى اإلإع سة ٠ٙعش صيخع  سيعٚ خمع ه"،   2" ، إدلعبمع   سيعٚ مخع خٚ "مخدعٚ مّعشة النّ 9ألِا

٘عععععع ُ مععععععذن  منهعععععع  " اإلاش٠عععععععض  7 ظععععععىاٛ منهعععععع  " ظععععععٛى البى وعععععع  الجذيععععععذ ظعععععععشاٜب"،   6662مشا٠ععععععض د

مفعع دس م بيععت منهعع  " خععضا  اإلاعع ة الشبيسععخ  ٜشيععت الٕذ٘ععت  2مش٠ععض ظععشاٜب"،  -اللى منععت سيععٚ خمعع ه

لععععغ  ٘ععععشا  " ٘ععععش  اإلاج 9مٝععععشاث خذميععععت "اإلاجلععععغ اإلادلعععع  مّععععشة النّمعععع   ، 9مّععععشة النّمعععع   "، 

ـعععععىامْ خبعععععى  " ـعععععىامْ الحبعععععى  الىاّٜعععععت ٜعععععش  الىشيعععععٞ العععععذول  خلعععععب  9اإلادلععععع  ظعععععشاٜب "، 

منؽععععآث ـععععن ِيت منهعععع  " مىدنععععت الحبععععى  ظععععشاٜب سيععععٚ  2"، إدلععععبدمؽععععٞ ٜشيععععت مععععشديخ سيععععٚ 

 –مخيمععع ث الحئعععح  منهععع  " مخعععيم خٙفعععت  م اإلاعععؤمنح  ٜشيعععت مّفعععشا  مّعععشة النّمععع    2"، إدلعععب

 ( 27الؽشق ، اإلاجمُى  إدلببعت سيٚ مأوي للن صخح  ؼٛش ٜشيت مّش د

  /  إدلععععععععبمععععععععع حذ منهعععععععع  " م ععععععععجذ  بععععععععى ب٢ععععععععش الفععععععععذيٞ ٜشيععععععععت خضانععععععععى سيععععععععٚ  6) 26 5113شددددددددبا 

ز نىيععت مؽمؽعع   للععز١ىس  -الجنععىب  إدلععبمععذاسط منهعع " مذسظععت وعع ٛس بعع  صيعع د خععيؾ سيععٚ  92

عععشج اإلإعععع سة ٠ٙعععش صيخععع  سيعععٚ خمعععع ه 99الٕشبععع " ،  إدلعععبسيعععٚ   -منؽعععآث وبيععععت " مؽعععٙى خعععع  ألِا

مؽعٙى الشخمعت  -إدلعبمؽعٙى ٠ٙشنبعل الجشاحع  سيعٚ  -إدلعباإلاؽٙى الىوج  مّشة النّم   سيٚ 

اإلاؽٙى الىوج  مّشة النّم   للمعشة  -إدلباإلاش٠ض الفم  ٜشيت مؽمؽ   سيٚ  –خ   ؼيخى  

مٝعشاث سظععميت  2منؽعآث م بيععت ،  9منهعع  " مش٠عض خع   ؼععيخى "،  مشا٠عض د٘عع ُ معذن  6الث نيعت"، 

 ( 66" ، مذحنت ، اإلاجمُى إدلبمنه  "اإلاجلغ اإلادل  ظشاٜب سيٚ 

  / إدلعععععععععععععععععععبمعععععععععععععععععععذاسط "مذسظعععععععععععععععععععت ٠ٙعععععععععععععععععععش بىعععععععععععععععععععيخ للخّلعععععععععععععععععععيم ألاظ سعععععععععععععععععععخ  بشيعععععععععععععععععععٚ  9)49 5113آراس 

منؽععععععععععععآث وبيععععععععععععت منهعععععععععععع  " مؽععععععععععععٙى ٠ٙععععععععععععش صيخعععععععععععع  الخخف ععععععععععععخ  سيععععععععععععٚ  6ح مّعععععععععععع ث ،  9الؽععععععععععععم ل "، 

 ظععععععععععىاٛ "  9الجنععععععععععىب "،  إدلععععععععععبمؽععععععععععٙى ؼعععععععععع م الجشاحعععععععععع  ٜشيععععععععععت خعععععععععع ط سيععععععععععٚ  - خمعععععععععع ه الؽععععععععععم ل

مشا٠عععععععض د٘ععععععع ُ معععععععذن  منهععععععع  "  2الؽعععععععم ل  الٕشبععععععع "،  إدلعععععععبالععععععععٛى الؽعععععععّم  الٝعععععععذيم خععععععع سم سيعععععععٚ 

 9"، إدلععععععععععععععبمٝععععععععععععععشاث خذميععععععععععععععت سظععععععععععععععميت " دابععععععععععععععشة امخد نعععععععععععععع ث  6"، إدلععععععععععععععبمش٠ععععععععععععععض الععععععععععععععذان  سيععععععععععععععٚ 
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" ، إدلععععععععععععبسيععععععععععععٚ مخيمعععععععععععع ث "مذحنععععععععععععت جععععععععععععؤوي نعععععععععععع صخح  ؼععععععععععععم ٥ ٠ٙععععععععععععش نبععععععععععععل  9وظعععععععععععع بي نٝععععععععععععل ، 

 (96اإلاجمُى 

  / 9الجنععىب "،  إدلععبمععع حذ " اإلا ععجذ ال٢بحعع  وظععي ٜشيععت مّععش صيخعع  سيععٚ  9 )66 5113هنعددان 

مش٠عععض العععذ٘ ُ اإلاعععذن   9 ظعععىاٛ ،  9منؽعععآث وبيعععت " مؽعععٙى ٠ٙعععش صيخععع  الخخف عععخ  سيعععٚ خمععع ه"، 

ذ مخيمعععععع ث الحئععععععح  " مخععععععيم الىليعععععع 9"مبجععععععى ٜيعععععع دة الٝىعععععع ُ الؽععععععم ل  ٠ٙععععععش صيخعععععع  سيععععععٚ خمعععععع ه" ، 

 (6الجنىب "، اإلاجمُى  إدلبللن صخح  ٜشيت مّش صيخ  سيٚ 

  / مععععع حذ منهععع  " م ععععجذ خمععععضة بععع  ِبععععذ اإلاىلعععب وظععععي حععععش الؽععععٕىس سيععععٚ  2) 69 5113ؤًددداس

مخيمعععع ث الحئععععح   2مععععذاسط منهعععع  " مذسظععععت سابّععععت الّذويععععت وظععععي حعععععش الؽععععٕىس"،  2" ، إدلععععب

 (5"، اإلاجمُى إدلب"مخيم الىليذ للن صخح  مّشصيخ  سيٚ 

  / الؽععععععم ل   إدلععععععبمععععععع حذ " م ععععععجذ ظععععععّذ بعععععع  مّعععععع ر ٜشيععععععت صسدنعععععع  سيععععععٚ  9)62 5113حضيددددددشان

 (2"، اإلاجمُى إدلبمشا٠ض د٘ ُ مذن  " ظي سة إخ ة ج بّت إلاش٠ض ١لل  سيٚ  9الؽشق "، 

  / ال يىحذ ( 5113جمىص ( 

  / /ال يىحذ ( 5113آ ( 

  / 6معععععععععع حذ "م عععععععععجذ ٜشيعععععععععت خفعععععععععشاي  سيعععععععععٚ خمععععععععع ه الؽعععععععععم ل  الٕشبععععععععع " ،  9) 66 5113ؤًلدددددددددىى 

منؽععععععععآث وبيععععععععت  2الٕشبعععععععع "،  إدلععععععععبمععععععععذاسط منهعععععععع  "مذسظععععععععت البذسيععععععععت  للخّلععععععععيم ألاظ سععععععععخ  سيععععععععٚ 

مشا٠ععععععععض د٘عععععععع ُ مععععععععذن  "  9مفعععععععع دس و ٜععععععععت ،  9منهعععععععع  "مؽععععععععٙى اللى منععععععععت الجشاحعععععععع  سيععععععععٚ خمعععععععع ه"، 

 (6" ،اإلاجمُى إدلبمش٠ض الخم نّت سيٚ 

  12(اعخذاء منها: )  100) 5119/  9/  01حتى  3511/  9/  01مً 
ا
 52 –مسجذا

 مذسظت 

 ميشإة طبيت( 50

ٞ آلاح :   جىصِذ ٘و

 ال يىحذ ( 5113/  1ث ( 
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 ال يىحذ (  5113/  5ث ( 

 ال يىحذ ( 5113/  1ك ( 

 9"، إدلعععععععععب ٘عععععععععشا  "٘عععععععععش  الخٝعععععععععىي آلالععععععععع  الج نىديعععععععععت حععععععععععش الؽعععععععععٕىس سيعععععععععٚ  9) 62 5119/  5ك 

 ( 2مذاح  اإلاجمُى 

  /  ال يىحذ ( 5119شبا( 

  / معععععععععععععذاسط " مذسظعععععععععععععت يىظعععععععععععععٚ الٍّمعععععععععععععت للخّلعععععععععععععيم ألاظ سعععععععععععععخ   9معععععععععععععع حذ ،  2) 66 5119آراس

مٝعععععععععشاث سظععععععععععميت  6مشا٠ععععععععععض د٘ععععععععع ُ مععععععععععذن  ،  2مفعععععععععع دس و ٜعععععععععت ،  9منؽععععععععععآث وبيعععععععععت ،  2"، إدلعععععععععب

مدىعععععععععععت الخدىيعععععععععععل  -ومععععععععععععخىدِ ته  إدلعععععععععععبمذيشيعععععععععععت ٠هشبععععععععععع ة  –اإلاش٠عععععععععععضي  إدلعععععععععععب"مبجعععععععععععى ألاعععععععععععج  

 (92مذاح  ، اإلاجمُى  9"، إدلبمبجى ال جل اإلاذن  ف   –ال٢هشب بيت ألاظ ظيت 

  / مشا٠ععععععععععععععض د٘عععععععععععععع ُ مععععععععععععععذن  ظععععععععععععععي سة اظععععععععععععععّ ٗ ج بّععععععععععععععت  9منؽععععععععععععععآث وبيععععععععععععععت ،  9)65 5119هنعددددددددددددددان

منؽععععععععآث م بيعععععععععت، اإلاجمعععععععععُى  9ٜشيعععععععععت جععععععععل هعععععععععىاػ ظعععععععععهل الٕعععععععع   سيعععععععععٚ خمععععععععع ه"،  66969للمش٠ععععععععض 

6) 

  /مذسظععععععععععععععععععععت منهعععععععععععععععععععع  " مذسظععععععععععععععععععععت اللععععععععععععععععععععت الابخذابيععععععععععععععععععععت سيععععععععععععععععععععٚ  96حذ ، مععععععععععععععععععععع  6)67 5119ؤًدددددددددددددددددددداس

ععععععععععععععشج ٠ٙععععععععععععععش صيخعععععععععععععع   96الٕشبعععععععععععععع "،  إدلععععععععععععععب منؽععععععععععععععأة وبيععععععععععععععت منهعععععععععععععع  " مؽععععععععععععععٙى الؽععععععععععععععهيذ خععععععععععععععع  ألِا

منععععععععععععععععععع وٞ  زشيعععععععععععععععععععت " منىٝعععععععععععععععععععت ظعععععععععععععععععععشحي  ألازشيعععععععععععععععععععت ٜشيعععععععععععععععععععت البععععععععععععععععععع سة حبعععععععععععععععععععل  2سيعععععععععععععععععععٚ خمععععععععععععععععععع ه" ، 

مشا٠عععععععععععععععععععض د٘ععععععععععععععععععع ُ معععععععععععععععععععذن  منهععععععععععععععععععع  " مش٠عععععععععععععععععععض  7مفععععععععععععععععععع دس و ٜعععععععععععععععععععت ،  9"  ، إدلعععععععععععععععععععبالضاويعععععععععععععععععععت سيعععععععععععععععععععٚ 

 ٘عععععععععععععععععشا  منهععععععععععععععععع  " ٘عععععععععععععععععش  الهعععععععععععععععععذي آلالععععععععععععععععع  ٠ٙعععععععععععععععععش نبعععععععععععععععععل سيعععععععععععععععععٚ  6شاث سظعععععععععععععععععميت ، مٝععععععععععععععععع 2نبعععععععععععععععععل" ، 

 (66ـ مْ خبى ، اإلاجمُى  9مذاح  ،  9"، إدلب
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  / منؽععععععععععععآث وبيععععععععععععت " نٝىععععععععععععت وبيععععععععععععت إظععععععععععععّ ٘يه ٠ٙععععععععععععش صيخعععععععععععع   9مععععععععععععذاسط ،  9)66 5119حضيددددددددددددشان

 ٘عععععععععععشا  ،  9مشا٠عععععععععععض د٘ععععععععععع ُ معععععععععععذن  منهععععععععععع  "مش٠عععععععععععض خععععععععععع   ؼعععععععععععيخى " ،  2سيعععععععععععٚ خمععععععععععع ه الؽعععععععععععم ل "، 

 (6اإلاجمُى 

  / مشا٠ععععععععععععععض  99 ظععععععععععععععىاٛ ،  9منؽععععععععععععععآث وبيععععععععععععععت ،  6مععععععععععععععذاسط ،  2مععععععععععععععع حذ ،  2)61 5119جمددددددددددددددىص

٘عععععععععع ُ مععععععععععذن  ٘ععععععععععشا  ،  2مٝععععععععععشاث سظعععععععععععميت ،  9منؽعععععععععععآث م بيععععععععععت ،  9.د  9منؽععععععععععآث ـعععععععععععن ِيت ،  9 

 (21مخيم ث الحئح  ، اإلاجمُى 

  / /مععععععععع حذ منهعععععععع  " م ععععععععجذ ِمععععععععش بعععععععع  ِبععععععععذ الّضيععععععععض ٜشيععععععععت الععععععععذيش الؽععععععععشق  سيععععععععٚ  7)56 5119آ

ذاديععععععععت للبنعععععععع ث سيععععععععٚ  9"، إدلععععععععب منؽععععععععآث  2الجنععععععععىب "،  إدلععععععععبمععععععععذاسط " مذسظععععععععت اخعععععععععم ؤلِا

وبيعععععععععت منهععععععععع  " نٝىعععععععععت وبيعععععععععت اظعععععععععّ ٘يه منٍىمعععععععععت خمععععععععع  ؤلاظعععععععععّ ٘يت ظععععععععع مض ٜشيعععععععععت بععععععععععيٝ  سيعععععععععٚ 

 2منععععععع وٞ  زشيععععععععت ،  9"، إدلعععععععبمؽعععععععٙى الشخمعععععععت الجشاحععععععع  بلععععععععذة جلمعععععععنغ سيعععععععٚ  -الجنعععععععىب  إدلعععععععب

مخيمعععععععععع ث الحئععععععععععح   9ة النّمعععععععععع  " ، مشا٠ععععععععععض د٘عععععععععع ُ مععععععععععذن  منهعععععععععع  " ظععععععععععي سة اظععععععععععّ ٗ مش٠ععععععععععض مّععععععععععش 

ععععععععععععت  بنيععععععععععععت نيععععععععععععىاة النعععععععععععع صخح  ٜشيععععععععععععت الشخمععععععععععععت الععععععععععععع٢نيت ٜشيععععععععععععت خعععععععععععع ط سيععععععععععععٚ  ، إدلععععععععععععب"مجمِى

 (95اإلاجمُى 

  / ٜشيععععععععععععت  وسم  –منؽعععععععععععآث وبيععععععععععععت "مؽعععععععععععٙى ؤلايمععععععععععع   لألوٙعععععععععععع ٥ والنعععععععععععع بيت  9)59 5119ؤًلدددددددددددىى

 (2مخيم ث الحئح  ، اإلاجمُى  9ال٢ب ي سيٚ خلب الٕشب " ، 

  03( اعخذاء منها: ) 159) 5151/  15/  01 حتى 5119/  9/  01مً 
ا
 51 –مسجذا

 ميشإة طبيت( 15 –مذسظت 

ٞ آلاح :    جىصِذ ٘و

 ال يىحذ ( 5119/  1ث ( 
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وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2257 –تموز    –  4تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
 عنه.
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 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه.   2257 –آب    –  4تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
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وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2257 –أٌلول    –  3تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
 عنه.
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وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2257 –  5ت  –  3بتارٌخ      تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر 
 عنه.
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 منؽآث  6مذاسط ،  6"، إدلبمع حذ منه  " م جذ النفش ٜشيت الب سة سيٚ  7) 5119/  5ث

مؽعٙى ِعذن    –ب  الجنعى  إدلعبوبيت " مؽٙى ؤلاخ ؿ لألوٙ ٥ والنع بيت ٜشيت ؼن   سيٚ 

 ٘عشا  منهع   6مٝعشاث خذميعت ،  2"، إدلب٠يىا  لألوٙ ٥ والنع بيت ظيم  ٜشيت ٠نفٙشة سيٚ 

 2منٍمععععع ث مجخمعععععْ معععععذن  ،  9"، إدلعععععب" ٘عععععش  ؤلايمععععع   آلالععععع  ٜشيعععععت بينعععععح  حبعععععل الضاويعععععت سيعععععٚ 

 (29مخيم ث الحئح  ، اإلاجمُى 

 9مفعع دس م بيععت ،  2 ظععىاٛ ،  9منؽععآث وبيععت ،  9مععذاسط ،  7مععع حذ ،  6)52 5119/  1ك 

 (21مخيم ث الحئح  ، اإلاجمُى  2مذاح  ،  2 ٘شا  ،  6مٝشاث خذميت سظميت ، 

 9"، إدلععععععبمععععععع حذ منهعععععع " م ععععععجذ النععععععىس ٜشيععععععت بضابععععععىس حبععععععل الضاويععععععت سيععععععٚ  7)56 5151/  5ك 

مشا٠ععععض  5م ِععععب،  9"، إدلععععبمنؽععععآث وبيععععت " مؽععععٙى ؤلايمعععع   بلععععذة ظععععشحت سيععععٚ  9مععععذاسط ، 

 9ه  "ظي سة اظّ ٗ لٙشيٞ الذ٘ ُ ِل  وشيٞ الحت ِلع  ظعٙذ حبعل ألاسبّعح " ، د٘ ُ مذن  من

مٝشاث سظميت ،  6مف دس م بيت "خضا  اإلاي ه الّ ل  الشبيسخ  ٜشيت حذساي  سيٚ خلب الٕشب "، 

مخيمععععع ث  9منؽعععععآث ـعععععن ِيت ،  2 ٘عععععشا  منهععععع  " ٘عععععش  ِينجععععع سة آلالععععع  سيعععععٚ خلعععععب الٕشبععععع "،  2

 ( 26 وشاٗ ٠ٙشن ه  سيٚ خلب الٕشب "، اإلاجمُى ن صخح  "مأوي للن صخح  ِل  

  /  اإلا جذ  –مع حذ منه  "م جذ ؼيخ دوؼل الب   سيٚ خلب الؽشق   96)52 5151شبا

مذسظت مفىٙى  -مذاسط منه " ز نىيت بنؾ للبن ث 5"، إدلبال٢بح  ألازشي ظشمح  سيٚ 

وبيت منه   منؽآث 99سي ك  وٙ ٥ ،  9" ، إدلباإلاذسظت الشيٙيت بنؾ سيٚ  –٘شخ ث 

مؽٙى ال٢ن نت داسة ِضة سيٚ خلب"،  –"مؽٙى الهذي الجشاح  ٜشيت خىس سيٚ خلب الٕشب  

مخيم ث  9 ٘شا  ،  2مٝشاث سظميت ،  2مف دس م بيت ،  9مشا٠ض د٘ ُ مذن  ،  6 ظىاٛ ،  9

 ( 26ن صخح  ، اإلاجمُى 

  / 9مذاسط ،  6،  -"إدلبمع حذ منه  "م جذ الفن ِت مذينت  سيد  سيٚ  2)56 5151آراس 

دواح  "مذحنت يٝيم ٘يه  ن صخح   9مشا٠ض د٘ ُ مذن  "مش٠ض ظشمح " ،  9منؽآث وبيت ، 

 ( 1مخيم ث ن صخح  "، اإلاجمُى  9"، إدلب وشاٗ مّشة مفشي  سيٚ 
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 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه.   2222 –  2ك  –  5تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
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دالة بنسخة وتحتفظ مع الع   2222 –شباط    –  3تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
 عنه.
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وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2222 –آذار    –  4تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
 عنه.
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وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2222 –نٌسان    –  3تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
 عنه.
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  / ال يىحذ ( 5151هنعان ( 

  / ال يىحذ ( 5151ؤًاس ( 

  / ال يىحذ ( 5151حضيشان ( 

  / ( 9اإلاجمُى مع حذ ،  9)  5151جمىص 

  / /ال يىحذ (  5151آ ( 

  / ال يىحذ ( 5151ؤًلىى ( 

 ظعععععععععععىاٛ "ظعععععععععععٛى ألا٘يعععععععععععى٥ فععععععععععع  ٜشيعععععععععععت العععععععععععذابغ حنعععععععععععى  مذينعععععععععععت حعععععععععععشابلغ  9) 55 5151/  1ث 

 ( 9سيٚ خلب الؽشق  ، اإلاجمُى 

 ال يىحذ ( 5151/  5ث ( 

 ال يىحذ (  5151/  1ك ( 

 اعخذاءاث (  3) 5151/  9/  01حتى  5151/  15/  01مً 

ٞ آلاح :  جىصِذ ٘و

 ال يىحذ( 5151/  5ك( 

  /  ال يىحذ( 5151شبا( 

  / مفع دس  9 – ظىاٛ " ظعٛى اإلادشوٜع ث مّبع  الحمعشا  سيعٚ خلعب الؽعشق "  9)57 5151آراس

عععععىد"   9 –مشا٠عععععض د٘ععععع ُ معععععذن   2 –و ٜعععععت " مّمعععععل حّبئعععععت للٕععععع ص ٜعععععش  مدىعععععت بععععع   الهعععععىي للٜى

 ( 6منؽآث ـن ِيت اإلاجمُى 

  / (9"  اإلاجمُى إدلبنت" مذحنت ويىس منىٝت اإلاضاُس ٔش  مذح 9)56 5151هنعان 

  / ال يىحذ( 5151ؤًاس( 

                                                                                                                                                      
 
66

وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2222 –  2ت  –  4لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ   تقرٌر  الشبكة السورٌة  
 عنه.
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وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2225 –آذار    –  5تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
 عنه.
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 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه.   2225 –أٌار    –  5تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
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 ال يىحذ ( حضيشان( 

  / إدلعععععبمفععععع دس م بيعععععت " مدىعععععت ميععععع ه العععععشوج الؽعععععم ل  ظعععععهل العععععشوج سيعععععٚ 9) 19 5151جمدددددىص 

 (9الجنىب " اإلاجمُى 

  / /( 9مع حذ اإلاجمُى  9) 76 5151آ 

 

المنشآت الطبٌة السورٌة: هجمات القوات الروسٌة على ثالثاً 
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 القاهىن الذولي العشفي

"يجب ف  حميْ ألاخىا٥ اخت ام وخم يت  ٘شاد الخذم ث الىبيت اإلاخففح  للمه م  52القاعذة

 الىبيت دو  ٔح ه "

شاك وبيت  53القاعذة "يجب ف  حميْ ألاخىا٥ اخت ام وخم يت الىخذاث الىبيت اإلاخففت أٔل

 دو  ٔح ه "

"يجب ف  حميْ ألاخىا٥ اخت ام وخم يت وظ بي النٝل الىم  اإلاخففت للنٝل الىم   59القاعذة

 دو  ظىاه"

ي   راث الفلت ف   01القاعذة "يدٍش جىحيه ال جم ث إل   ٘شاد الخذم ث الىبيت والذينيت وألِا

ٝ  للٝ نى  الذول "  خ لت إٌه س ؼ ساث اجٙ ٜي ث حنيٚ اإلامحزة ٘و

 يت  ٘شاد الٕىر ؤلانع ن ""يجب اخت ام وخم  01القاعذة

ي   اإلاعخخذمت لّملي ث الٕىر ؤلانع ن " 05القاعذة  "يجب اخت ام وخم يت ألِا

"يدٍش جىحيه ال جىم إل  منىٝت منؽأة نيىاة الجشح  واإلاشضخى و اإلاذنيح  ووٜ يتهم  02القاعذة

م ٥ الّذابيت"  م   ز س ألِا

                                                           
67
 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه.   2225 –آب    –  4تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
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وتحتفظ مع العدالة بنسخة    2225 –أٌلول    –  4تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
 عنه.
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توثٌقها جمٌعها من قبل  المجلس األطلسً )تقرٌره إسقاط حلب( قسم الهجوم على المستشفٌات و الشبكة  تم 
السورٌة لحقوق اإلنسان و منظمة أطباء بال حدود والجمعٌة الطبٌة األمرٌكٌة السورٌة جسر ومبادرة األرشٌف 

 ٌل.السوري ونحتفظ فً مع العدالة بنسخة كاملة عن كامل التوثٌقات بالتفص



 

43 
 

 ميشإة طبيت جم اظتهذافها 130"ؤلثر مً  الهجماث الشوظيت على اإلايشأث الطبيت 

 مً جاسيخ  29
ا
 اظتهذفتهم الطائشاث الشوظيت بالقص  اإلاخعمذ اعخباسا

ا
 طبيا

ا
مشلضا

 55  5111/  3/  01لغاًت  01/9/5112

 وفق آلاحي:

  / بلذة الح لش اإلاؽٙى اإلايذان ، بلذة الّيغ اإلاؽٙى اإلايذان ، مذينت ألاج س   51حلب(

اإلاؽٙى اإلايذان ، مذينت م ُس اإلاؽٙى اإلايذان ، مذينت اِضاص مؽٙى النع بيت وألاوٙ ٥، مذينت 

اِضاص اإلاؽٙى الىوج ، بلذة ٠ٙشن ه  مؽٙى بيىح ، ِنذا  مؽٙى ِنذا  الخح ي، مؽٙى 

 ال٢ن نت داسة ِضة

ؽٙى اإلايذان  ٠ٙش خمشة، مؽٙى الٝذط ح  الع٢شي، مؽٙى الهذي ؤلاظّ ف  ٜشيت خىس، اإلا

مؽٙى ِمش ب  ِبذ الّضيض ح  اإلاّ دي، اإلاش٠ض الفم  خشيخ  ، مبجى منٍىمت ؤلاظّ ٗ الىم  

بشيٚ اإلاهنذظح  سيٚ خلب الٕشب ، مؽٙى الذٜ ٛ ح  الؽّ س، مؽٙى ٘ ومت الضهشاة 

الح٢يم ح  الؽّ س، مبجى بن٤ الذم ح  الؽّ س، مؽٙى الهذي اإلايذان  بم  الؽّ س، مؽٙى 

ٜشيت خىس، مؽٙى ؤلايم    وسم ال٢ب ي، مؽٙى ألاوٙ ٥ والنع بيت ٠ٙش خمشة، مؽٙى الشيذ 

اإلاشظلت داسة ِضة، مش٠ض لينذاو الىم  ٜشيت الجينت، اإلاؽٙى الجشاح  مذينت الب  ، مؽٙى 

 الٙ سوٛ مذينت الب  (    

 ال٘ى ة  )مؽٙى 10/  إدلب ٚ ٝشيت ب76ظشمح  اإلايذان ، مؽٙى  وسينذ ف  ٠ٙش نبل، معخـى

 الن حيت

، مبجى منٍىمت ؼ م إدلبمؽٙى ميذان  ألوب ة ب  خذود ٜشيت الح مذيت، اإلاؽٙى الىوج  

، مؽٙى ؤلاخع   ظشاٜب، مؽٙى ألامل الخح ي إدلب، مش٠ض ٔعيل ال٢ل  إدلبؤلاظّ ٘يت 

بيت ظشمح ، مؽٙى الجشاخت الخخف خ ، مؽٙى ؤلايم   بلذة ملغ، مش٠ض اإلاّ لجت الٙحزي 

 (إدلببلذة ظشحت، مؽٙى ألامىمت 

 72 )مبجى بن٤ الذم ؼٛش جذمش، مؽٙى جذمش الىوج ، اإلاؽٙى اإلايذان  جح  مّلت( 0/  حمص 

 مؽٙى اللى منت اإلايذان ، مؽٙى ٠ٙش صيخ  الخخف خ ( 5/  حماه( 
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 وتحتفظ مع العدالة بنسخة عنه.    2255 –  2ت  –  9تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    
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 مع العدالة بنسخة عنه. وتحتفظ   2256 –آذار     –  9تقرٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان الصادر   بتارٌخ    



 

44 
 

 ت الٕشبيت، مؽٙى ٜشيت الب ن ؿ( 5/  الالرقيت  )النٝىت الىبيت بٝشيت بؽ٘ش

 اإلاؽٙى اإلايذان  بذوم ( 1/  سي  دمشق( 

 اإلاؽٙى اإلايذان  بلذة وٙغ( 1/  دسعا( 

 ت، بن٤ الذم ح  الؽشا٠عت، مؽٙى اإلاىاظ ة، مؽٙى الع م 3/  الشقت  )اإلاؽٙى الىوج  ب لٜش
76 

  ت، مؽٙى الىب الحذيث، مؽٙى الخىليذ مؽٙى ألاوٙ ٥، مبجى الّي داث الؽ ملت وظي الٜش

 والنع بيت(

 اإلاؽٙى اإلايذان  بلذة ال٢عشة، اإلاؽٙى اإلايذان  بلذة الخشيىت( 5/  دًش الضوس(  

 الفم  مذينت الؽذادي( 1/  الحعنت ٚ  ) اإلاعخـى

 مً جاسيخ  25
ا
 اظتهذفتهم الطائشاث الشوظيت بالقص  اإلاخعمذ اعخباسا

ا
 طبيا

ا
مشلضا

 5115/  15/  01ًت لغا 01/3/5111

 51مجمععع ث )اإلاؽعععٙى اإلايعععذان  حععع  الفععع خىس، اإلاؽعععٙى اإلايعععذان  حععع  الفععع خىس،  1 /5111/  1ث

اإلاش٠ععض الفععم  ٠ٙععش ٠ععشمح ، مؽععٙى البيعع   الجشاحعع  حعع  الؽععّ س، مؽععٙى ؤلايمعع   بلععذة ظععشحت، 

 مبجى منٍىمت ؤلاظّ ٗ الخح يت ح  مع ٠  هن نى(

 55مجمع ث )مؽععٙى ؤلاخععع   ظععشاٜب، مؽعٙى بيععىح  ٠ٙشن هعع ، اإلاجمععْ الىمعع    9 /5111/  5ث

ؤلاظعععع م  بععععنؾ، جععععذمح  مؽععععٙى بيععععىح  ١عععع م  ٠ٙشن هعععع ، مؽععععٙى ألاجعععع س  اإلايععععذان ، مؽععععٙى بٕععععذاد 

اإلايععذان  ٜشيععت ِىيجععل، مؽععٙى الح٢ععيم لألوٙعع ٥ حعع  الؽععّ س، مؽععٙى ألاوٙعع ٥ والنععع بيت بلععذة 

 يخى ( جشم نح ، مؽٙى الشخمت الجشاح  خ   ؼ
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 53ععٚ بععنؾ، خععشوج اإلاجمععْ الىمعع  ؤلاظعع م  بععنؾ ِعع   هجىمددان 5111/  1ك ) مبجععى اإلاعخـى

 الخذمت( 

 59 /  مجمعععععع ث )مؽععععععٙى الىععععععب الحععععععذيث مذينععععععت اإلايعععععع دي ، اإلاؽععععععٙى اإلايععععععذان   2  /5115شددددددبا

ععع  البلعععذ، مؽعععٙى إدلعععباإلايععع دي ، مش٠عععض جٙخيعععذ الحفعععي ث بععع للحزس مذينعععت  ، اإلاؽعععٙى اإلايعععذان  دِس

 ( إدلبالج مّت العىسيت ٜشيت ديش الؽشق  

 31 / مؽٙى إدلبمجم ث )مؽٙى الج مّت العىسيت ٜشيت ديش الؽشق   1 / 5115آراس ،

، مؽٙى منٍىمت ؼ م ؤلاظ ميت ٠ٙش نبل، مؽٙى ؼ م الجشاح  بلذة إدلبالضساِت ٔش  

 إلاش٠ض الفم  ٜشيت اإلاهذوم خلب(خ ط، مؽٙى  وسينذ ٠ٙش نبل الجشاح ، ا

 31مؽٙى مّش النّم   اإلاش٠ضي اإلاؽٙى الىوج ، مؽٙى الشخمت  11  /5115نعان / ه( 
 
مجىم 

ٚ خيؾ، مؽٙى ؤلاخ ؿ ٜشيت ؼن   حبل  ٚ خيؾ، معخـى خ   ؼيخى ، معخـى

الضاويت، اإلاؽٙى اإلاش٠ضي خم ة وشيٞ الش١ ي ، مؽٙى الؽهيذ وظيم خعينى ظيم  ٠ٙش جخ سيم، 

، النٝىت إدلبٙى اللى منت الجشاح ، مؽٙى الج مّت العىسيت ٜشيت الذيش الؽشق  مؽ

الىبيت الخ بّت الجد د منٍم ث الِش يت وؤلٔا زت الىبيت، نٝىت وبيت ج بّت إلانٍىمت ؼ من  

 (إدلبؤلاظّ ٘يت ٜشيت مّشصيخ  

 35 / 5115ؤًاس / 
ا
 واحذا

ا
) نٝىت اظدؽٙ ة وبيت ج بّت إلاؽٙى ِشبح  الجشاح  ف  بلذة  هجىما

 خمىسيت(

 30 / 5115جمىص/  
ا
 واحذا

ا
ت(هجىما ٚ الخىليذ بمذينت مّذا  ب لٜش  )معخـى

 34 / /5115آ/  
ا
 واحذا

ا
ٚ الفم  بلذة الخبج  ديش الضوس( هجىما  )اإلاعخـى

 32 / 11 /5115ؤًلىى  
ا
ت الخذ، مؽٙى )مؽٙى ٠ٙش نبل الجشاح ، مؽٙى الخىليذ ٜشي هجىما

ؼ م الجشاح  ٜشيت خ ط، مؽٙى الشخمت الجشاح  خ   ؼيخى ، مؽٙى ؼ م الجشاح  ٜشيت 
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خ ط، مؽٙى الشخمت خ   ؼيخى ، مؽٙى ال٢ل  حعش الؽٕىس، مؽٙى ؼ م اإلاش٠ضي ٠ٙش 

، مؽٙى ألامل داسة ِضة، مؽٙى زىسة ال٢شامت بشيٚ إدلبنبل، اإلاش٠ض الفم  ٜشيت البؽح يت 

 الث ن  سيٚ خلب الٕشب (اإلاهنذظح  

 31معخىدُ إلاش٠ض اللٝ خ ث مذينت اإلاي دي ( هجىما واحذا/  5115/  1ث( 

 35مش٠ععععض الّيعععع داث الىبيععععت منٍىمععععت  وبعععع ة بعععع  خععععذود مذينععععت  هجىمددددا واحددددذا/  5115/  5ث(

 ألاج س (

 33النٝىعععععععت الىبيعععععععت ٜشيعععععععت  م الّمعععععععذ ن خيعععععععت جعععععععل المعععععععم  ، مؽعععععععٙى  هجىمدددددددان/  5115/  1ك(

شج للجمّيت الىبيت العىسيت ألامشي٢يت ٠ٙش صيخ (  الؽهيذ خع  ألِا

 مً  52ؤلثر مً 
ا
 اظتهذفتهم الطائشاث الشوظيت بالقص  اإلاخعمذ اعخباسا

ا
 طبيا

ا
 مشلضا

 هزلش منها: 5113/  15/  01لغاًت  5113 5ك

 39مؽٙى الع م الخخف خ  مّشة النّم  ، مؽٙى ؤلاخع   ظشاٜب،  هجماث 3/  5ك(

شج ٠ٙش صيخ  مؽٙى  ، مش٠ض اله ٥ ألاخمش الٝىشي ف  الخذ ادلب،مؽٙى الؽهيذ خع  ألِا

، بن٤ ، مش٠ض حضساي  الفم  سيٚ خلب الجنىب ، مش٠ض الع م الىم  ف  ادلبؤلاخع   ادلب

 (الذم ف  ظشاٜب ادلب

 91 شج ٠ٙشصيخ ، اإلاؽٙى الىوج  مّشة النّم  ، مؽٙى  هجماث 1/  شبا )مؽٙى خع  ألِا

٠ٙشنبل الجشاح ، مؽٙى الشخمت خ   ؼيخى ، اإلاش٠ض الفم  ٜشيت مؽمؽ  ، مؽٙى ؼ م 

 الجشاح  ٜشيت خ ط(

 91مؽٙى ٠ٙش صيخ  الخخف خ ، مؽٙى ؼ م الجشاح  ٜشيت خ ط( هجىمان/  آراس( 

 95خخف خ ()مؽٙى ٠ٙش صيخ  ال هجىما واحذا/  هنعان 
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 90مؽٙى بفش الحشيش الىوج ، اإلاؽٙى اإلاش٠ضي بلذة اإلاعيٙشة دِس ،  هجماث 4/  حضيشان(

 مؽٙى ؤلاخع   بلذة الٕ سيت دِس ، مؽٙى الجحزة بلذة الجحزة(

 94 مؽٙى الؽهيذ وليذ خى   اإلايذان  مذينت نىي دِس ، مؽٙى نفيب  هجماث 4/  جمىص(

 اإلايذان  مؽٙى الحشاٟ اإلايذان ، مؽٙى دِس  البلذ الخخف خ (

 

 92 5119/ 15/  01لغاًت  5119/  1/  1اعخذاء على ميشأث طبيت مً  55

 91الخخف خ  للنع بيت  999)مؽٙى اللى منت الجشاح ، مؽٙى  هجماث 3/  حماه

وألاوٙ ٥، الىخذة الجشاخيت ف  ٠ٙش صيخ ، مش٠ض الٕ   ألاوظي الفم ، مش٠ض ٠ٙش صيخ  

ٚ صيضو  الفم ، مؽٙى  992الفم ، مؽٙى   999الخخف خ  الٕ  ، معخـى

 الخخف خ (   

 95ال٢ل ، مؽٙى نبن )مؽٙى جشم  الخخف خ ، وخذة جشم  لٕعيل  هجماث 15 / إدلب

مؽٙى ٠ٙش نبل الجشاح ، مؽٙى ألامل لجشاخت الٍّ م، مؽٙى ؼ م اإلاش٠ضي ، خ ط الحي ة

مؽٙى الشخمت الجشاح  ؼٛش بلذة جلمنغ، مؽٙى ؤلاخ ؿ لألوٙ ٥ والنع بيت ٠16ٙش نبل، 

، مؽٙى ِذن   ٠يىا  لألوٙ ٥ والنع بيت بلذة ٠نفٙشة سيٚ ادلب حبل الضاويت ٜشيت ؼن  

، مش٠ض خذم ث الىىاسا ، مؽٙى حعش الؽٕىس الجشاح ، مؽٙى الحي ة ف  ظشاٜبالجنىب 

، ، مش٠ض حعش الؽٕىس الفم ، النٝىت الىبيت ف  اخعم ادلبالفم  ف  ٠شظّت ادلب

، منؽأة للِش يت الصحيت ، مؽٙى الع م مّشة النّم   ادلبمؽٙى ال٢ي وي حعش الؽٕىس 

 ( ألاوليت مّشة النّم   ادلب
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 99مؽٙى الٙشدوط داسة ِضة )مؽٙى ؤلايم   لألوٙ ٥ والنع بيت  وسم ال٢ب ي  انهجىم حلب ،

 (سيٚ خلب الٕشب 

 

 

 5151111/  15/  01لغاًت  5151/  1/  1اعخذاء على ميشأث طبيت مً  12

 مؽٙى مؽٙى ؤلايم   ؼٛش ٜشيت ظشحت حبل الضاويت سيٚ ادلب الجنىب )   0/  5ك ،

 (ادلب، اإلاؽٙى الىوج  الؽ م   سيد  ادلب

  /  ل٢ن نت داسة ) مؽٙى الهذي الجشاح  ٜشيت خىس سيٚ خلب الٕشب ، مؽٙى ا منها 11شبا

، ، مؽٙى الؽ م   سيد  ادلبمش٠ض لينذاو الىم  داسة ِضة خلب ،ِضة سيٚ خلب الٕشب 

ٞ ِس يت  حيت مّشة مفشي اإلاؽٙى اإلاش٠ضي مؽٙى اإلاد َ٘ مذينت ادلب ، مؽٙى ، م٘ش

 (الٕشب ، مؽٙى الٙشدوط داسة ِضة سيٚ خلب الٕشب ألاج س  سيٚ خلب 

  / اإلاش٠ض الفم  ظشمح  ادلب() 1هنعان 
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: ضحاٌا الكوادر الطبٌة واإلعالمٌة وكوادر الدفاع المدنً رابعاً 
جراء الهجمات الروسٌة
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الضحاًا مً النىادس الطبيت وعىاصش الذفاع اإلاذوي والنىادس ؤلاعالميت حشاء 

 الهجماث الشوظيت

 01حتى 5112/  9/  01قضىا( مً  111النىادس الطبيت وعىاصش الذفاع اإلاذوي: ) 

 مً لىادس الذفاع اإلاذوي وفق آلاحي: 45مً النىادس الطبيت و  19بينهم  5151/  9/ 

 19النىادس الطبيت: 

 ظيذاث( 5بينهم  09) 5111/  9/  01لغاًت  5112/  9/  01مً 

5112 
 )٘ج  جخذيش  ظمح  مدمذ الحجم م  اللى منت( 1/  1ث115
 ) ـيذالن   ِبذ اإلاجيذ الىه م  مع٢نت خلب( 1/  1ك110

5111   
) معّٙ   مدمىد الٕشيب م  الت يمعت خم ه ، مدمذ ِبذ ال٢شيم حىالٛ مع  خع ط  5/  5ك114

 ادلب(
 2ممشلععح  بيععنهم  5 - ِمعع د العذي  مدمععذ النعععش مع  خعع   ؼععيخى  ادلعب) وبيععب  10شدبا  / 112

ِم س  خمذ خ ٛ م  ٠ٙش نبل سبيغ ٜعم الخمعشين فع  اإلاؽعٙى اإلايعذان   وبع ة بع  خعذود .ظيذاث 

، مدمععععذ مدمععععىد الؽعععععىاٗ معععع  مّعععععشة النّمعععع   ادلعععععب ممععععشك ، إينععععع ط خمععععشة مخذسبعععععت فعععع  اإلاؽعععععٙى 

يععع   ادلعععب ، إلايععع ة ٘يلعععىن  ممشلعععت فععع  اإلاؽعععٙى اإلايعععذان   وبععع ة بععع   اإلايعععذان   وبععع ة بععع  خعععذود مععع  مِش

،  ظععععم ة دؼعععع ػ ممشلععععت بلععععذة ٘ععععشوا  معععع  اإلاؽععععٙى اإلايععععذان  الح مذيععععت  فعععع  الح مذيععععت ادلععععب خععععذود

ع     - ، إيم   ِبذ   ليل  ٜ بلت ٜ نىنيت م  ِنذا  ف  اإلاؽٙى الخح ي ِنذا  خلب ادلب مخىِى
                                                           

525
تم توثٌقها جمٌعها من قبل  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان وأطباء بال حدود و هٌومان راٌتس ووتش )ونحتفظ  

 ة بنسخة كاملة عن كامل التوثٌقات بالتفصٌل(.فً مع العدال
522
 2255  – 2ت – 3الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ   تقرٌر 
523
 2256  – 2ك – 2ٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ تقر 
524
 2256  –شباط   – 3رٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ تق 
525
 2256  –آذار  – 4نسان تارٌخ رٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلتق 



 

51 
 

ِبذ ال٢شيم خح    م  ِنذا  خلب ، مدمذ ـ لك بشب نت م  ِنذا   م  اله ٥ ألاخمش العىسي

خعح  وبؽى ظ بٞ ظي سة فع  مش٠عض اإلاّ لجعت الٙحزي بيعت  .م  ال٣ىادس الىبيت بينهم ظيذة 2  - خلب

م  ِنذا  خلب ، يدحعى ِبعذ ال٢عشيم ٜيىع ص ٘جع  جخعذيش مع  مّعشة النّمع   ادلعب، ، ١عىزش الععىاط 

، مدمعذ ِعع٣ىس مععخخذم فع  النّم   اإلاؽٙى اإلايذان   وب ة ب  خذود  مّ لجت ٘حزي بيت م  مّشة

 (اإلاؽٙى اإلايذان   وب ة ب  خذود
مدمععذ وظععيم خ لععذ مّعع ص وبيععب  وٙعع ٥ معع  خلععب مؽععٙى الٝععذط،  خمععذ  )وبيبعع   1هنعددان / 111

عت حّمعل فع  بخى٥ الّلىػ  ممشلخ   – مدمذ ي ظح  وبيب  ظن   مؽٙى الٝذط  ح  الث٢نعت الٜش

عت،   –ـعٙ ة ديعب الٝعععىم مع  ٠شنع ص خمع ه فعع  مؽعٙى الٝعذط خلععب  مؽعٙى الىعب الحعذيث فعع  الٜش

اظعععععم ِيل  خمعععععذ الحععععععح  مععععع  خلعععععب مععععععؤو٥ ٜععععععم الفعععععي نت مؽعععععٙى  ازنعععع   مععععع  ال٣عععععىادس الىبيعععععت

 (الٝذط،  خمذ مدمذ وبؽى م  خلب  خذ خشاط مؽٙى الٝذط خلب
ازن    –ذ ؼ هح  م  ِنذا  ، مدمذ وه آلاػ م  ٠ٙش خمشة )ممشل   مدمذ  خم 4جمىص / 115

٠مع  ال٣عىادس الىبيععت خ لعذ ساحععى ظع بٞ ظعي سة إظععّ ٗ مع  ٠ٙععش خمعشة خلعب ، مدمععىد حمع ٥ خعع ج 

 إبشاهيم خ سط بن ة اإلاؽٙى اإلايذان  ف  ٠ٙش خمشة(
مععع  ال٣عععىادس الىبيعععت نعععضاس اظعععم ِيل  9 –)ممعععشك مدمعععىد بش١ععع ث مععع  ٠ٙعععش خمعععشة خلعععب  5آ/ / 113

 معّٚ م  ٠ٙش خمشة خلب(
ممشلعععععح  مدمعععععذ نعععععىسي الحمععععع دي مععععع  الّىألاعععععجل  منعععععبج خلعععععب ، مدمعععععذ  خمععععععذ  6) 3ؤًلدددددىى / 119

اليىظعععٚ مععع  ٜلّعععت اإلامعععيٞ خمععع ه ، مدمعععذ ِبعععذ اإلاّعععح  ِبعععذ   بلعععذة الحم ميععع ث خمععع ه ، مدمعععذ 

م  ال٣ىادس الىبيعت  خمعذ  2 –لمنغ ادلب الخلٚ بلذة الحم مي ث خم ه ، ِثم   خ لذ الشصٛو ج

ِبذ   خ ج  خمذ ظ بٞ ظي سة إظّ ٗ م  خلب، بؽ س وخيذ العّيذ ظ بٞ ظي سة إظّ ٗ م  

مخىُى ف  منٍمت اله ٥ ألاخمش العىسي ِمش ظليم   بش١ ث مذيش ؼّبت اله ٥  –الحىلت خمق 

 ألاخمش ف   وسم ال٢ب ي خلب(
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 بينهم ظيذجان( 11) 5115/  9/  01لغاًت  5111/  9/  01مً 

5111 
 م  ال٣ىادس الىبيت مدمىد الجميل  ظ بٞ ظي سة إظّ ٗ م  خلب( 9) 1/  1ث111
 م  ال٣ىادس الىبيت ِم د مدمذ صيخى  ظ بٞ ظي سة اظّ ٗ م  ِنذا  خلب( 9)  1/  5ث111

5115  
الٕٙىس م  خذوج  خمذ ِبذ ـيذالنيت  – ِ مش البيىػ م  ٠ٙشنبل ادلب )ممشك 5آراس / 115

 (ظشمذا
م حذ مدمذ الّمش  م  ٜمد نت خم ه ، يىظٚ صي د ظىجل م   ممشل  ) 4هنعان / 110

ف  اله ٥ مخىُى  – ـ لك  خمذ سخمى  م  ٠ٙش نبىدة خم ه  م  ال٣ىادس الىبيت 9 – خم ه

 ألاخمش الٝىشي مفّب  خمذ ِشاب  م  ألاج س  سيٚ خلب الٕشب (
 ـ لك مدمذ الّميب م  ٜشيت دب   ديش الضوس() ممشك  1حضيشان / 114
ظيذة م  ال٣ىادس الىبيت ٘خديت  –) ـيذالن  خمضة ـ دٛ م  حعش الؽٕىس  5ؤًلىى / 112

 خ لذ الّشنىط م  الخذ ادلب معخخذمت ف  مؽٙى الشخم  الخح ي ٜشيت الخذ(

 ظيذاث( 0بينهم  9) 5113/  9/  01لغاًت  5115/  9/ 01مً 

5115  
 ) ـيذالن   ظّذ ٔشب  العليم   مذينت اإلاي دي  ديش الضوس ( 1/  1ث111
 )م  ال٣ىادس الىبيت ِمش  خمذ مفىٙى مخب ي  م  ٠ٙش ٠شمح  سيٚ خلب الٕشب ( 1/  5ث115
)وبيب  ج ُ يىظٚ الضسصوس   خف ة   نٚ  ر  خنجشة م  مذينت البى٠م ٥ ديش  5/  1ك113

 ممشلت صهشة خعح  حب وي م  ٠ٙش نىسا  سيٚ خلب الٕشب ( –الضوس
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5113 
ظيذة م   – خمذ ِبذ ال٢شيم ال ح دة وبيب ِ م م  حشحن ص ادلب) وبيب  5/  5ك119

 (ؼّ ُ ٜ ظم اإلادمذ اإلاّهذ الىم  ح مّت ادلب الىبيت
 ) معّٚ سي ك الّليىي م  ٜشيت جشم  ادلب( 1شبا  / 151
 ) وبيب مدمذ مدمىد الحفشم م  ٜشيت الخذ ادلب ، ووبيبت ( 5آراس / 151

 ( 1) 5119/  9/  01لغاًت  5113/  9/  01مً 

5119  
 (ز زت منهم م  منٍىمت اظّ ٗ ٠ٙش صيخ   ) م  ال٣ىادس الىبيت 4جمىص / 155
) م  ال٣ىادس الىبيت الخ بّت إلانٍىمت خم ه ؤلاظّ ٘يت  مذِىمت م  ظ مض بٝشيت  5آ/ / 150

 بعيٝ  ؼم ٥ ٔش  ٜشيت مّشة خشمت سيٚ ادلب(

 ( 4)  5151/  9/  01لغاًت  5119/  9/  01مً 

5151 
ص١ىا  وم ُ ٘ج  جخذيش  مؽٙى الؽ م  ، ِبذ الشخم  م حذ  ) م  ال٣ىادس الىبيت 4شبا  / 154

 (ه ٥ ، ِبيذة خ لذ ه ٥ ، مدمذ سابذ خ ج  ظّذ الث زت معّٙح  ف  منٍىمت إظّ ٗ ادلب

 45لىادس الذفاع اإلاذوي: 

 (12) 5111/  9/  01لغاًت  5112/  9/  01مً 

5111 
ٙش مّشة )خع  ِبذ الٍّيم خ ج ِمش م  مّ سة ألاسجيٞ  5/  5ك152 خلب ، ظمح  مدمىد ألـا

 النّم   ادلب(
 )خع  ِبذ ال٢شيم الطحي٤ مذس  ج٢ٙي٤ ألالٕ م م  جلبيعت خمق( 1آراس / 151
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) ٘ سط مدمذ ِل  م  خشيخ   خلب ، مدمىد وليذ مؽهذي م  خلب ،  يم   2جمىص / 155

بشادع  ظّيذ ظت  م  خلب ، هيثم ِبذ ؤلاله الحع  م  الحمذانيت خلب ، خع  ِبذ الشخيم 

 م  ١لل  ادلب(
 ) خ لذ ِمش خشح م  خلب( 1آ/ / 153
) إبشاهيم  خمذ ديى  م  خ   ؼيخى  ، ِبذ الحميذ ِبذ   ٠ح وا  خ    1ؤًلىى / 159

 ؼيخى  

خ لذ  خمذ النّمت الب   خلب ، ن ـش ٜب وي الب   خلب ، ٘يفل الح ج  خمذ الب   خلب ، 

 ِل  حج س  الب   خلب(

 (11) 5115/  9/  01لغاًت  5111/  9/  01مً 

5115  
) ظ بش خ ج ـ لك م  ٜشيت حٙخل٤ دظش الؽٕىس ادلب ، مدمذ ِبذ الحٞ  11هنعان / 101

م  ٠ٙش صيخ  خم ه ،  خمذ خ لذ  ح دة  ٠967شنيبى حعش الؽٕىس ، ِ مش سظ   الّبىد اإلاش٠ض 

٠ٙش صيخ  خم ه ،  خمذ  ٠967ٙش صيخ  خم ه ،  خمذ مدمىد الح ٛ اإلاش٠ض  967اإلافىٙى اإلاش٠ض 

اللى منت خم ه ،  992الض١ ة سيٚ خم ه ، م ص  ال جن وي اإلاش٠ض  م  967ن يٚ الحعح  اإلاش٠ض 

م  خم ه ،  967م  اللى منت خم ه ، ٔع   الذال٥ اإلاش٠ض  992ِبذ الحليم  خمذ ؼ هح  اإلاش٠ض 

 م  خم ه( 967مفىٙى مدمذ النج س اإلاش٠ض 

 

 

 

 

 

 

                                                           
529
 2256  –آب   – 4تقارٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ  
528
 2256  –أٌلول  – 3تقارٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ  
527
 2256  – 5ت – 3تقارٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ  
532
 2259  –أٌار  – 9تقارٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ  



 

54 
 

 (3) 5113/  9/  01لغاًت  5115/  9/ 01مً 

5113 
يت دمؽٞ( 276اإلاش٠ض ) ب ظم الٙمل   1/  5ك101  م  بلذة الشيد   الٕىوت الؽٜش
لشاس بعح يج  ،  خمذ ِبذ الحميذ خى   ، ومفىٙى ب٣ىس مش٠ض خ   ) منهم  2شبا  / 105

 ؼيخى  ادلب(
  ) حمّت يىظٚ الّليىي مش٠ض حبل  حؽبى م  ٜشيت ؼهشن ص خم ه( 1آراس / 100
 ) ِل  خع  بشادع  مش٠ض ١لل  ادلب( 1حضيشان / 104

 ( 9) 5119/  9/  01لغاًت  5113/  9/  01مً 

5119  
 )م  ١ىادس الذ٘ ُ اإلاذن  (  1آراس / 102
 مش٠ض الذ٘ ُ ف  ٠ٙش نبل() 1ؤًاس / 101
 ازن   م  ٘شيٞ الذ٘ ُ اإلاذن  مش٠ض خ   ؼيخى ()  5حضيشان / 105
يت م  خ   اإلامش٠ض الذ٘ ُ اإلاذن  ) شهذاء  0جمىص / 103 دف  لم  مٕ سة ف  ألاوشاٗ الؽٜش

 ادلب(ؼيخى  
 ) مش٠ض مّشة النّم   ادلب ( شهيذان 5آ/ / 109
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 قضىا( مً  55النىادس ؤلاعالميت: ) 
ا
 141 5151/  15/  01حتى  5112/  9/  01إعالميا

 

 141:منهم مً النىادس ؤلاعالميت  15  5111ؤًلىى  01حتى  5112ؤًلىى  01مً 

 وظيم الّذ٥ م  مّشة النّم  () 5112/  1ث

،  خمذ ظ مش اإلانذيل م  مّشة الن ـش اإلانذيل م  مّشة النّم   لىاة ِبذ) 5111/  5ك

 (النّم  

 )إبشاهيم الّمش مشاظل الجضيشة مب ؼش  م  خلب( 5111جمىص / 

 )مدمذ ظيذ خع  م  ألاج س ( 5111آ/ / 

 145مً النىادس ؤلاعالميت  11  5115ؤًلىى  01حتى  5112ؤًلىى  01مً 

 مً النىادس الاعالميت  5   5113ؤًلىى   01حتى  5115ؤًلىى  01مً 

 ٘ؤاد مدمذ الحعح  م  ٜشيت جشم  سيٚ ادلب الجنىب () 1 5113شبا  /  

  خمذ مدمىد ِضيضة م  خلب()  1آ/ / 

 مً النىادس ؤلاعالميت  5   5119

 )  نغ ِبذ اإلاجيذ الذي   م  خ   ؼيخى ( 1جمىص /  -  1هنعان / 

 مً النىادس ؤلاعالميت  5   5151

 مً النىادس ؤلاعالميت  1/  1ك  ) مجذ مدمذ  نغ  ٠خ ح  م   سيد ( 1شبا  / 
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 : الهجمات التً شنتها القوات الروسٌة خامساً 
بالذخائر العنقودٌة

543
 

 

 الهجماث التي شىتها القىاث الشوظيت بالزخائش العىقىدًت وألاظلحت الحاسقت:

 العشفيالقاهىن الذولي 

"يدٍععش اظععخخذام وظعع بل و ظعع ليب للٝخعع ٥ معع  ؼععأجه  إخععذار إـعع ب ث  و  الم ال مبعع س  51القاعددذة

 له "

 "يدٍش اظخخذام ألاظلحت الّؽىابيت الى بْ " 51القاعذة

ٜععععل  32القاعددددذة ععععت لععععذ ألا٘ععععشاد إال إرا حّععععزس اظععععخخذام ظعععع ح   "يدٍععععش اظععععخخذام ألاظععععلحت اإلادٜش

ى٥ إل  حّل  خق ِ حضا  ِ  الٝخ ٥" لشسا للـى

  2696ج سيخ النٙ ر     2666دبل  ايشلنذا م يى  اجفاقيت الزخائش العىقىدًت :

 ورلععععع٤ بدٍعععععش اظعععععخخذامه  وإنخ حهععععع  وجخضينهععععع  
 
ا ؼععععع م  "جدٍعععععش الاجٙ ٜيعععععت العععععزخ بش الّنٝىديعععععت خٍعععععش 

 ونٝله "

ىاِعععععععععععذه، )والظعععععععععععيم  اإلابععععععععععععذ   حععععععععععععدنذ هعععععععععععزه الاجٙ ٜيعععععععععععت إلععععععععععع  مبععععععععععع دا الٝعععععععععععع نى  ؤلانعععععععععععع ن  العععععععععععذول  ٜو

 ٔحع  بع لحٞ لعيغ وظع بله   و الحعش   ظع ليب اخخيع س فع  اإلاععلك الجعزاُ  وعشاٗ خعٞ الٝ بعل بعأ 

عع ث ١ععل فعع  الجععزاُ  وععشاٗ جمحععز بععأ  جٝضععخ  التعع  وإلعع  الٝىاِععذ اإلادععذود،  اإلاععذنيح  بععح  ألاٜو

ععشاك واإلاٝعع جلح ،  لععذ اجهِمليعع  ب لخععع ل  جىحععه و   الّعععع٢شيت وألاهععذاٗ اإلاذنيععت وبععح  ألٔا

 ، و   الّععع٢شيت وخعععذه ، ألاهععذاٗ
،
ععىل
ُ
 معععخمشة ِن يععت ِععع٢شيت بّمليعع ث الٝيعع م ِنععذ ج

ععشاك اإلاذنيععت، اإلاععذنيح  لخٙعع دي  ِ مععت بدم يععت يخمخّععى   ٘ععشادي حم ِعع ث اإلاععذنيح  وبععأ  وألٔا

 الّع٢شيت( ِ  الّملي ث الن ؼئت ألاخى س م 

 مخٙجشة رخ بش ـٕح ة جىلٞ  و لخنث  جفمم الت  الخٝليذيت الزخح ة ‘‘الّنٝىديت الزخح ة„„ بخّبح  يشاد

شام ، 26 ِ  منه  واخذة ١ل وص  يٝل   .اإلاخٙجشة الزخ بش الفٕح ة جل٤ حؽمل وس  ٠يلٔى
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 إلععععععععععع  الٝععععععععععع نى  العععععععععععذول  ؤلانعععععععععععع ن . ٘ ععععععععععع  جشسعععععععععععخ  ٜىاِعععععععععععذ حذيعععععععععععذة 
 
 مهمعععععععععععت

 
حّعععععععععععذ الاجٙ ٜيعععععععععععت إلععععععععععع ٘ت

ّ لت مععععععع  يعععععععشجبي بهعععععععزه 
ُ
ألاظعععععععلحت مععععععع  ل٢ٙ لعععععععت  ال حععععععععخخذم العععععععزخ بش الّنٝىديعععععععت بّعععععععذ رلععععععع٤ و   يعععععععع

 مؽ٢ ث إنع نيت ٜ بمت.

لٝذ  زبدذ سوظي  بأجه  بّيذة ١ل البّذ ِ  دولت الٝ نى  م  خ ٥ إـعشاسه  ِلع  انتهع ٟ الٝعىانح  

 والاجٙ ٜي ث  ١ ٘ت ونث  اإلاىث بح  اإلاذنيح  العىسيح  بؽتى  نىاُ ألاظلحت. 

 مً  501)  الزخائش العىقىدًت:
ا
 ( اعخباسا

ا
 5151/  9/  01ى حت 5112/  9/  01هجىما

 نز٠ش منه  آلاح :

 بالزخائش العىقىدًت هفزتها الطائشاث الشوظيت بحق ؤهذاف مذهيت  24144
ا
 هجىما

 مً 
ا
  5111/  5/  55حتى  5112/  9/  01اعخباسا

 ب لزخ بش الّنٝىديت: 27/  حلب 
 
 مجىم 

 ،منىٝت حمّيت  )٠ٙش خلب، بلذة الضي سة، اإلانىٝت بح  بي نى  وخي  ، بلذة خي  ، ح  اإلايعش

ال٢هشبعع ة ٠ٙشن هعع  خعع   الّعععل، اإلانىٝععت بععح  ٜشيتعع  البعع  ٜععىم خعع   وىمعع   وبلععذة الضسبععت، بلععذة 

 الضسبت

  الىشيٞ بعح  اخعشؿ ، ّذ، م ُس ّذ، ٜشيت الّثم نيت، جل٘ش ، مذينت جل٘ش ح  اإلاشحت، مذينت م ُس

، خشيخععع  ، خيعععع  ، حععع  ألاؼعععع٘ش يت، بلععععذة وخشبعععل، ٜشيععععت الؽعععيخ سيععععذ، ِنعععذا ، ٠ٙععععش خمعععشة، معععع ُس

 ٠ٙشن ه  

 )  بلذة ِينج سة، بلذة ٠ٙشن ه ، ِنذا ، م ُس

 ب لزخ بش الّنٝىديت: 92/  إدلب 
 
 مجىم 

   بلعععععععععذة ٠نفعععععععععٙشة، إدلعععععععععب)بلعععععععععذة اخععععععععععم، مّعععععععععشة النّمععععععععع  ، ٜشيعععععععععت مّفعععععععععشا ، مخعععععععععيم النٝحععععععععع ،

مّعععععععععشة النّمععععععععع  ، ٠ٙعععععععععش ِىيععععععععععذ، مخعععععععععيم  وبعععععععععح  بٝشيعععععععععت  وبععععععععععح ، مّعععععععععشة النّمععععععععع  ، ٜشيعععععععععت مّعععععععععع سة 

 شيت جل مشديخ(النّع  ، ظشاٜب، ٜ

 مجم ث ب لزخ بش الّنٝىديت: 5/  حمص 

  ٜشيعععععععععععت ٠يععععععععععععح ، مذينعععععععععععت ٠ٙشالهععععععععععع  الحىلعععععععععععت، مذينعععععععععععت جلبيععععععععععععت، بلعععععععععععذة العععععععععععذاس ال٢بحععععععععععع ة، ٜشيعععععععععععت(

 اإلا٢شميت، بلذة الٕنىى(

 مجم ث ب لزخ بش الّنٝىديت: 6/  حماه 
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 )بلذة ٠ٙشنبىدة، اللى منت، اللى منت( 

 مجم ث ب لزخ بش الّنٝىديت: 6/  دسعا 

 ابىْ، بلذة وٙغ، بلذة الفىسة( )بلذة 

 مجمخ   ب لزخ بش الّنٝىديت: دًش الضوس / 

 )بلذة البىليل، بلذة خىلت( 

 مجمت ب لزخ بش الّنٝىديت: ) بلذة مّذا  (  الشقت / 

 بالزخائش العىقىدًت هفزتها الطائشاث الشوظيت بحق ؤهذاف مذهيت  151142
ا
 هجىما

 مً 
ا
 وفق آلاحي: 5115/  5/  55حتى  5111/  5/  55اعخباسا

  / بالزخائش العىقىدًت: 15حلب 
ا
 هجىما

، )ٜشيت ٠ٙش خمشة، خشيخ  ، ِنذا ، خي  ، خشيخ  ، ب بيق، خشيخ  ، ِنذا ، ٜشيت ي ٜذ الّذط

ي ٜععذ . حعع  اللح مععى ، خيعع  ، داسة ِععضة، ٠ٙععش خلععب، خشيخعع  ، ِنععذا ، خشيخعع  ، ٠ٙععش خلععب، ٠ٙشن هعع 

ٜشيت الجينت، ي ٜذ الّذط، ألاج س ، خشيخ  ، ٜشيت مّع سة الّذط، ِنذا ، داسة ِضة، ٠ٙش خمشة، 

ألاجعع س ، ٠ٙشن هعع ، حعع  ألانفعع سي، خيعع  ، حعع  الضبذيععت، ٜشيععت ٠ٙععش حععىم، ألاجعع س ، ٠ٙشحععىم، ٜبخعع   

الجبععععل، ٠ٙععععش نععععىسا ، خعععع   الّعععععل، حعععع  بعععععخ   الٝفععععش، حعععع  ـعععع ح الععععذي ، حعععع  الهععععش امععععيغ بلععععذة 

ت ٠ٙععععش حّعععع ٥، ٜشيععععت جععععذيل، ٜشيععععت اإلانفععععىسة، ٜبخعععع   ٜشيععععت ٠ٙععععش ن  ععععك،  وسم ال٢بعععع ي، ٜشيعععع، خشيخعععع  

خعع   الّعععل، بلععذة ال ععح سة،  وسم ال٢بعع ي، ٜشيععت ٠ٙععش ن  ععك، ٜشيععت ٠ٙععش خلععب،  ،الجبععل، ٠ٙشن هعع 

٠ٙعععش خلعععب، مّععع سة ألاسجيعععٞ، اإلانفعععىسة، ٜشيعععت الؽعععيخ سيعععذ،  وسم ال٢بععع ي، ٜشيعععت النّم نيعععت، خشيخععع  ، 

 خ   الّعل، بلذة ٠ٙش داِل(  ،مّ سة ألاسجيٞ

 بالزخائش العىقىدًت: 21/  إدلب 
ا
 هجىما

)الخم نّععععععععععت، ٜشيععععععععععت جشععععععععععع ، ظععععععععععشاٜب، خعععععععععع   العععععععععععبل، خعععععععععع   ؼععععععععععيخى ، ظععععععععععشاٜب، ظععععععععععشاٜب، مّععععععععععشة 

النّمععععععععععععع  ، خععععععععععععع   ؼعععععععععععععيخى ، ظعععععععععععععشاٜب، ظعععععععععععععشاٜب، ظعععععععععععععشاٜب، ظعععععععععععععشاٜب، ظعععععععععععععشاٜب، ٠ٙشجخععععععععععععع سيم، 

حعععععععععش الؽععععععععٕىس، حعععععععععش الؽععععععععٕىس، اإلانىٝععععععععت بععععععععح  ٜشيععععععععت  ٘ععععععععغ  ظععععععععشاٜب، بععععععععنؾ، بعععععععع بىلح ، ظععععععععشاٜب

ٜشيععععععععععت البؽععععععععععح يت،  سيدعععععععععع ، خعععععععععع   ؼععععععععععيخى ،  ، ظععععععععععشاٜبإدلععععععععععبومجعععععععععع سص، حعععععععععععش الؽععععععععععٕىس، مذينععععععععععت 

خععععععععععع   الععععععععععععبل، ظعععععععععععشمح ، خععععععععععع   الععععععععععععبل، ٜشيعععععععععععت مّشدبععععععععععععت، مّعععععععععععشة النّمععععععععععع  ، مّعععععععععععشة النّمععععععععععع  ، 
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، ٜشيععععععععت الخم نّععععععععت ،مّععععععععشة النّمعععععععع  ، ظععععععععشاٜب، الخم نّععععععععت، خعععععععع   ؼععععععععيخى ، حعععععععععش الؽععععععععٕىس،  سيدعععععععع 

ٜشيعععععععععععت  ،النحعععععععععع  ، ظععععععععععشمح ، بعععععععععععنؾ، ظععععععععععشاٜب، حععععععععععععش الؽععععععععععٕىس، حععععععععععععش الؽععععععععععٕىس، حععععععععععععش الؽععععععععععٕىس 

مّععععععععع سة النّعععععععععع  ، ظعععععععععشمح ، ٜشيعععععععععت ١عععععععععىسي ، بعععععععععنؾ، حععععععععععش الؽعععععععععٕىس، حععععععععععش الؽعععععععععٕىس، الخم نّعععععععععت، 

 اإلانىٝت بح  ٜشي مذاي  وجشم  والنٝح (

  / هجماث بالزخائش العىقىدًت: 0حمص 

يت، مذينت جلبيع  ت، مذينت جلبيعت()ٜشيت الٙشخ نيت الؽٜش

  / هجماث بالزخائش العىقىدًت: 2سي  دمشق 

 )خ   الؽيذ، خ   الؽيذ، خ   الؽيذ، خ   الؽيذ، خ   الؽيذ(

 مً 
ا
  05) 5115/  9/  01حتى  5115/  5/  55اعخباسا

ا
 141(هجىما

 بالزخائش العىقىدًت الشوظيت 

 مجم ث ب لزخ بش الّنٝىديت الشوظيت 5/  حلب 

 مجمت ب لزخ بش الّنٝىديت الشوظيت 21/  إدلب 

 مجمخ   ب لزخ بش الّنٝىديت الشوظيت دًش الضوس / 

 العٛى الشبيسخ  لن خيت ظنج س( إدلب   مجمت ب لزخ بش الّنٝىديت: 5115/  5ث ( / 

 ٜشيت خ   العبل ( إدلب    مجمت ب لزخ بش الّنٝىديت:  5115/  5ك ( / 

 بالزخائش العىقىدًت  10145
ا
 مً شهش كهجىما

ا
 5113/  1حتى ك 5113/  5الشوظيت اعخباسا

2  
ا
هجماث بالزخائش العىقىدًت هفزتها الطائشاث الشوظيت بحق ؤهذاف مذهيت اعخباسا

 143وفق آلاحي: 5119/  15/  01حتى  5119/  1/ 1مً 

 مجمعع ث ب لععزخ بش الّنٝىديععت: )مّععشة النّمعع  ، ٠ٙععش نبععل، اإلانىٝععت بععح  ٠ٙععش ألاععجنت  2/  إدلددب

 خضاسي ، ٜشيت ـهي  (

 مجمت ب لزخ بش الّنٝىديت: )ٜشيت الجم ظيت سيٚ خم ه الٕشب ( حماه / 
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 : الهجمات التً شنتها القوات الروسٌة سادساً 
بالذخائر الحارقة

547
 

  1931بشوجىلىى حظش ألاظلحت الحاسقت البروجىلىى الثالث مً معاهذاث 

((  ي ظععع ح  و  يعععت رخحععع ة، مفعععمم  و مفعععممت فععع  اإلاٝععع م ألاو٥ نؼعععّ ٥  يعععشاد بخّبحععع  ))ظععع ح مدعععٛش

الن س فع  ألاؼعي ة  و لدععبيب خعشوٛ لأل عخ ؿ بّٙعل اللهعب  و الحعشاسة  و معضيج مع  اللهعب والحعشاسة 

 ٠يم وي إلا دة جىلٞ ِل  الهذٗ.اإلاخىلذي  ِ  جٙ ِل 

، ٠معع  فعع  ألاحععضاة اإلاأهىلععت معع  
 
خعع   ١عع    و مٜؤ

 
يععشاد بخّبحعع  ))ججمععْ مععذنيح ((  ي ججمععْ مععذنيح ، دابمعع 

اإلاذ   و البلذاث  و الٝشي اإلاأهىلت،  و ٠م  ف  مخيم ث  و  سج ٥ ال حئعح   و اإلا جعشي ،  و حم ِع ث 

 البذو الشخل.

 وألاعيان اإلاذهيتحماًت اإلاذهيحن : 5اإلاددادة 

يعع    -9 يدٍععش فعع  حميععْ الٍععشوٗ حّععل الععع٣   اإلاععذنيح  بفععٙتهم هععزه،  و اإلاععذنيح  ٘ععشادي،  و ألِا

ت  .اإلاذنيت، مدل مجىم ب ألظلحت اإلادٜش

 ل جععععىم   -2
 
يدٍععععش فعععع  حميععععْ الٍععععشوٗ حّععععل  ي هععععذٗ ِععععع٢شي يٝععععْ داخععععل ججمععععْ مععععذنيح  هععععذ٘ 

ت جىلٞ م  الجى  . ظلحت مدٜش

ععت يدٍعش ٠عزل٤ حّعل   -6  ل جعىم بأظعلحت مدٜش
 
 ي هعذٗ ِععع٢شي يٝعْ داخعل ججمعْ مععذنيح  هعذ٘ 

ٔح  جل٤ الت  جىلٞ م  الجى، إال خح  ي٣ى  الهذٗ الّع٢شي واضك الانّٙع ٥ ِع  ججمعْ اإلاعذنيح  

عت ِلع  الهعذٗ الّعع٢شي  وج٣ى  ٜذ اجخزث حميْ الاخخي و ث اإلاعخى ِت ٠يم  جٝفش آلازع س اإلادٜش

عععُى خعععع بش فععع  ويخٙععع دي ويخٙعععٚ إلععع  الحعععذود العععذ  مععع  ٜو
 
ني  فععع   يعععت خععع ٥، مععع  ٜعععذ يعععنجم ِنهععع  ِشلععع 

ي   اإلاذنيت.   سواح اإلاذنيح   و إـ بتهم بجشوح  و جلٚ ألِا

ععععم ١ععععل الٝععععىانح  والاجٙ ٜيعععع ث التعععع  حّخبعععع  معععع  م٣ىنعععع ث الٝعععع نى  ؤلانععععع ن  الععععذول  وجشقعععع  للٝىاِععععذ  ٔس

ذام وججشيعب مخخلعٚ ألاظعلحت فع  آلامشة الت  يجب الالتزام به   ٜذمذ الٝىاث الشوظيت ِلع  اظعخخ

 اإلاذنيح  العىسيح .
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تم توثٌقها جمٌعها من الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان وهٌومان راٌتس ووتش و المجلس األطلسً األمرٌكً  
سلحة الحارقة )ونحتفظ فً مع العدالة بنسخة كاملة عن كامل التوثٌقات البحثً )تقرٌر اسقاط حلب( قسم األ

 بالتفصٌل(.
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 مً  152)  ألاظلحت الحاسقت:
ا
 (  اعخباسا

ا
 5151/  9/  01حتى  5112/  9/  01هجىما

 منه  آلاح :

 باألظلحت الحاسقت هفزتها الطائشاث الشوظيت بحق ؤهذاف مذهيت  53121
ا
 هجىما

 مً 
ا
 آلاحي: وفق 5111/   15/   01حتى  5112/  9/  01اعخباسا

  / باألظلحت الحاسقت: 21حلب 
ا
 هجىما

)ِنععذا ، خشيخعع  ، ِنععذا ، ٠ٙععش خمععشة، ٜبخعع   الجبععل، ِنععذا ،  وسم ال٢بعع ي، ٜشيععت مجبينععت، ٠ٙععش 

ِنذا ، ٜبخ   الجبل، ٠ٙش خمشة،  وسم ال٢ب ي، ِنذا ، ٜبخ   الجبل، خي  ، ٠ٙش خمشة، ، خمشة

ح  ِينج سة، خشيخ  ، ح  اللح مى ، خي  ، خ   الّعل، ٠ٙش خمشة، خي  ، ٠ٙش خمشة،  ،خشيخ  

حعععععع  الؽععععععيخ ظععععععّيذ، بلععععععذة ٠ٙشن هعععععع ، حعععععع  الشاؼععععععذي ، ٜبخعععععع   الجبععععععل،  وسم ال٢بعععععع ي، حعععععع  ، اإلاؽععععععهذ

ععععععيلت، حعععععع  الٝعععععع وشج ، حعععععع  الؽععععععّ س، حعععععع  الفعععععع خىس، حعععععع   الععععععع٢شي، حعععععع  بعععععععخ   الٝفععععععش، حعععععع  ألـا

ت، داسة ِعععضة، ٜشيعععت بؽعععٝ جح ، ٜشيعععت  بعععى ِبعععذة، ٜشيعععت مّععع سة ألاسجيعععٞ، الٝععع وشج ، داسة ِعععضة الٝ ظعععمي

 ٜشيت الٝ ظميت، ٠ٙش خمشة، ٠ٙش خمشة، بلذة ال ح سة، خشيخ  ، ٠ٙش ٠شمح (  

 باألظلحت الحاسقت: 19/  إدلب 
ا
 هجىما

، )ظعععشاٜب، بلعععذة بينعععح ، ٜشيعععت مّععع سة النّععععع  ، ظعععشاٜب، وشيعععٞ مّشؼعععىسي  مّشؼمؽعععت، ظععععشاٜب

، بععنؾ، ظععشاٜب، ٜشيععت بعععيذا، خعع   العععبل، ٜشيععت جشععع  إدلععب، مذينععت إدلععبمذينععت ، إدلععبمذينععت 

 بنؾ حعش الؽٕىس، بلذة ١ىسي ، مّشة النّم  ، جٙخن ص(

 :سي  دمشق / هجمخان باألظلحت الحاسقت 

 )بلذة خ   الؽيذ، دوم (

  / هجماث باألظلحت الحاسقت: 1حمص 

 الشظت ( )بلذة ديش ٘ى٥، الشظت ، الشظت ، الشظت ، الشظت ،
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 2259  – 2ك – 26تقارٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ  
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 باألظلحت الحاسقت هفزتها الطائشاث الشوظيت بحق ؤهذاف مذهيت  55121
ا
 هجىما

 مً 
ا
 وفق آلاحي: 5115/   9/   01حتى  5111/  15/  01اعخباسا

 ت 6/  حلب  مجم ث ب ألظلحت الح ٜس

 ت: منه  ) سيد ( 91/  إدلب  ب ألظلحت الح ٜس
 
 مجىم 

 ت: 6/  حماه  مجم ث ب ألظلحت الح ٜس

 )اللى منت، اللى منت، ٠ٙش صيخ ، اللى منت، اللى منت(                       

 باألظلحت الحاسقت هفزتها الطائشاث الشوظيت بحق ؤهذاف مذهيت 51125
ا
 هجىما

 مً 
ا
 5119/  9/  01حتى  5115/  9/  01اعخباسا
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 2259  –  5ت – 5تقارٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ  
552
  2222/ أٌلول  32و 2258  –أٌلول  – 32تقارٌر  الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان تارٌخ  
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 : تجنٌد األطفال السورٌٌن سابعاً 
الروسٌةفً المؤسسات العسكرٌة 

553
 

 

اهتهدداك سوظدديا لحقددىق الطفددل وؤلاوعددان وججىيددذ ألاطفدداى العددىسيحن فددي اإلاؤظعدداث الععددنشيت 

 لترظيخ الاحخالى ال
ا
 .شوس ي للجمهىسيت العشبيت العىسيتجمهيذا

 ()حشيمت حش/ بخجىيذ ألاطفاى في الجزاعاث اإلاعلحت

 لؽذة لّٚ ألاوٙ ٥ .يمنذ الٝ نى  ؤلانع ن  الذول  خم يت لألوٙ ٥ واظّت النى ٛ ،  -
 
 نٍشا

ععععععععععععشاك هععععععععععععزه الاجٙ ٜيععععععععععععت، ‖ م: 26/99/9161وسد فعععععععععععع  اجٙ ٜيععععععععععععت خٝععععععععععععٛى الىٙععععععععععععل اإلاؤسخععععععععععععت فعععععععععععع   أٔل

يّجععععععععع  الىٙعععععععععععل ١ععععععععععل إنعععععععععع   لععععععععععم يخجععععععععع وص الث منععععععععععت ِؽعععععععععشة، مععععععععع  لععععععععععم يبلعععععععععٖ ظعععععععععع  الشؼعععععععععذ ٜبععععععععععل رٟ 

 ‖ بمىحب الٝ نى  اإلانىبٞ ِليه 

الٙٝععععشة الث نيععععت منهعععع  ِلعععع     ظعععع  الشؼععععذ سعععع  زم نيععععت  25نععععق الٝعععع نى  اإلاععععذن  العععععىسي فعععع  اإلاعععع دة  

 ِؽشة ظنت ١ ملت م   حل الخمخْ ب لحٝٛى اإلاذنيت .

ُٞ حّبحععع  الىٙعععل فععع  مٙهعععىم ‖ ( بؽعععأ   ظعععى   ؼععع٣ ٥ ِمعععل ألاوٙععع ٥: ٠9162مععع  وسد فععع  اجٙ ٜيعععت ) ُيىبععع

 ‖لث منت ِؽشة هزه الاجٙ ٜيت ِل  حميْ ألا خ ؿ دو  ظ  ا

معشه ِع  زم نيعت ‖ ٠م  وسد ف  اإلايث ٛ ؤلا٘شيٝ  لحٝٛى الىٙل م  يلع :   ُِ الىٙعل هعى ١عل إنعع   يٝعل 

 ‖ ِؽشة ظنت 

٠مع  وسد فعع  الب وجى١عى٥ الاخخيعع سي لحٝعٛى الىٙععل بؽعأ  اؼععت اٟ ألاوٙع ٥ فعع  الجزاِع ث اإلاعععلحت معع  

ععع‖ يلععع :    لمعععم   ِعععذم اؼعععت اٟ  ٘عععشاد فععع  ٜىاتهععع  جخخعععز العععذو٥ ألاوععععشاٗ حميعععْ الخعععذابح  اإلام٢نعععت ِملي 

م ٥ الحشبيععت  ا ف  ألِا   مب ؼش 
 
 ‖ اإلاعلحت م  الزي  لم يبلٕىا الث منت ِؽشة م  الّمش اؼت ا١

ٙعععععععع ٥ معععععععع  خعععععععع ٥ اإلاععععععععىاد معععععععع  ٠معععععععع   ّععععععععت خم يععععععععت خ ـععععععععت لألو ٜععععععععشث اجٙ ٜيععععععععت حنيععععععععٚ الشاب  27- 62 

ِعععععععععع ث اإلاععععععععععععلحت فعععععععععع  مد ولععععععععععت منهععععععععععع  لحم يععععععععععت هععععععععععزه الٙئعععععععععععت معععععععععع  جبّعععععععععع ث مععععععععععع  يدععععععععععذر فعععععععععع  بعععععععععععؤس  الجزا

 ومي دي  الٝخ ٥ والحش .
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تم توثٌقها من قبل  هٌئة القانونٌٌن السورٌٌن : "وهً مجموعة من القضاة والمحامٌن ٌتابعون الملف القانونً  
السوري من توثٌق للجرائم ومواكبة أي حدث قانونً طارئ وتحلٌله وصٌاغة مذكرات قانونٌة حول كل حدث" و 

ان راٌتس ووتش وموقع زمان الوصل )ونحتفظ فً مع العدالة بنسخة كاملة الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان وهٌوم
 عن كامل التوثٌقات بالتفصٌل(.
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 مععععع م ١عععععل النفععععععىؿ الٝ نىنيعععععت التععععع  ججععععععشم ججنيعععععذ ألاوٙععععع ٥ فعععععع  اإلاؤظعععععع ث الّعععععع٢شيت والجزاِعععععع ث 

 مّينعععععت )  ٜعععععذم النٍععععع م 
 
حععععع  الذوليعععععت بعععععل وججعععععشم حؽعععععٕيلهم ٜبعععععل إجمععععع مهم ظعععععن  اإلاععععععلحت الذوليعععععت ٔو

 الشوسععععخ  ِلعععع  ججنيععععذ ألاوٙععععع ٥ العععععىسيح  لععععم  مؤظععععع جه الّعععععع٢شي
 
 وحععععععذي 

 
ععععذادهم ٢٘شيعععع  ت ِن

 لخذمت اخخ له للجمهىسيت الّشبيت العىسيت وإلح ٜه  ٠مٝ وّت بجمهىسيت سوظي  الاجد ديت ( .

 

 

 

 

 

 

 

 وٙعععع ٥ ظععععىسيح ، فعععع  ظععععنتهم الذساظععععيت الجذيععععذة بمّهععععذ جعععع بْ  6ـععععىسة للذّ٘ععععت ألاولعععع  اإلا٣ىنععععت معععع  

وصيعععععش العععععذ٘ ُ الشوسعععععخ  خععععع ٥ صي سجعععععه لأل١ ديميعععععت الّعععععع٢شيت فععععع  ظععععع   بىشظعععععبٓ  . خيعععععث ٜععععع ٥ ن بعععععب 

 لٝعععشاس وصيععش العععذ٘ ُ الشوسعععخ  ب لبعععذة 
 
هعع  جنٙيعععزا للمّهععذ  إ  هعععزه الخىعععىة سعع  الخجشبعععت ألاولععع  مععع  نِى

ظعععنبز٥ بخعععذسيغ الىععع   الععععىسيح  فععع  ١ ٘عععت اإلاؤظعععع ث الخّليميعععت الّعععع٢شيت الشوظعععيت، ممعععيٙ  "

 خ١ ٘ععععت حهىدنعععع  معععع   حععععل جععععذسيب هععععؤالة الفععععبيت
 
ٝيٝيععععح  فعععع  الجععععيؾ العععععىسي ، ليفععععبدىا لععععب و 

 ."اإلاعخٝبل  

 

 

 للٙيذيى الزي يىضك الانته ١ ث الت  اسج٢ره  نٍ م س 
 
ٞ سابى   وظي  الاجد ديت بدٞ  وٙ ٥ ظىسيت ن٘ش
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https://e.top4top.net/m_979be7r21.mp4 

    العىسيح  الثم نيت هم  وٙ ٥ خش  و خذهم يديم ألابىي  () و ؼ س ن بب وصيش الذ٘ ُ الشوسخ  

إن سوظددددددددددددديا حعدددددددددددددتهذف فسددددددددددددددت ألاطفددددددددددددداى العدددددددددددددىسيحن ألاًخددددددددددددددام لغعدددددددددددددل ؤدمغدددددددددددددتهم وججىيددددددددددددددذهم 

 حىاظنغ وعمالء لصالحها

الىٙععل اإلاجنععذ هععى ١ععل هععى ١ععل وٙععل ُحنععذ ِلعع  يععذ الٝععىاث  و الجم ِعع ث اإلاعععلحت لٕععشك الاؼععت اٟ 

ه بعععأي وظععيلت ١ نععذ، و ٜعععذ اخخٙلععذ ألا١ ديميعععت الّععع٢شيت الشوظعععيت بعع لجزاُ اإلاعععلك  و اإلاعععع ِذة ٘يعع

بعع ألمغ بخخعععشيج الذّ٘عععت ألاولععع  معع  ألاوٙععع ٥ الععععىسيح  التععع  ٜ مععذ بخجنيعععذهم وإخمععع ِهم لب نععع مج 

   .هم م  ألاوٙ ٥ الزي  لم جخج وص  ِم سهم الث لثت ِؽشة ظنتال٣ليت الّع٢شيت و 

ألاوٙ ٥ حشيمعت خعش  ، ويجعب معع ةلت مشج٢بيهع  بٕعن  إ  نٍ م سوم  ألاظ سخ  اِخب   ّ٘ ٥ ججنيذ

معععع  نٍعععع م  6النٍعععش ِعععع  ـععععٙت ومش٠ععععض هعععؤالة اإلاتهمععععح  ، خيععععث جٝضععععخ  الٙٝعععشة ) ( و ) ( معععع  اإلاعععع دة 

اإلاد٢مت الجن بيت الذوليت ِل     ججنيذ ألاوٙ ٥ دو  الخ معت ِؽشة ظعنت مع  الّمعش إلضاميع ،  و 

يعع  فعع  الٝععىاث اإلاعععلحت  و اظععخخذامهم للم ؽعع س٠ت ّ٘ليعع  فعع   ِمعع ٥ الحشبيععت ظععىاة ١عع   رلعع٤ فعع  وِى

 الجِز ث اإلاعلحت الذوليت  و الذاخليت .

مععع  الب جى١عععى٥ ؤلالععع ف  الثععع ن  اإلالحعععٞ ب جٙ ٜيععع ث حنيعععٚ ألاسبّعععت الفععع دس  )ج( 14/10جدددىصمل اإلادددادة 

م، ِلعععع  انععععه ال يجععععىص ججنيععععذ ألاوٙععععع ٥ دو  الخ معععععت ِؽععععشة معععع  الّمععععش فعععع  الٝعععععىاث  و 9177ظععععنت 

م ٥ الّذابيتالجم ِ  . ث اإلاعلحت، وال يجىص العم ح ب ؼت ا٠هم ف  ألِا

ععععععْ الب وجى١عععععى٥ الاخخيعععععع سي الجٙ ٜيعععععت خٝععععععٛى الىٙععععععل العععععزي دخععععععل خحعععععز الخنٙيععععععز ِعععععع م   2662لٝعععععذ ٘س

عععم  ) ظععع  الخىعععُى واإلاؽععع س٠ت فععع   2666لّععع م  256بمىحعععب ٜعععشاس الجمّيعععت الّ معععت لألمعععم اإلاخدعععذة ٜس

عذ٥ اإلاع دة  الٝىاث اإلاعلحت إلا  بلٖ الث منت ِؽشة الٙٝعشة الث لثعت منهع  مع  اجٙ ٜيعت  66مع  الّمعش ِو

 ( . 9161خٝٛى الىٙل 

لٝذ ٌهش ألاوٙ ٥ العىسيح  الثم نيت إل  ح نب الم بي الشوسخ  ب لضي الّع٢شي ال٣ مل وؼعّشهم 

 ٠معععع  ـععععشح ن بععععب وصيععععش الععععذ٘ ُ الشوسععععخ   جهععععم ظععععيبزلى  
 
ٜععععذ جععععم خلٝععععه ِلعععع   جهععععم ِععععع٢شيح  جم معععع 

 سيرهم ٠مب ه حيؾ ظىسيت اإلاعخٝبل . ٜف سي حهذهم لخذ

إ  هععععععععععععؤالة ألاوٙعععععععععععع ٥ لععععععععععععم ج٢خمععععععععععععل بّععععععععععععذ مل٣عععععععععععع تهم ال٢ٙشيععععععععععععت الخخيعععععععععععع س وشيععععععععععععٞ الّمععععععععععععل الّععععععععععععع٢شي  

يععععععععب والخمععععععععليل بدععععععععٞ هععععععععؤالة ألاوٙعععععععع ٥ وهععععععععى إ٠ععععععععشاه  وىاِيعععععععت لٝععععععععذ معععععععع سط الععععععععشوط ظي ظعععععععع ث التٔ 

https://e.top4top.net/m_979be7r21.mp4
https://e.top4top.net/m_979be7r21.mp4
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 لععععععععععيغ ٘ٝععععععععععي لحٝععععععععععٛى الىٙععععععععععل ٘دعععععععععععب بععععععععععل لحٝععععععععععٛى ؤلانععععععععععع   
 
 ـعععععععععع سخ 

 
مّنععععععععععىي يؽعععععععععع٣ل انته ١عععععععععع 

ويععععععععععععذ٥ ِلعععععععععععع  مععععععععععععذي دمىيععععععععععععت النٍعععععععععععع م الشوسععععععععععععخ  وميلععععععععععععه للحيعععععععععععع ة الّععععععععععععع٢شيت وبّععععععععععععذه ِعععععععععععع  ٣٠ععععععععععععل، 

مععععععععععععع ة لخجنيعععععععععععععذهم فععععععععععععع   ٜععععععععععععع ليم  الحمعععععععععععع سة اإلاذنيعععععععععععععت الععععععععععععععلميت، إنعععععععععععععه يبدعععععععععععععث ِععععععععععععع  حىاظعععععععععععععيغ ِو

 آلاخشي  للعيىشة ِليه  واخخ له  وإخم ِه  إلاذسظخه الذ٠خ جىسيت الاظدبذاديت 

الث نيععت منهعع  ِلعع     ظعع  الشؼععذ سعع  زم نيععت  الٙٝععشة 25لٝععذ نععق الٝعع نى  اإلاععذن  العععىسي فعع  اإلاعع دة 

 ِؽشة ظنت ١ ملت م   حل الخمخْ ب لحٝٛى اإلاذنيت .

٠مععع  نعععق ٜععع نى  خذمعععت الّلعععم ؤلالضاميعععت    ظععع  الخ٣ليعععٚ ب لخذمعععت الّعععع٢شيت ؤلالضاميعععت سععع  بلعععٓى 

 الثم نيت ِؽشة ظنت  .

جنععذ  وٙعع ٥ جدععذ ظعع  ) ٘هععل يدععٞ لذولععت  حنبيععت مدخلععت    جخععٛش الٝععىانح  الذوليععت والىونيععت وج

الث لثعت ِؽعشة مع  ِمعشهم وجععذسبهم ِلع  الّلعىم الّعع٢شيت وخمععل العع ح وجخعش  ِٝعىلهم وجٙععشك 

 ِليهم زٝ ٘ت الّنٚ والٝخ ٥ والاظدبذاد (

 لجشابمهععع  
 
)إ  سوظعععي  وعععٗش  ظ سعععخ  فععع  الحعععش  فععع  ظعععىسيت و ٜعععذمذ ِلععع  هعععزه الانته ١ععع ث اظعععخ٢م ال

 الخخ له  
 
 وىيل ألامذ للجمهىسيت الّشبيت العىسيت(.بدٞ الؽّب العىسي وجمهيذا

 لجفاقيدددددداث حقددددددىق الطفددددددل وبشوجىلىلتهددددددا وحقددددددىق 
ا
 صدددددداسخا

ا
إن سوظدددددديا جشجنددددددب بددددددزلو اهتهامددددددا

 ؤلاوعان 

 القاهىن الذولي العشفي

 "يخمخْ ألاوٙ ٥ اإلاخأزشو  ب لجزاُ اإلاعلك ب خت ام خ ؿ وخم يت خ ـت" 102القاعذة

 "ال يجنذ ألاوٙ ٥ ف  الٝىاث اإلاعلحت  و ف  الجم ِ ث اإلاعلحت" 101القاعذة

م ٥ الّذابيت" 105القاعذة  "ال يعمذ لألوٙ ٥ ب الؼت اٟ ف  ألِا

إ  ألا ععععخ ؿ اإلاعععععؤولح  ِعععع  حشيمععععت ججنيععععذ ألاوٙعععع ٥ العععععىسيح  وجععععذسيرهم فعععع  اإلاّ هععععذ الّععععع٢شيت 

 : الشوظيت هم

ل  للجيؾ والٝىاث اإلاعلحت ف   -9  . ظىسيت بؽ س ألاظذالٝ بذ ألِا

  وصيش الذ٘ ُ العىسي -2

 . الجيؾ والٝىاث اإلاعلحت العىسيت  سبيغ هيئت  س١   -6

ى ؼىيٕى  وصيش الذ٘ ُ الشوسخ  -2   ظحٔ 

  سبيغ هيئت  س١   الجيؾ الشوسخ  -6

  ٜ بذ الٝىاث الشوظيت ف  ظىسيت -5

  مذيش ألا١ ديميت الّع٢شيت الشوظيت -7
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الٝ وّعععععععت اسج٣ععععععع   سوظعععععععي  انته ١ععععععع ث ـععععععع سخت بدعععععععٞ الىٙعععععععل والىٙىلعععععععت  لٝعععععععذ زبعععععععذ ب ألدلعععععععت الّلنيعععععععت

فععععععععععععععععش مل٣عععععععععععععععع تهم  وإلحععععععععععععععع ٛ ألاوٙعععععععععععععععع ٥ ب إلاؤظعععععععععععععععع ث الّععععععععععععععععع٢شيت الشوظعععععععععععععععيت معععععععععععععععععخٕلح  لعععععععععععععععّٚ ٜو

عععععععععععععذم ا٠خم لهععععععععععععع  ل خخيععععععععععععع س الصععععععععععععحيذ العععععععععععععزي ين ظعععععععععععععرهم ويؤظعععععععععععععغ لحيععععععععععععع تهم  الّٝليععععععععععععت وال٢ٙشيعععععععععععععت ِو

بّعععععععذ ولععععععّٚ إسادتهعععععععم  اإلاعععععععخٝبليت مععععععْ ِلعععععععم جلعععععع٤ الجهععععععع ث بفععععععٕش ظعععععععنهم وإدسا٠هععععععم ٔحععععععع  اإلا٢خمععععععل

شاةاث اإلاٝذمت لهم ف  ٌل ٌشو٘هم الحي جيت الفّبت.   م م ؤلٔا
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 استهداف القوات الروسٌة للمواقع األثرٌة  :ثامناً 
وسرقة وتدمٌر اآلثار السورٌة

554
 

 آلاثاس القاهىهيت واإلاعؤوليت  القاهىهيت الىاحمت عً اإلاعاط بهزه آلاثاس :

الٝععع نى  العععذول  ألازععع س الخ سيخيعععت، ب إلامخل٣ععع ث الثٝ ٘يعععت راث ألاهميعععت لتععع ار ِعععٗش  حعشيددد  آلاثددداس :

الؽععععععّى  الثٝعععععع ف ، ١ إلابعععععع ن  اإلاّم سيععععععت والٙنيععععععت والخ سيخيععععععت، و معععععع ٠  جععععععشار ومبعععععع ن  ج٢دعععععععب ٜيمععععععت 

 ، ج سيخيععت، و ِمعع ٥ مّم سيععت وندععذ وجفععىيش ِلعع  اإلابعع ن ، وج٣ععى  راث ـععٙت  زشيععت، ونٝععىػ و٠هععٗى

عععع ث إلاّعععع لم ل هعععع  ٜيمععععت ِ إلايععععت اظععععخون بيت ب لخعععع سيخ والٙعععع  والّلععععم، والتعععع ار الثٝعععع ف  والشوحعععع  ومجمِى

خب ساث دينيت ،ألهميته  للّلم وألاز س  و م  ٜبل الخ سيخ  و ألاد   و  للؽّى ، وم  جٝشسه ١ل دولت اِل

 الٙ   و الّلم، ٘دؽمل " خٙ بش  زشيت، وا٠دؽ ٘ ث  زشيت إلاىاْٜ مضخى ِليه   ٠ث  م  م بت ِ م" .

ععم "   القدداهىن العددىسي : ععم ٜعع نى  آلازعع س ٜس
ّ
وحّذي جععه ،  خ٣عع م آلازعع س  معع    9156" لّعع م  222نٍ

خيث حّشيٙه  ووٛش الخنٝيب ِنه  والحٙ ً ِليه  والّٝىب ث ِل  ِمليع ث  تهشيعب آلازع س والخنٝيعب 

ععٚ ،  يخمععْ مشج٢رهعع  ِنهعع   و جخشيرهعع   و إج ٘هعع   و الاججعع س بهعع   ،  خيععث اِخب هعع  حععشابم حن بيععت الـى

العع  مليععى   26666ظععنت " والٕشامععت معع  بععح  "  26العع   6لّٝىبعع ث سادِععت ٜو ظععيت ، جتعع اوح معع  بععح  " 

 لح ة ظىسيت " .

   القاهىن الذولي :

اِخبعع  الٝعع نى  الععذول   اإلامخل٣عع ث الثٝ ٘يععت بفععٙته  ممخل٣عع ث مذنيععت  مدميععت ، ويدٍععش اظععخخذامه  

عععشاك ِعععع٢شيت ٠معععع  يدٍعععش مه حمتهععع  ِعععع  ٜفعععذ. وينبتعععع  جعععىأ  الحيىعععت  زنعععع ة ال جعععىم والععععذ٘ ُ  أٔل

لخٙعععععععع دي حّشيمععععععععه  للخىععععععععش ويدٍععععععععش جهرهعععععععع .  وإ   خ٣عععععععع م الٝعععععععع نى  الععععععععذول  الخ ـععععععععت بدم يععععععععت آلازعععععععع س 

واإلامخل٣عع ث الثٝ ٘يععت واحبععت بهععزه الفععٙت ِلعع  حميععْ اإلاخدعع سبح  ظععىاة ١عع نىا ملتععزمح  بعع لب وجى١ىلح  

 ؤلال ٘يح   م ال ، ومنه  :

                                                           
554

وصفحات  -تم توثٌقها من قبل  هٌئة القانونٌٌن السورٌٌن )رصد ومتابعة لآلثار المحامً عبد الناصر حوشان(  

و موقع  -و موقع زمان الوصل  -للنظام السوري والدفاع الوطنً فً محردة  التابع  -الدفاع الوطنً فً السقٌلبٌة 

 -وموقع عنب بلدي عن تصرٌحات مدٌر متحف أرمٌتاج فً مدٌنة سانت بطرسبرغ مٌخائٌل بٌوتروفسكً.    -سبوتنٌك

وشهادة عالم اآلثار السوري مصطفى أبو رضوان )الطائرات الروسٌة تدمر اآلثار فً مدٌنة حلب بشكل ممنهج( موقع 

 2255تارٌخ أكتوبر  53482وموقع الشرق األوسط فً عددها   -األناضول.  
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"  وملحٝ تهععععع  ، والتععععع    9167اإلاخّلٝعععععت بٝعععععىانح  و ِعععععشاٗ الحعععععش  الب يعععععت لّععععع م "  اجٙ ٜيعععععت الهععععع ي -9

 ّٜشث مبذ  خف نت اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت، ختى فع  خ لعت الحفع س  و الٝفعٚ خيعث  وحبعذ اجخع ر 

١ ٘ععععععت الخعععععععذابح  ال صمععععععت لخٙععععععع دي ال جععععععىم،  ِلععععععع  اإلابعععععع ن  اإلاخففعععععععت للّبعععععع دة والٙنعععععععى  والّلعععععععىم 

م ٥ الخح يت، وآلا  ز س الخ سيخيت واإلاعدؽٙي ث ...." .وألِا

اإلالحععععٞ ب جٙ ٜيعععع ث حنيععععٚ ألاسبععععْ  9177معععع  الب وجى١ععععى٥ ؤلالعععع ف  ألاو٥ لّعععع م  66نععععق اإلاعععع دة  -2

معع ٥ الّذابيععت اإلاىحهععت لععذ آلازعع س الخ سيخيععت   9121لّعع م  ععشث : " اسج٣عع    ي معع  ألِا
ّ
والتعع  خٍ

مععععععععع ٥ الٙنيعععععععععت  و  مععععععععع ٠  الّبععععععععع دة التععععععععع  حؽععععععععع٣ل التععععععععع ار الثٝععععععععع  ف   و الشوحععععععععع  للؽعععععععععّى    و ألِا

واظععخخذام مثعععل هعععزه اإلامخل٣ععع ث فعع  دِعععم اإلاجهعععىد الحشبععع   واجخعع ر مثعععل هعععزه اإلامخل٣ععع ث مدععع  

 لل جم ث الانخٝ ميت ".  

م  اجٙ ٜيعت حنيعٚ الشابّعت التع  جعنق ِلع  خٍعش جهعب  اإلامخل٣ع ث اإلاذنيعت، بمع  ٘يهع   66اإلا دة   -6

 اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت.

الثععع ن  التععع  جعععنق ِلعععع  خٍعععش اسج٣ععع    ي ِمعععل ِعععذاة  مىحعععه لععععذ مععع  الب وجى١عععى٥  95اإلاععع دة  -2

 اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت واظخخذامه  لذِم اإلاجهىد الحشب .

ٍعععع م ألاظ سعععععخ  للمد٢معععععت الجن بيععععت الذوليعععععت اِخبععععع     حّمعععععذ جىحيععععه مجمععععع ث لعععععذ اإلابععععع ن    -6 الن

س الخ سيخيعععت  اإلاخففعععت لألٔعععشاك الذينيعععت  و الخّليميعععت  و الٙنيعععت  و الّلميعععت  و الخح يعععت وآلازععع 

م ٥ اإلاشج٢بت ف  الجزاِ ث اإلاععلحت  6حشيمت خش  م م  نٍ م سوم  ألاظ سخ ، ظىاة ١ نذ  ألِا

ح  الذوليت.   الذوليت ٔو

 حماًت آلاثاس في الجزاعاث اإلاعلحت : 

هنعع ٟ زعع ر  نععىاُ معع   الحم يععت  زنعع ة الجزاِعع ث اإلاعععلحت وسعع  :" الحم يععت الّ مععت والحم يععت الخ ـععت 

ّعععععضصة. ٘ لحم يعععععت الّ معععععت جىحعععععب اختععععع ام اإلامخل٣ععععع ث الثٝ ٘يعععععت والامخنععععع ُ ِععععع   ي ِمعععععل والحم يعععععت اإلا

ععععذم الاظععععدي ة ِلعععع   ت  و جهععععب  و جبذيععععذ لهععععزه اإلامخل٣عععع ث ِو ِععععذاة  لععععذه  و٠ععععزل٤ جدععععشيم  يععععت ظععععٜش

اإلامخل٣عععع ث الثٝ ٘يععععت اإلانٝىلععععت ال٣ بنععععت فعععع   ساضععععخ   ي دولععععت، و٠ععععزل٤ الامخنعععع ُ ِعععع  اجخعععع ر  يععععت جععععذابح  

هععزه اإلامخل٣ع ث ، والعععم ح للذولعت الىاّٜععت جدعذ " الاخععخ ٥"  و الٕعضو ،    جمعع سط  انخٝ ميعت جمعغ

خٝه  بدم يت  ز سه ، وجأديت  ِم لهم ٘يه  دو  حّىيل م  الاخخ ٥   و الٝىاث الٕ صيت . ٠م  جنق 

 ِل  لشوسة ولْ ؼّ س ممحز ِل  اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت لدعهيل الخّٗش ِليه . 
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لحم يعععععععععت  9162ؤلانععععععععع ن  الب وجى١عععععععععى٥ ألاو٥ الخعععععععع بْ الجٙ ٜيعععععععععت الهعععععععع ي وخفععععععععق الٝعععععععع نى  العععععععععذول  

اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت جدذ الاخخ ٥، و هم م  ح ة ف  هزا الب وجى١ى٥ حّهذ دولت الاخخ ٥ ومع  بع   

  ول  " الذو٥ الٕ صيت " م  يل  : 

  ةاث منعععععععععْ جفععععععععععذيش اإلامخل٣ععععععععع ث الثٝ ٘يععععععععععت اإلاىحعععععععععىدة ِلعععععععععع  ألاساضعععععععععخ  اإلادخلععععععععععت، واجخععععععععع ر ؤلاحععععععععععشا

 ال صمت إلانْ الخفذيش.

 .خشاظت اإلامخل٣ ث ف  خ ٥ جم نٝله  م  ألاساضخ  اإلادخلت 

  .حعليم اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت ِنذ انته ة الّملي ث الحشبيت 

 .ِذم حىاص اخخج ص اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت بفٙت حّىيم ث 

  نيعت لحم يعت اجخ ر، بٝذس اإلاعخى ُ، ؤلاحشاةاث الٜى بيت الّ حلت ب لخّ و  مْ الععلى ث الىو

 اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت.

الٝعىي الح ميعت اإلا٣لٙعت بدم يعت مفع لك حعنذ معؤوليت جنٙيعز  خ٣ مهع  إلع   9162إ  اجٙ ٜيت ِ م 

٘ الجٙ ٜيعععت ال  .9162مععع  اجٙ ٜيعععت ِععع م  26و 22، 29منٍمعععت اليىنعععع٣ى  اإلاعععىاد وإلععع    وعععشاٗ الجعععزاُ

حّهذ بأي جٙىين خ ؿ إل  اللجنت الذوليعت للفعليب ألاخمعش للععهش ِلع  اختع ام  خ٣ مهع . ول٢ع  مع  

معععع  الب وجى١ععععى٥ ألاو٥  66 نععععه يخّععععح  ِلعععع  اللجنععععت الذوليععععت ؤلاؼععععشاٗ ِلعععع  اختعععع ام اإلاعععع دة معععع  ؼعععع٤ 

 م  خعععشي واسدة فععع  مععع  الب وجى١عععى٥ الثععع ن ، ٠معع  يجعععب ِليهععع  الععععهش ِلععع  اختعع ام  يعععت  خ٣ععع 95واإلاعع دة 

اجٙ ٜيععععع ث حنيعععععٚ  و الب وجى١عععععىلح  ؤلالععععع ٘يح  إليهععععع .، بعععععل و بّعععععذ مععععع  رلععععع٤، ٘عععععئ  الحش٠عععععت الذوليعععععت 

للفععليب ألاخمععش والهعع ٥ ألاخمععش بشمتهعع  سعع  اإلاّنيععت بدم يععت اإلامخل٣عع ث الثٝ ٘يععت ألجهعع  مّنيععت ب٣ععل معع  

 خععى٥  2669يخّلعٞ بدم يعت ضععح ي  الحعش . ولهعزا العععبب اِخمعذ مجلععغ اإلانعذوبح  ِع م 
 
 ه مع 

 
ٜععشاسا

مب / حؽشي  الث ن   92-99هزا اإلاىلُى  مجلغ اإلانذوبح ، حنيٚ،   ، "2662ن٘ى

" م  الاجٙ ٜيت ِل  : "ِذم حىاص ِٝذ اجٙ ٛ خ ؿ مع  ؼعأنه الحعذ مع  الحم يعت  22نّفذ اإلا دة "

ٙح  اإلا٣لٙح  بدم يته  ".  الت  ج٢ٙله  هزه الاجٙ ٜيت للممخل٣ ث الثٝ ٘يت  و للمٌى

 اإلالحق لالجفاقيت  :   1999البروجىلىى الثاوي لعام 

ال يجععىص الخععزُس ب لمععشوساث الّععع٢شيت الٝهشيععت للخخلعع  ِعع  الالتزامعع ث بدم يععت آلازعع س، معع دام  -

 هن ٟ اخخم ٥    حّشله  للخذمح   و للمشس .
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ٜععْ حععععببه فعع  إلحعع ٛ  لعععشاس ِشلععيت مٙشوعععت  - ِعع  اجخععع ر ٜععشاس بؽعع   ي مجعععىم ٜععذ يخى الامخنعع ُ 

عْ    يدٝٝععه رلعع٤ 2ل٣ع ث زٝ ٘يععت مدميعت بمىحععب اإلاع دة   بممخ معع  الاجٙ ٜيععت، جخجع وص معع  يخٜى

 ال جىم م  محزة ِع٢شيت ملمىظت ومب ؼشة

ح   - يجعععععععععععععب إبّععععععععععععع د اإلامخل٣ععععععععععععع ث الثٝ ٘يعععععععععععععت اإلانٝىلعععععععععععععت ِععععععععععععع  حعععععععععععععىاس ألاهعععععععععععععذاٗ الّعععععععععععععع٢شيت  و جععععععععععععع٘ى

ّه .   خم يت ١ ٘يت له  ف  مٜى

 مخل٣ ث زٝ ٘يت.يجب ججنب إٜ مت  هذاٗ ِع٢شيت ِل  مٝشبت م  م -

يدشم ويمنْ  ي جفذيش ٔح  مؽشوُ إلامخل٣ ث زٝ ٘يت و ي نٝل ٔح  مؽعشوُ لخلع٤ اإلامخل٣ع ث  و  -

 نٝل إلال٢يته  .

 جدشم وجمنْ  ي  ِم ٥ جنٝيب ِ  آلاز س. -

يمنْ إحشاة  ي حٕبح  فع  اإلامخل٣ع ث الثٝ ٘يعت  و فع   وحعه اظعخخذامه  يٝفعذ بعه إخٙع ة  و جعذمح   -

 سيخيت  و ِلميت . ي ؼىاهذ زٝ ٘يت  و ج 

 معؤوليت الحفاظ على آلاثاس : لجىت حماًت اإلامخلهاث :

" مع  الب وجى١عى٥ الثع ن  : ِلع  وحعى  " حؽع٢يل  لجنعت لحم يعت اإلامخل٣ع ث   26و 22نّفذ اإلاععع دة "  

  ينخخععععرهم احخمعععع ُ ألاوععععشاٗ مهمتهعععع  " 
 
عععع  الثٝ ٘يععععت فعععع  خ لععععت نععععضاُ معععععلك، جخععععألٚ معععع  ازجععععى ِؽععععش و٘ش

ىحيهيعععععععت لخنٙيعععععععز هعععععععزا الب وجى١عععععععى٥. ومعععععععنذ الحم يعععععععت اإلاّعععععععضصة للممخل٣ععععععع ث الثٝ ٘يعععععععت إِعععععععذاد مبععععععع دا ج

وحّليٝهعععععع   و إلٕ نهعععععع  وإنؽعععععع ة ٜ بمععععععت ب إلامخل٣عععععع ث الثٝ ٘يععععععت اإلاؽععععععمىلت بدم يععععععت مّععععععضصة، وحّهععععععذ جلعععععع٤ 

الٝ بمععت وإراِتهعع . ومشاٜبععت جنٙيععز هععزا الب وجى١ععى٥ وؤلاؼععشاٗ ِليععه والّمععل ِلعع  جدذيععذ اإلامخل٣ععع ث 

 ؽمىلت  بدم يت مّضصة.الثٝ ٘يت اإلا

والنٍعععش فععع  الخٝععع سيش التععع  يٝعععذمه  ألاوعععشاٗ والخّليعععٞ ِليهععع  والخمععع ط ؤلايمععع خ ث خععععب الاٜخمععع ة، 

 وإِذاد جٝشيشه  بؽأ  جنٙيز هزا الب وجى١ى٥ م   حل جٝذيمه إل  احخم ُ ألاوشاٗ.

 مماسظاث قىاث  الغضو الشوس ي :

اظدي ة الؽش١ ث الشوظيت ِل  اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت وألاز س العىسيت ، ظعىاة ِع  وشيعٞ إِع دة  -9

جعععععشميم بّمعععععه    و  إِععععع دة جفعععععميم بّمعععععه  ألاخعععععش،  و بنععععع ة ال٢نععععع ةغ وألاديعععععشة  الجذيعععععذة ٠مععععع  

ي  فعععع  ظععععٝيلبيت و٠نيععععععت  ععععيذن ي  وسيععععٚ خمععععع ه " ٠نيعععععت  يعععع  ـعععع٘ى الخٍنعععع  رلعععع٤ فعععع  مّلععععىال ـو

مدععشدة ، و معع  خعع ٥ الخنٝيععب ِعع  آلازعع س  معع  ٜبععل البّثعع ث الشوظععيت دو   ألاسبّععح  ؼععهيذ فعع 
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 ِعععععع  ٜس بععععععت 
 
مؽعععععع س٠ت العععععععلى ث العععععععىسيت اإلاخخفععععععت  و الحفععععععى٥ ِلعععععع  جععععععشخيق منهعععععع  وبّيععععععذا

 اليىنع٣ى ". 

هعع  وظععيىشته    -2
ّ
إبّعع د ١ععل البّثعع ث ألازشيععت ألاحنبيععت معع  ظععىسيت وخلععى٥ الؽععش١ ث الشوظععيت مدل

 
 
 ُ  آلاز س بّيذا

ّ
ِ   الٜش بت الذوليت الت  جٙشلعه  اجٙ ٜيعت خم يعت اإلامخل٣ع ث الثٝ ٘يعت  ِل  ٜى

 وملحٝ ته  . 9162لّ م 

نت ٔضوهعععع  لعععععىسيت ب جععععت  "  - -6 خععععزث العععععلى ث الشوظععععيت خععععزو العععععلى ث ؤلايشانيععععت فعععع  ؼععععِش

اإلاٝ م ث وألالشخت الؽيّيت " ،  م  خ ٥ ادِ ة الشوط     هزا الخذخل ١   للحٙ ً ِل  

‖  سميخع ج―سيت ب ِخب سه  حضة م  جشاثهم وج سيخهم وهزا م  ـّشح بعه معذيش مخدعٚ آلاز س  العى 

، ميخ بيععل بيىجشو٘ععع٣  :  عع يت ِلعع  ―فعع  مذينععت ظعع نذ بىشظععبٓ  ِلعع  الععذو٥    جخععز٠ش    الـى

عع ، ومعع  الىاحععب خم يععت جععذمش و ديععشة مّلععىال و لععشخت اإلاعععلمح  فعع    ٝ الثٝ ٘ععت واحععب وليعععذ خ

ّٙله سوظي  اليىم، ٘خذمش ب لنعبت لن  ـىسة ساةّت، مىاصيت لجم ٥ ظىسي  والّشاٛ، وهزا م  ج

، إر جٍهعش اإلاذينعت ِلعع   ٔلٙعت ال٢خعب اإلاذسظعيت الشوظعيت، والّذيعذ معع   مذينعت ظع نذ بىشظعبٓ 

 ‖.الشوط ٜذ ِّمذوا  بن ةهم ف  ألاديشة العىسيت .... إنه جشازن   يم  

 90سععععععععع  ز زعععععععععت مؽععععععععع سيْ بٝيمعععععععععت "فععععععععع  ٜىععععععععع ُ آلازععععععععع س و ‖ يىنعععععععععع٣ى―جنٙيعععععععععز مؽععععععععع سيْ ممىلعععععععععت مععععععععع   -2

 لعععععععععععٚ دوالس  مشي٣عععععععععععع  وسعععععععععععع  : مؽععععععععععععشوُ خم يععععععععععععت ظععععععععععععىس دمؽععععععععععععٞ والبنيععععععععععععت الّمشانيععععععععععععت اإلاجعععععععععععع وسة 

للعععععععععٛى فعععععععع  اإلانىٝععععععععت الىاّٜععععععععت بععععععععح  بعععععععع   الععععععععع م وبعععععععع   جىمعععععععع  فعععععععع  مذينععععععععت دمؽععععععععٞ الٝذيمععععععععت. 

لّعععععععععععععت ‖ الحفععععععععععععع ―ومؽعععععععععععععشوُ الخىزيعععععععععععععٞ والخعععععععععععععذخل ؤلانؽععععععععععععع ة  الىععععععععععععع سا فععععععععععععع  ٜلّعععععععععععععت  ـععععععععععععع ح ―ٜو

 ػ إلاذينت بفشي الٝذيمت " مْ الّلم    هزه اإلان وٞ ألازشيتخىت ؤلانّ ‖.  الذي 

جععععععععم اظعععععععععتهذا٘ه  وجععععععععذمح ه  مععععععععع  ٜبععععععععل الىععععععععع بشاث الحشبيععععععععت الشوظعععععععععيت  و الب اميععععععععل اإلاخٙجعععععععععشة  و 

ساحمععععععع ث الفعععععععىاسيخ التععععععع  حّمعععععععل جدعععععععذ إمشتهععععععع . جعععععععم نٝعععععععل  ٠ثععععععع  مععععععع  ظعععععععخح  ٜىّعععععععت  زشيعععععععت مععععععع  

 ظىسيت ال  مخدٚ  سميخ ج الشوسخ  .

ي  فععععععع   ـععععععع٘ى و خشهععععععع  جعععععععشميم ٜعععععععىط النفعععععععش فععععععع  جعععععععذمش و٠نععععععع ةغ خلعععععععب ومّلعععععععىال وبنععععععع ة ٠نيععععععععت  يعععععععت 

مععععععععى اجدعععععععع د الّعععععععع لم اإلاعععععععععيم  " ن بععععععععل الّبععععععععذ  العععععععععٝيلبيت وج٣ليععععععععٚ ٜ بععععععععذ ميليؽععععععععي  العععععععععٝيلبيت ِو

ي  فععععععععع  إظعععععععععىنبى٥ ، و بنععععععععع ة    " بعععععععععزل٤ ن٣ يعععععععععت ب لح٣ىمعععععععععت الت ٠يعععععععععت بّعععععععععذ ٘عععععععععخذ م عععععععععجذ  يععععععععع  ـععععععععع٘ى

دععععععععشدة  " نعععععععععبت لٝخلعععععععع  الّفععععععععع ب ث الشوظععععععععيت " وج٣ليععععععععٚ ظعععععععععيمى  ٠نيعععععععععت ألاسبّععععععععح  ؼععععععععهيذ فععععععععع  م
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ٝعععععع م "  الى٠يععععععل ٜ بععععععذ ميلؽععععععي ث ؼععععععبيدت مدععععععشدة بععععععزل٤، وهععععععزه ال٢نيعععععععت جٝععععععْ ِلعععععع  مٝشبععععععت معععععع  م

  ب  ِبيذة ب  الجشاح " ف  الٝشيت الت  جدمل اظمه اإلاج وسة لٝلّت ؼحزس.

 ألاهذاف الحقيقت لالهخمام الشوس ي باألثاس :

يت ِل   -  الٕضو الشوسخ  لعىسيت  م م الجمهىس الشوسخ  واإلاجخمْ الذول .إلٙ ة الؽِش

 سظ لت سمضيت إل  الّ لم بخدعح  ـىسته  الثٝ ٘يت. -

 الحفى٥ ِل  جمىيل ِملي ث الت ميم م  اإلانٍم ث الذوليت.  -

ته . - بل حج الاته  ومشجٜض ِٜ ت  وجهب آلاز س وال٢نىص العىسيت م    الخٕىيت ِل  ِملي ث ظٜش

:الصخصياث اإلاعؤول
ا
 ت قاهىهيا

ل  للٝىاث اإلاعلحت الشوظيت . -  الشبيغ الشوسخ  ٘  ديمح  بىجح  بفٙخه الٝ بذ ألِا

 ميخ بيل ميؽىظخح  سبيغ الح٣ىمت الشوظيت . -

 دميت ي ميذ٘يذيٚ سبيغ الح٣ىمت الشوظيت الع بٞ . -

يدؾ ؼىيٕى وصيش الذ٘ ُ الشوسخ  . - يخ٘ى  ظح غ  ١ىحٔى

  بذ الٝىاث الشوظيت ف  ظىسيت .ألامح ا٥ ٘يدؽيع ٗ ظيخ٢ح  ٜ -

ي٢ح  ٜ بذ الٝىاث  الشوظيت الع بٞ  ف  ظىسيت  -  الجج ا٥ ظح غ  ظىس٘و

الّمععععععععععععععع د ديمتععععععععععععععع ي ٔلىؼعععععععععععععععين٣ٗى و الّمععععععععععععععع د  و٥ ١ىصمين٣عععععععععععععععى و الّمععععععععععععععع د  نذسيعععععععععععععععه ٜععععععععععععععع دة الٝعععععععععععععععىي  -

 العهليت الشوظيت ف  ظىسيت

 ٓ .ف  مذينت ظ نذ بىشظب  ‖  سميخ ج―ميخ بيل بيىجشو٘ع٣  مذيش مخدٚ  -

 ال٢سخ  حؽش٠حزوٗ سبيغ اجد د الّ لم اإلاعيم  -

 SOS Chrétiens d„Orientبني مح  ب نؽ سد سبيغ منٍمت  -

 اللىاة صيذ ـ لك الٝ بذ الع بٞ للٙيلٞ الخ مغ. -

 اللىاة مي د حذيذ ٜ بذ الٙيلٞ الخ مغ . -

 . الّميذ ظهيل خع  ٜ بذ الاظخخب ساث الجىيت والٝ بذ اإلايذان  ف  الٙيلٞ -

 الّميذ ـ لك ِبذ   ٜ بذ ِملي ث الٙيلٞ الخ مغ . -

 ِذوا  مفىٙى ٜ بذ ميليؽي ث الذ٘ ُ الىوج  بدم ه . -

 ـٝش سظخم وؼٝيٝه ن ـش سظخم ٜ بذ الذ٘ ُ الىوج  بدمق . -
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ل ٜ بذ الٝى ُ الؽشق  للذ٘ ُ الىوج  ف  خمق . -   بى ِل  هٜش

 اإلاّلىم ث ف  ألام نت الّ مت للذ٘ ُ الىوج .الّميذ الش٠  مدمذ  خمذ مخلٗى سبيغ م٢خب  -

 ظيمى  الى٠يل ٜ بذ ميليؽي ث مدشده . -

 ن بل الّبذ   ٜ بذ ميليؽي ث ظٝيلبيت . -

 ٘ لل وسده ٜ بذ ميليؽي ث  العلميت . -

 الت  يٝىده  ؼٝيٝه مدمذ ح بش.‖ ـٝىس الصحشاة―ايم  ح بش ٜ بذ ميليؽي   -

   ٜ بذ ٘ىج "ـٝىس  -
ّ
لع  وعه ٜ بعذ ٘عىج  ِل  الؽل الجبل ". وب ظعل ألاظعمش ٜ بعذ " ٘عىج "الهع دي" ِو

"وععه" ، وخيعععذس النّعععع   ٜ بعععذ ٘عععىج "الىعععشاميذ.  وب ظعععل مدمعععذ ٜ بعععذ ٘عععىج "البىاظعععل  و بعععى الحععع سر 

 ٛ فععع  مذينعععت خمععع ه وبععع ق  ٜععع دة ألا٘عععىاج  واإلايليؽعععي ث الخ بّعععت 
ّ
ٜ بعععذ ٘عععىج "الحعععىاسر" ، ووععع ٥ العععذٜ

 للٙيلٞ الخ مغ الشوسخ   .

 اإلاعؤوليت القاهىهيت للشوط عً جذمحر وإجالف وظشقت والخىقيب عً هزه ألاثاس : 

ععت ٘عع ٔج  والتعع  حّمععل جدععذ إمشتهعع  بعع لٝش   -9 ععذ وجىزيععٞ جمش٠ععض ٜىاتهعع   و ميليؽععي ته   و مشجٜض جعم ـس

 منه  ِل  ظبيل اإلاث ٥ :
 
 م  اإلان وٞ ألازشيت  وظنز٠ش بّم 

ععع  -  ث ألاخعععشي التععع  حّمعععل فععع  ٜىععع ُ الٕععع   فععع  ١عععل مععع  جمش٠عععض ميليؽعععي  ن بعععل الّبعععذ   واإلاجمِى

 بععععع " الح بىظععععه " وفعععع  جععععل بشهعععع   الععععزي يٝععععْ فعععع  
 
ألامعععع ٠  الخعععع ل  " ٜلّععععت  ٘ ميعععع  اإلاّشو٘ععععت مدليعععع 

الج نععب الجنععىب  معع   زعع س  ٘ ميعع  وفعع  جععل ِثمعع   الععزي يٝععْ العع  الؽععٛش منهعع  والععزي  ال يبّععذا  

 مت  .266مع ٘ت خي نٍش ا٠ث  م  

ث ظيمى  الى٠يل ف  مدشدة ب لٝش  م  ٜلّت ؼحزس ومٝ م الصح ب  الجليل " جمش٠ض ميليؽي  -

 ب  ِبيذة ب  الجشاح " وإٜ مت الٝىاث الشوظيت مشبن مذّ٘يت وساحم ث ـىاسيخ ف  بن ة م  

يعععمى ٜفععش مّععشوٗ الععزي يّععىد للععذ٠خىس مّععشوٗ سصٛو "، والععزي ي ـععٞ جٝشيبعع  ٜلّععت ؼععحزس 

 م  حهت الؽٛش .

لٝعععذيغ مععع س حعععشحغ فععع  مدعععشده والعععزي يٝعععْ ِلععع  الج نعععب الٕشبععع  مععع  مذينعععت جمش٠ضهععع  فععع  ديعععش ا -

 .2692مدشدة منز الّ م 

 جمش٠ض ميليؽي ث " ٘ لل وسده  " ف  ظلميت ف  ٜلّت ؼمعح  . -
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ٜ مذ ؼبيدت النٍ م  ب لخنٝيب ف  اإلاىاٜعْ ألازشيعت التع  جٝعْ جدعذ ظعيىشتهم وجهرهع  وتهشيرهع  إلع   -2

عععععذدا مععععع  العععععذو٥ الّشبيعععععت الخععععع سج وبيّهععععع ، خيعععععث ملئعععععذ مخععععع خٚ  إظعععععشابيل و مشي٣ععععع  و إلا نيععععع  ِو

 ب لٝىْ ألازشيت الت  ال جٝذس بثم .

حّعععععشك مخدعععععٚ خلعععععب العععععىوج  ومخدعععععٚ ديعععععش العععععضوس لخعععععع بش م ديعععععت، و  لحٝعععععذ بّعععععن ألالعععععشاس  -6

 ب إلاب ن  نديجت الٝفٚ م  ٜبل ٜىاث النٍ م.

معىي فع  خلعب العزي يّععّذ  مع  واٜعْ اإلابع ن  ألازشيعت فع  مذينععت خلعب، لٝعذ دمعشث مئزنعت الجعع مْ ألا  -2

 م   هم الجىامْ ألازشيت ف  ظىسيت، نديجت لخّشله للٝفعٚ مع  ٜبعل "النٍع م"، وحّعذ 
 
واخذا

اإلائزنت م   حمل اإلاآر  ؤلاظ ميت ف  مذينت خلب الٝذيمت اإلاذسحت ِل  البدت الت ار الّ لم  

لشوظعععععععععي   لليىنيعععععععععع٣ى ٠مععععععععع  ٜ معععععععععذ الىععععععععع بشاث الشوظعععععععععيت ومليؽعععععععععي ث الٙيلعععععععععٞ الخععععععععع مغ الخععععععععع بْ

 ب ظتهذاٗ اإلاىاْٜ ألازشيت ف  خلب ٘ذمشته  بؽ٣ل ٍ٘يْ نز٠ش منه :

 –ظععععٛى الخ بيعععععت  –العععععىيٝت  –ظععععٛى الفععععشم جييه  –"ظععععٛى النؽعععع بح  الّمعععع  فعععع  خلععععب الٝذيمععععت 

 -حعع مْ اإلاععىاصييج   –حعع مْ ظععٛى الّىعع سي   –خعع   الفعع بى   –ظعع خت الحىععب  –ظعع خت ألاإلان عع  

٘ععععععشة  –اإلاىعععععععبخ النجمعععععع  ح نععععععب الٝلّعععععععت  –ل حععععععع مْ بيععععععذ و٠يعععععع –حعععععع مْ الثم نيععععععت  اإلاذسظعععععععت  –الٙشا

خعععع سة ال٢يخيعععع .. ومنعععع وٞ  زشيععععت  –ٜفععععش بيععععذ حنععععب ه  –ألاخمذيععععت فعععع  حعععع  الجلععععىم خلععععب الٝذيمععععت 

  خشي ٠ثح ة"

 –معذخل ٜلّعت خلعب وبشحهع  الؽعم ل  –ٜلّعت الحفع   –حّشلذ بّن الُٝ  " ٜلّت  ٘ ميع   -6

٤ ِعععععذة مىاٜعععععْ مععععع   زععععع س جعععععذمش بععععععبب الٝفعععععٚ ٜلّعععععت الشخبعععععت " للمعععععشس و٠عععععزل –ٜلّعععععت ؼعععععحزس 

 الشوسخ  .

" مععععع  الب وجى١عععععى٥  1سوظعععععي   ال جخمخعععععْ بىلعععععْ " الذولعععععت الح ميعععععت "  اإلانفعععععىؿ ِنعععععه ب إلاععععع دة "  -5

، الزي ُيخّىله  الخذخل ف  خَٙ  و خم يت آلاز س الععىسيت ، ألجهع  وعٗش فع    9111الث ن  لّ م 

حعدنذ فع  وحىدهع  ِلع  ألاساضعخ  الععىسيت  نضاُ داخل  بح  ؼّب ونٍ م خ٢م اظدبذادي ، وال 

العع   ي معععّىٓ  و نععق ٜععع نىن  دولعع  وب لخعع ل  ٣٘ععل مععع  جٝععىم بهعع  يّخبعع  ِمععع  معع   ِمعع ٥ الّعععذوا  

 ِل  الؽّب وألاسك العىسيت .

لٝععذ اظععخخذمذ الٝععىاث الٕ صيععت الشوظععيت الىحعع ا  الحشبعع  والب اميععل اإلاخٙجععشة فعع  مّش٠تهعع  فعع    -7

 شس ألا٠ب  بهزه ألاز س .جذمش مم  حعبب ب لح ٛ الم
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عععععت   -6 عععععت " ٘ععععع ٔج  " وميليؽعععععي ث الٙيلعععععٞ الخععععع مغ والٜٙش الخ بّعععععت لهععععع  فععععع   26صّحعععععذ سوظعععععي  بمشجٜض

منىٝت جذمش والب ديت وحّلته  ظ خت خش  ١ىجه  جدىي  يم  خٝى٥ الٕ ص والٙىظٙ ث ". التع  

  اظخىلذ ِليه الؽش١ ث الشوظيت .

العععععععععععلى ث الشوظععععععععععيت  سعععععععععع  اإلاعععععععععععؤولت ِعععععععععع   ٘ععععععععععشاد :  بنعععععععععع ة  ِلعععععععععع  معععععععععع  ظععععععععععبٞ   وبمعععععععععع      الىديجددددددددددت

ععععععععععععت ٘عععععععععععع ٔج  ، واإلايليؽععععععععععععي ث العععععععععععععىسيت التعععععععععععع  حّمععععععععععععل جدععععععععععععذ إمشتهعععععععععععع ،  عععععععععععع  مشجٜض ٜىاتهعععععععععععع  اإلاعععععععععععععلحت ِو

الخععععععععععععععع ؿ بدم يعععععععععععععععت اإلامخل٣ععععععععععععععع ث 9162بمىحعععععععععععععععب الب وجى١عععععععععععععععى٥ الثععععععععععععععع ن  الجٙ ٜيعععععععععععععععت الهععععععععععععععع ي لّععععععععععععععع م  

 العععععععع   مععععععععىاد الٙفععععععععل الشابععععععععْ معععععععع  الب وج
 
ى١ععععععععى٥ الثعععععععع ن   الثٝ ٘يععععععععت فعععععععع  خ لععععععععت نععععععععضاُ معععععععععلك. واظععععععععدن دا

اإلالحعععععععععععٞ ب جٙ ٜيعععععععععععت خم يعععععععععععت اإلامخل٣ععععععععععع ث الثٝ ٘يعععععععععععت  زنععععععععععع ة الجزاِععععععععععع ث وبمععععععععععع   نعععععععععععه يّخبععععععععععع   9111لّععععععععععع م 

ت  و جهععععععععب  و نٝععععععععل  ي ازععععععععش معععععععع  آلازعععععععع س  حشيمععععععععت خععععععععش   ي مععععععععع ط  و اظععععععععتهذاٗ  و جنٝيععععععععب  و ظععععععععٜش

 ألخ٣ععععععععععععععععععع م اجٙ ٜيعععععععععععععععععععت الهععععععععععععععععععع ي لّععععععععععععععععععع م 
 
واجٙ ٜيععععععععععععععععععع ث حنيعععععععععععععععععععٚ ألاسبعععععععععععععععععععْ  9167الععععععععععععععععععععىسيت، و انته ١ععععععععععععععععععع 

، وخيععععععععععععععث زبععععععععععععععذ   9162ث اإلالحٝععععععععععععععت واجٙ ٜيععععععععععععععت خم يععععععععععععععت ألامعععععععععععععع ٟ الثٝ ٘يععععععععععععععت لّعععععععععععععع م والب وجى١عععععععععععععىال 

ب لععععععععذليل الٝعععععععع وْ ِععععععععذم اختعععععععع ام الٝععععععععىاث الشوظععععععععيت  ٜىاِععععععععذ الٝعععععععع نى  الععععععععذول  لحم يععععععععت اإلامخل٣عععععععع ث 

، ممعععععععع  يىحععععععععب ِلعععععععع  الح٣ىمععععععععت الشوظععععععععيت  إِعععععععع دة اإلامخل٣عععععععع ث الثٝ ٘يععععععععت 
 
 و  ٘ععععععععشادا

 
الثٝ ٘يععععععععت خ٣ىمععععععععت

إلاععععععععععععععلك و الٕعععععععععععععضو و٠عععععععععععععزل٤ ِليهععععععععععععع  د٘عععععععععععععْ حّعععععععععععععىين للذولعععععععععععععت التععععععععععععع  خفعععععععععععععلذ ِليهععععععععععععع   زنععععععععععععع ة الجعععععععععععععزاُ ا

ععععععععععععععذ زبععععععععععععععذ اسج٣عععععععععععععع   ٜىاتهعععععععععععععع  الٕ صيععععععععععععععت واإلايليؽععععععععععععععي ث التعععععععععععععع  حّمععععععععععععععل جدععععععععععععععذ إمشتهعععععععععععععع  و  اإلاخمععععععععععععععشسة. ٜو

 9111معععععععع  الب وجى١ععععععععى٥ الثعععععععع ن  لّعععععععع م  96اإلاخ لٙعععععععع ث  والانته ١عععععععع ث الجعععععععععيمت اإلاّععععععععّذدة فعععععععع  اإلاعععععععع دة 

 .9162اإلالحٞ ب جٙ ٜيت 

الجزاِعععععععععععععععععععععععع ث اإلاعععععععععععععععععععععععععلحت راث وعععععععععععععععععععععععع بْ دولععععععععععععععععععععععععع   و راث إ  اسج٣عععععععععععععععععععععععع   هععععععععععععععععععععععععزه الانته ١عععععععععععععععععععععععع ث  زنععععععععععععععععععععععععع ة  

وععععععععععععع بْ ٔحعععععععععععععع  دولعععععععععععععع  حّخبعععععععععععععع  فعععععععععععععع  الٝعععععععععععععع نى  العععععععععععععذول  حععععععععععععععشابم خععععععععععععععش ، يخدمععععععععععععععل ألا٘ععععععععععععععشاد  وسنظعععععععععععععع  هم 

 9162اإلاعععععععععععععععععععععععؤوليت ِلعععععععععععععععععععععع  اسج٣ بهعععععععععععععععععععععع ،  هععععععععععععععععععععععزه اإلاعععععععععععععععععععععععؤوليت مبنيععععععععععععععععععععععت ِلعععععععععععععععععععععع   ظعععععععععععععععععععععع ط اجٙ ٜيععععععععععععععععععععععت 

والب وجى١عععععععععععععععععععععععععععععععععععى٥ الثععععععععععععععععععععععععععععععععععع ن  الجٙ ٜيعععععععععععععععععععععععععععععععععععت  9177والب وجى١عععععععععععععععععععععععععععععععععععى٥ ألاو٥ الجٙ ٜيععععععععععععععععععععععععععععععععععع ث حنيعععععععععععععععععععععععععععععععععععٚ 

 هعععععععععععععععععععععععععععم الانته ١ععععععععععععععععععععععععععع ث التععععععععععععععععععععععععععع  ٜ معععععععععععععععععععععععععععذ بهععععععععععععععععععععععععععع  الٝعععععععععععععععععععععععععععىاث الشوظعععععععععععععععععععععععععععيت الٕ صيعععععععععععععععععععععععععععت . و 911الهععععععععععععععععععععععععععع ي 

 واإلايليؽي ث الخ بّت له  س : 

مذينت  –اإلاخ خٚ  –اظتهذاٗ اإلامخل٣ ث الثٝ ٘يت اإلاؽمىلت بدم يت مّضصة ب ل جىم، " الُٝ   -9

ح ه .  جذمش " ٔو
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م اظععععخخذام ممخل٣عععع ث زٝ ٘يععععت مؽععععمىلت بدم يععععت مّععععضصة  و ب ظععععخخذام حىاسهعععع  اإلاب ؼععععش فعععع  دِعععع -2

ت ٘ ٔج  واإلايليؽي ث الخ بّت للٝي دة الشوظيت ف  ١ل م   الّمل الّع٢شي." مّع٢شاث " مشجٜض

ح ه  "    ٘ مي  وؼميميغ وجذمش ٔو

إلحعععع ٛ دمعععع س واظععععْ النىعععع ٛ بممخل٣عععع ث زٝ ٘يععععت مدميععععت  و الاظععععدي ة ِليهعععع  بمىحععععب الاجٙ ٜيععععت   -6

ُ واإلاخععع خٚ وجهرهععع  ونٝعععل وبشوجى١ىلهععع  الثععع ن . " وهعععزا مععع  س ينععع ه مععع  خععع ٥ ٜفعععٚ الٝععع   9162

 مدخىي ته  ال   م ٠   خشي.

ت  و جهب  و اخخ ط  و جخشيب إلامخل٣ ث زٝ ٘يت مدميعت بمىحعب الاجٙ ٜيعت، وهعزا  -2 اسج٣   ظٜش

مععععع  س ينععععع ه مععععع  خععععع ٥ ـعععععىس ٜععععع دة اإلايليؽعععععي ث الخ بّعععععت للٝعععععىاث الشوظعععععيت، ومععععع  اِتععععع اٗ معععععذيش 

ثعع  معع  ظععخح  مّلععم ازععشي معع  ظععىسيت العع  مخدععٚ "  سميخعع ج " الععزي اِتععٗ  ٘يععه بأنععه جععم نٝععل ا٠

 مخدٚ الاسميخ ج ف  بىشظبىسٓ.
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 "بعض الصىس الخىثيقيت لهتهاماث القىاث الشوظيت بما ًخص آلاثاس العىسيت"

 

 
اللىاء سمضان  –قائذ القىي العهليت الشوظيت  –اللىاء صيذ صالح قائذ الفيلق الخامغ 

 هابل العبذ هللا –ظيمىن الىليل  –بحماه العابق سمضان سئنغ اللجىت ألامىيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سئنغ اجحاد العالم اإلاعيحي وفشيق مً ؤعضائه مع شبيحت هابل العبذ هللا في قلعت ؤفاميا
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 لخامغ و القيادة الشوظيت ، في جذمشامشجضقت ميلنشيا ظيمىن الىليل الخابعت للفيلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذمشمشجضق سوس ي في 

 

 

 

 

 

 

 

 دماس في بصشي الشام
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 هابل العبذ هللا في مخح  ؤفاميا

 
 ثاس الذماس بعبب القص  والاظتهذاف الصاسوخيآمشجضقت فاغجر في جذمش وجظهش ؤن 

 

 
 الطائشاث الشوظيت فىق ؤثاس جذمش
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في مذًىت إًبال ألاثشيت ويظهش عبذ فشوح قائذ ميذاوي في ميلنشيا  هابل العبذ هللا مع اإلاشجضقت الشوط 

خلفهم حجم ألاضشاس باألثاس هديجت القص  بالبراميل اإلاخفجشة والطائشاث الحشبيت و الصىاسيخ 

 الشوظيت .

 
 شبيحت الفيلق الخامغ في مخح  معشة الىعمان

 

 

 

 

 

 

 

 الىعمانظيمىن الىليل هابل العبذ هللا في معشة  –ؤلاعالمي اللبىاوي اإلاخطشف غعان الشامي 
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حلب ًاجيتظىق الصشماظىق العبي حلب 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامع ألامىي في حلب

 

 

 الجامع ألامىي في حلب

 

 

 

 

 

 

 5151قطع اثشيه معشوقت  مً ألامالً ألاثشيت ومىقىلت الى لىنعت ألاسبعحن شهيذ في محشدة اإلاحذثت في 
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ظىق ألاإلاىجي حلب ظىق الخابيت حلب  العىيقت حلب القذًمت

 حامع ظىق العطاسيً حلب احت الحطب حلب القذًمتظ

القذًمت

حامع بنذ الىليل حلب  اإلاذسظت ألاحمذًت حلب القذًمت الفشافشة حلب القذًمت

القذًمت

 

 

 

 

 

 ظىق الخابيت حلب القذًمت           ظىق ألاإلاىجي حلب                  العىيقت حلب القذًمت    

                                                                        

 

 

 

  

 

 

 خان الصابىن حلب القذًمت           
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حاهب قلعت  اإلاطبخ العجمي

حلب

قصش بنذ حىبال  حلب 

القذًمت

 حاسة النيخيا حلب القذًمت
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: عذم قاهىهيت جصىيذ سوظيا في مجلغ ألامً الثالثالفصل 

 122ومؤظعاث ألامم اإلاخحذة بهل ما ًخص القضيت العىسيت

 
عددذم قاهىهيددت جصددىيذ سوظدديا الاجحادًددت فددي مجلددغ ألامددً وظددائش مؤظعدداث ألامددم اإلاخحددذة عىددذ 

 مىاقشت ؤي قشاس ًخص الجمهىسيت العشبيت العىسيت .

 

 
 
ععععععععععع   بؽععععععععععع٣ل ٜى ععععععععععع     سوظعععععععععععي  الاجد ديعععععععععععت و٘ش

 
بنعععععععععع ة  ِلععععععععععع  مععععععععععع  جٝعععععععععععذم  ِععععععععععع ه بععععععععععع ث ز بخعععععععععع 

 .
 
 ف  الجزاُ الذابش ف  ظىسيت بل س  اإلادٟش واإلاىحه الشبيسخ  ٘يه حملت وجٙفي 

 
  ظ ظي 

 لزل٤ نبح  آلاح :

 منها: 0الفقشة  55هص ميثاق ألامم اإلاخحذة في الفصل الخامغ مىه اإلاادة 

 ألخ٣عععععععععع م الٙفععععععععععل الععععععععععع دط والٙٝععععععععععشة ) فعععععععععع  الٝععععععععععشاساث 
 
يمخنععععععععععْ  62معععععععععع  اإلاعععععععععع دة  6اإلاخخععععععععععزة جىبيٝعععععععععع 

 ف  الجزاُ ِ  الخفىيذ ( .
 
 م  ١   و٘ش 

ِعععععععععع ث وخ ـعععععععععععت مىلععععععععععُى ؤلاخععععععععععع ٥  ِعععععععععع  ٜىاِعععععععععععذ خععععععععععل الجزا وجخدععععععععععذر  خ٣عععععععععع م الٙفعععععععععععل الععععععععععع دط 

ب لععععععععععععلم وألامععععععععععع  العععععععععععذول  وإ  ١عععععععععععل مععععععععععع  ن ٜؽعععععععععععه مجلعععععععععععغ ألامععععععععععع  وين ٜؽعععععععععععه مععععععععععع  ٜعععععععععععشاساث جخعععععععععععق 

ٞ  خ٣ م الٙفل الع دط إلايث ٛ ألامم اإلاخدذة .ظىسيت هى ف  الحٝ  يٝت ٘و

 مً الفصل الثامً إلايثاق ألامم اإلاخحذة التي جىص :  25مً اإلاادة  0ولزلو الفقشة 

ععععععععع ث اإلادليعععععععععت  )ِلععععععععع  مجلعععععععععغ ألامععععععععع     ي عععععععععجْ ِلععععععععع  الاظعععععععععخ٢ث س مععععععععع  الحعععععععععل الععععععععععلم  لهعععععععععزه اإلان ِص

ؤلاٜليميعععععععععت بىلعععععععععب مععععععععع  العععععععععذو٥ بىشيعععععععععٞ هعععععععععزه الخنٍيمععععععععع ث ؤلاٜليميعععععععععت  و بىاظعععععععععىت جلععععععععع٤ الى١ععععععععع الث 

التعععععع  يّنيهعععععع  ألامععععععش  و ب نخ لععععععت ِليهعععععع  معععععع  ح نععععععب مجلععععععغ ألامعععععع  ( سعععععع  مدععععععىس  ظ سععععععخ  فعععععع  من ٜؽععععععت 

 الحل ف  ظىسيت.

                                                           
555

مٌثاق األمم المتحدة .. و هٌئة القانونٌٌن السورٌٌن "وهً مجموعة من القضاة والمحامٌن ٌتابعون الملف  

القانونً السوري من توثٌق للجرائم ومواكبة أي حدث قانونً طارئ وتحلٌله وصٌاغة مذكرات قانونٌة حول كل 

 حدث"

 نٌوٌورك تاٌمز  5775دٌسمبر  57"  بتارٌخ   Yehuda Z. Blumبحث ودراسة لـ " 
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 مشة 11م الفيخى اإلاعطل أللثر مً على اظخخذا ؤقذمذ سوظيا 

)لعععذ مؽعععشوُ ٜعععشاس يٙعععشك ِٝىبععع ث ِلععع  النٍععع م الععععىسي الظعععخخذامه  5111حشدددشيً ألاوى  4 -9

 الّنٚ لذ الؽّب العىسي(

 )لذ مؽشوُ ٜشاس يدمل س ط النٍ م العىسي معؤوليت ٜخل العىسيح ( 5115شبا   4 -2

)لععذ مؽععشوُ ٜععشاس يععذي  النٍعع م العععىسي، وحهععذٗ لىلععْ خىععت انخٝعع ٥ ظععلم   5115جمددىص  19 -6

 للعلىت(

 )لذ مؽشوُ ٜشاس يديل ملٚ النٍ م العىسي إل  اإلاد٢مت الجن بيت الذوليت( 5114ؤًاس  55 -2

ٚ إو ٛ الن س ف  خلب( 5111حششيً ألاوى  3 -6  )لذ مؽشوُ ٜشاس يذِى لٜى

)لذ مؽعشوُ ٜعشاس يى لعب بهذنعت إلاعذة ظعبّت  يع م فع  خلعب، وإجهع ة الٝخع ٥  5111ماهىن ألاوى  2 -5

 ف   ند ة ظىسيت(

مؽعععععععشوُ ٜعععععععشاس يٙعععععععشك ِٝىبععععععع ث ِلععععععع  النٍععععععع م الععععععععىسي الظعععععععخخذامه  )لعععععععذ 5115شدددددددبا   53 -7

 ألاظلحت ال٢يمي بيت( 

 )لذ مؽشوُ ٜشاس بؽأ  اظخخذام ألاظلحت ال٢يمي بيت ف  ظىسيت( 5115هنعان  15 -6

)لعععذ مؽعععشوُ ٜعععشاس يعععذِى إلععع  ججذيعععذ جٙعععىين  ليعععت الخدٝيعععٞ الذوليععععت  5115حشدددشيً ألاوى  54 -1

 ال٢يمي بيت( اإلاؽت ٠ت بؽأ  اظخخذام ألاظلحت

)لععذ مؽععشوُ ٜععشاس يمععذد مهمععت الخبعع اة الععذوليح  الععزي  يدٝٝععى  فعع   5115حشددشيً الثدداوي  11 -96

 اظخخذام ألاظلحت ال٢يمي بيت ف  ظىسيت(

)لعععذ مؽعععشوُ ٜعععشاس لخمذيعععذ مهمعععت  ليعععت الخدٝيعععٞ الذوليعععت اإلاؽعععت ٠ت  5115حشدددشيً الثددداوي  15 -99

 بؽأ  اظخخذام ألاظلحت ال٢يمي بيت ف  ظىسيت(

)لذ مؽشوُ ٜشاس يذِى للخدٝيعٞ وجدذيعذ مع  اظعخخذم العع ح ال٢يميع ة   5113هنعان  11 -92

 (2696/ نيع   /  7ف  مذينت دوم  بشيٚ دمؽٞ بخ سيخ 

ٚ الٙىسي نو ٛ الن س ف   5119ؤًلىى  19 -96  (إدلب)لذ مؽشوُ ٜشاس يذِى للٜى

ؤلانعع نيت ِبعع  الحععذود معع  جش٠يعع   )لعذ مؽععشوُ ٜععشاس لنٝععل اإلاععع ِذاث 5119مدداهىن ألاوى  51 -92

 والّشاٛ إلا يح  اإلاذنيح  العىسيح (

 لذ الٝشاس نٝل اإلاع ِذاث ؤلانع نيت  5151ماهىن الثاوي  11 -96
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 لذ ٜشاس نٝل اإلاع ِذاث الانع نيت  يم   5151جمىص  5 -95

 ١ىجه  وٗش  ظ سخ  ف  الجزاُ ف  ظىسيت و 
 
  نه ال يدٞ لشوظي  الخفىيذ ٜ نىن 

 
جمذ مخ لٙت ِلم 

ميث ٛ ألامم اإلاخدذة بؽ٣ل مخ٢شس ولضم  وىيل ألامش الزي ظ هم ف  اإلاضيذ م  الٝخل والذم س ف  

ظىسيت بعبب حّىيل ١ ٘ت الٝشاساث الف دسة ِ  مجلغ ألام  والت  خذدث وشيٞ الحل العلم  

ح ه  م  الٝشاساث  2261والٝشاس  2262والٝشاس  2996للفشاُ العىسي منه  الٝشاس  راث الفلت ، ٔو

ٚ إو ٛ الن س أل٠ث  م  مشة ١ىجه  س  م  جٝىم بٝخل اإلاذنيح   ٠م   جه  ِىلذ ومنّذ ٜو

يت و  ىاسيخ ب سح ته  ظيم  ف  الٕىوت الؽٜش وخم ه وخلب وخمق  إدلبالعىسيح  بى بشاته  ـو

 ودِس  .

 بزاث الٝميت اإلاّشولت للنٍش ٘يه  . -
 
 ٠يٚ يم٢  للمتهم والٝ جل    ي٣ى  خ٢م 

٠يٚ يعمذ لىٗش ف  الجزاُ    يخد٢م ف  خي ة م  يفٙهم إسه بيح  حميّهم إلاجشد  جهم ٜ لىا  -

 ال لح ٠م معدبذ ٜ جل وو لبىا بدشيتهم و٠شامتهم ولذيه ٜشاس معبٞ بدٝهم .
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 خاتمة
 ِل  ألامم اإلاخدذة وحمّيته  الّ مت ومجلغ ألام  الذول  :

 
  م م ١ل م  جم ظشده  نٙ 

معؤوليتهم الٝ نىنيت وألاخ ٜيت وولْ خذ الظخمشاس سوظي  الاجد ديت ف  انته ٟ ميث ٛ جدمل  -9

ألامم اإلاخدذة والٝشاساث راث الفلت وانته ٟ الٝ نى  ؤلانع ن  الذول  واجٙ ٜي ث حنيٚ ألاسبّت 

 وبشوجى١ىالته  اإلاّذلت .

ب لجزاُ ف  ظىسيت و ِذم العم ح لنٍ م سوظي  الاجد ديت ب لخفىيذ ِل   ي ٜشاس يخّلٞ  -2

 الاظخمشاس ب لّبث ب لعلم وألام  الذول  وتهذيذ الّ لم .

 ، وخ ـت 
 
ّ ال  ٘و

 
ظيم     حؽ٢يل مجلغ ألام  م  ٜبل ألامم اإلاخدذة ح ة لي٣ى  الّمل ظشيّ 

 ِنهم ف  جدٝيٞ رل٤ .
 
 ف   مش خَٙ العلم وألام  الذول  ، ورل٤ بأ  ي٣ى  مجلغ ألام  ن بب 

 آل
 
ليه الالتزام بخىحيه ث الجمّيت الّ مت وال وليغ مّى  لي ث خَٙ العلم وألام  الذول  ِو

 لٝىاِذ 
 
 ـ سخ 

 
 ، ألامش الزي يّخب  انته ١ 

 
يجىص حّىيله  بٙيخى سوسخ  مؽ ٟس ف  الجزاُ  ـ 

 الّذالت وللٝىاِذ الٝ نىنيت راث الفلت بدل الجزاِ ث وخ ـت ميث ٛ ألامم اإلاخدذة

الٝ وْ    الخذخل الشوسخ  ف  ظىسيت هى ٔضو سوسخ  يخٙ  ف  وي جه  زبذ مم  ظبٞ ب لذليل

اخخ ٥  ساك م  ظىسيت ، ٠م  زبذ ٠ز  الزساةْ و الحجت الشوظيت خى٥ جذخله  ف  الؽأ  

العىسي م   جه  جذخلذ إلاد سبت ؤلاسه   ، بينم  ٌهشث  هذا٘ه  ونىاي ه  الحٝيٝيت ف  العيىشة 

 م  ظي ظته
ُ
  الجذيذة الت  جٝىم ِل  جٝ ظم النٙىر ف  اإلانىٝت مم  يؽ٣ل ِل  اإلانىٝت انى ٜ 

 للٝ نى  الذول  والّ ٜ ث الذوليت  وتهذيذا للعلم وألام  الذول  .
 
 ٘ ضح 

 
 انته ١ 

إ  اإلاج صس الت  اسج٢بته  الٝىاث الشوظيت بدٞ ألابشي ة ف  ظىسيت حؽ٣ل حشابم خش  وحشابم لذ 

يٚ ألاسبْ وملحٝ ته  والٝ نى  ؤلانع ن  الذول  ونٍ م سوم  ؤلانع نيت  نّفذ ِليه  مّ هذاث حن

 ألاظ سخ  للمد٢مت الجن بيت الذوليت .

 إلاب دا الٝ نى  ؤلانع ن  الذول  ٜو نى  الجزاِ ث اإلاعلحت خيث ح ة ف  إِ   ظ    
 
وحّخب  انته ١ 

ٞ ٜ نى  اله ي :9656بىشظبٓ  لعنت   م ٘و

ت م  بح  اإلاذنيح  وألا  هذاٗ الّع٢شيت خيث ح ة ٘يه  بأ  اإلاذنيح  ال يم٢     ) مبذ  الخٜٙش

 لل جىم الّع٢شي وال يم٢  مه حمت ألامىا٥ اإلاذنيت (
 
 ي٣ىنىا ِشلت
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وم  اإلاب دا ألاظ ظيت لٝ نى  حنيٚ ) خف نت الزاث البؽشيت بديث ال ج٣ى  الحشو  مب سا

ح  ألام    والىمأنينت لهم ( ل ِخذاة ِل  اإلاذنيح  الزي  ال يؽ س١ى  ب لحش  ويجب ج٘ى

) يخمخْ الع٣   اإلاذنيح  1949/ مً بشوجىلىى حىي  ؤلاضافي لعام   51 هصذ اإلاادة / 

 وألا خ ؿ اإلاذنيى  بدم يت ١ ملت لذ ألاخى ة الن حمت ِ  الّملي ث الّع٢شيت (

) جدٍش ال جم ث الّؽىابيت ( وحّخب  مجم ث ِؽىابيت  / 52 وهصذ الفقشة الشابعت مً اإلاادة / 

 جل٤ الت  ال جىحه إل  ِمل ِع٢شي مدذد.

إ  م  جٝذم ِشله هى نمىرج ِ  حشابم الٝىاث الشوظيت بدٞ اإلاذنيح  العىسيح  خ سج نى ٛ 

الٝ نى  وس  حشابم خش  وحشابم لذ ؤلانع نيت ال حعٝي ب لخٝ دم مهم  امخذ الضم  ِليه  وو ٥ 

ٞ الٝ نى  العىسي الىوج  وو٘ٞ الٝ نى  الذول  الّ م ونٍ م سوم  ألاظ سخ   وس  مجشمت ٘و

 للمد٢مت الجن بيت الذوليت.

ت جٝىم ِل  لشوسة مد ظبت اإلاجشمح   م ث  ظ ظي، إ ،  ي، ِمليت ظ م  و حعىيت البذ له  م  مٝى،

مت الٝشاس  د ِل   2956ومشج٢م  حشابم الحش  و٠م  وسد ف  الٙٝشة الخ ظّت م  مٝذ، "وإر يؽذ،

ل  م  يشج٢ب م   لشوسة إجه ة ؤلا٘ ث م  الّٝ   ِل  انته ١ ث الٝ نى  ؤلانع ن  الذول  ِو

ذ 
،
ل  م  يشج٢ب م  انته ١ ث وجج وصاث لحٝٛى ؤلانع   ويؤ٠ انته ١ ث الٝ نى  ؤلانع ن  الّذول  ِو

  ِنه  بفىسة  خشي ف  م  حذيذ وحى  جٝذيم مشج٢م  جل٤ الانته ١ ث والخج وصاث  و اإلاعؤولح

 ظىسيت إل  الّذالت"

 القاهىن الذولي العشفي

 "الذولت معؤولت ِ  انته ١ ث الٝ نى  الذول  ؤلانع ن  اإلانعىبت إليه  والت  حؽمل: 149القاعذة

 الانته ١ ث اإلاشج٢بت م  ٜبل  حهضته ، بم  ف  رل٤ ٜىاته  اإلاعلحت. - 

 ٠ي ن ث ٘ىلته  الٝي م بٝذس م  العلىت الح٣ىميت.الانته ١ ث اإلاشج٢بت م  ٜبل   خ ؿ  و  - 

الانته ١ ث اإلاشج٢بت م  ٜبل   خ ؿ  و مجمِى ث حّمل ف  الىاْٜ بن ة ِل  حّليم ته   و جدذ   -ج

 إؼشا٘ه   و ظيىشته .

 الانته ١ ث اإلاشج٢بت م  ٜبل   خ ؿ  و مجمِى ث خ ـت حّتٗ  به  وجخبن ه  ٠ئداسة ج بّت له . -د

جلتزم الذولت اإلاعؤولت ِ  انته ١ ث الٝ نى  الذول  ؤلانع ن  ب لخّىين ال٣ مل ِ  " 121لقاعذةا

 الخع بش  و ألاري الزي حعببذ به الانته ١ ث"
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 "الانته ١ ث الجعيمت للٝ نى  الذول  ؤلانع ن  حؽ٣ل حشابم خش " 121القاعذة

"للذو٥ الحٞ ف     جخى٥ مد ٠مه  الىونيت ـ خيت الاخخف ؿ الّ لم  للنٍش ف   125القاعذة

 حشابم الحش "

 "ال يىبٞ ٜ نى  الخٝ دم ِل  حشابم الحش " 111القاعذة

"جبز٥ الذو٥ م  بىظّه  لخخّ و ، إل  الحذ اإلام٢  بّمه  مْ البّن لدعهيل  111القاعذة

 بهم"الخدٝيٞ ف  حشابم الحش  ومد ٠مت اإلاؽدبه 

 لزلو وؤمام مل ما جم جىضيحه مً وقائع وؤدلت حىى الخذخل الشوس ي الغحر ششعي:

عع يّخب  الخذخل الشوسخ  ف  ظىسيت ٔضو مب ؼش يمهذ الخخ ٥ ظىسيت وإـذاس ٜشاس دول  بئخشاحه  9

 م  ظىسيت .

 ِل  ١ ٘ت ألاساضخ    -2
 
ٚ حميْ  ؼ٣ ٥ الٝفٚ الجىي والب ي والبدشي الشوسخ  ٘ىسا يجب ٜو

 العىسيت. 

اِخب س الجشابم الت  اسج٢بته  سوظيت ف  ظىسيت وخ ـت الخ جح  الٝعشي والخٕيح  الذيمٕشاف   - 6

فٚ اإلانؽآث اإلاذنيت واإلاذنيح   حشابم خش  وحشابم لذ ؤلانع نيت وإب دة حم ِيت  بدٞ  ٜو

 الؽّب العىسي.

يجب إخ لت اإلالٚ الشوسخ  ف  ظىسيت بشمخه منز بذة الّملي ث الّع٢شيت الشوظيت ف  ظىسيت  -2

وختى ج سيخه إل  اإلاد٢مت الجن بيت الذوليت ومنْ سوظي  م  الخفىيذ ف   2696/  1/  66بخ سيخ 

 ت.مجلغ ألام  بأي ٜشاس يخق اإلالٚ العىسي ألجه  وٗش  ظ سخ   ف  الٝميت العىسي

يجب إلضام الح٣ىمت الشوظيت ب لخّىيم ث اإلا ديت واإلاّنىيت حشاة م  اسج٢بخه م  حشابم  -6

 مىزٝت ف  ظىسيت.
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