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2021 تموز/یولیو 01  
07120210-10رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة   
  ضحایا المدنیینلالتقریر الشھري ل

1202شباط/فبرایر  
 

كیلومتر مربع  110,000، إستطاعت قوات التحالف والقوات الشریكة تحریر حوالي 2014منذ بدء العملیات في : جنوب غرب آسیا
ملیون شخص من قمع  7.7میل مربع) من األراضي التي إستولت علیھا داعش في سوریا والعراق، مّما أدى الى تحریر  42,471(

أي نفوذ من الحصول على لى أیة رقعة جغرافیة وداعش. سیُواصل التحالف العمل مع القوات الشریكة لحرمان داعش من السیطرة ع
 في المنطقة، وحرمانھا أیضاً من الموارد التي تحتاجھا في محاولتھا للظھور من جدید.

 
وخالل ھذه الفترة وإستناداً الى . 2021 شباط/فبرایر شھر نھایةحتى و 2014 آب/أغسطسبین غارة بین  34,963نفذ التحالف 

دنیاً قتلوا دون م 1,410من المرّجح، أنَّ ما ال یقل عن وعملیة العزم الصلب تقییماً،  -المعلومات المتاحة، أجرت قوة المھام المشتركة 
  قصد نتیجةً لغارات التحالف منذ بدء عملیة العزم الصلب.

 
لجمیع غاراتنا لضمان اإللتزام الصارم بقانون النزاع المسلح، كما نعمل على تجنب األضرار  دة وثابتةمحدّ نحن نتبع عملیة إستھداف 

، وسیبقى ھدفنا ھو إتخاذ جمیع اإلحتیاطات الُممكنة بالنسبة لنا محزنةھي الجانبیة. إّن كل خسارة غیر مقصودة في صفوف المدنیین 
م.لتجنب تعریض المدنیین للخطر في سعینا لدحر عدو ال یرح  

 
ى أي تلقلم تتقریراً مفتوحاً من األشھرالسابقة، و 122عملیة العزم الصلب بمناقلة  -، قامت قوة المھام المشتركة شباط/فبرایر شھرخالل 
. وتقریر مكرر غیر موثوقة بضمنھا سبعة تقاریر اریرتق ثمانیةعملیة العزم الصلب تقییم  -كما أنھت قوة المھام المشتركة  .جدید تقریر

 .تقاریر تم تقییمھا سابقاً، ولكن تم إعادة فتحھا بناًء على توفر معلومات جدیدة ةتسبضمنھا تقریراً مفتوحاً  114 یزال ھناك ال
  

قّق تنقسم نتائج التحقیق في أي إدعاء الى فئتین، إما "موثوقة" أو "غیر موثوقة". إّن تقییم اإلدعاء على أنّھ "موثوق" یعني أّن فریقنا ح
االدعاء واستنتج بناًء على األدلة المتاحة، أنّھ من المرجح أن تكون عملیات التحالف تسببت في سقوط ضحایا من المدنیین. أّما تقییم في 

د وفاإلدعاء على أنّھ "غیر موثوق" یعني أّن المعلومات المتوفرة لدینا لتقییم ھذا اإلدعاء، وبإستخدام مواردنا المتاحة، ال یُمكن أن تُح قاً ّدِ
أّن عملیات التحالف تسببت في سقوط ضحایا من المدنیین. قد یكون ھناك عدد من األسباب من ب" أو على األرجح لمبدأ "من المرجح

أو ، لم تتوفر أدلة كافیة لدعم اإلدعاء أو ببساطة ال توجد بیانات كافیة  ، ذلك الموقع في لم یتم تنفیذ غارات في ذلك الوقت أو :ضمنھا
نات الُمقدمة مع اإلدعاء ُمبھمة للغایة.أّن البیا  

 
ا ومّما یجدراإلشارة إلیھ، أنّھ على الرغم من أن لدى التحالف كمیة كبیرة من البیانات الموجودة تحت تصرفھ للتحقیق في كل إدعاء، فإنّن

التحقیقات المغلقة بشكل روتیني  قوم بإعادة فتححن ننرحب بأي معلومات من أي مصدر ستمّكننا من تحدید الحقیقة. عالوة على ذلك، ن
 بناًء على توفر معلومات جدیدة قد تساعدنا في الوصول الى نتائج أكثر دقة.

 
بعد إجراء إستعراض شامل لوقائع وظروف كل تقریرعن وقوع إصابات في صفوف المدنیین ، قامت قوة  --التقاریر الغیر موثوقة 

المدرجة أدناه على أنّھا تقاریر غیر موثوقة، وأنّھ ال تتوفر في الوقت الحالي  اریرتق ةسبعالعملیة العزم الصلب بتقییم  -المھام المشتركة 
ح بأن معلومات كافیة لتقییمھا، وإّن المعلوما المفتاح الرقمي: [رقم  التحالف تسببت في سقوط ضحایا من المدنیین. عملیاتت التُرّجِ

إّن نظام ]. اإلحداثیاتالمنظمة غیر الحكومیة] [الخاص بدعاء اإل] / [رقم عملیة العزم الصلب -الخاص بقوة المھام المشتركة  االدعاء
 .دعاء األصليستمدة من مصدر اإلمُ والمستخدمة كمرجع حداثیات العسكریة المحددة في ھذه التقاریر اإل
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ھ لم تم التقییم على أنّ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة، أیروارز. منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019آذار  2 .1
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3282/CS1901     37SFU794135 
 
ھ لم تم التقییم على أنّ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة، أیروارز. منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019آذار  3 .2

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
3274/CS1903     37SFU794135 

 
ھ لم تم التقییم على أنّ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة، أیروارز. منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019آذار  17 .3

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
3284/CS1911     37SFU794135 

 
 يھ لم تجرتم التقییم على أنّ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة، أیروارز. منظمة تقریر ، عن، سوریاالحسكة، بالقرب من  2019آب  1 .4

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.
3280/CS1926     37SGA141703 

 
 يھ لم تجرتم التقییم على أنّ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة، أیروارز. منظمة تقریر ، عن، سوریاالمنیة، بالقرب من  2019آب  16 .5

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.
3281/CS1927     37SEV008784 

 
تم التقییم على  الوثائق المتاحة،بعد مراجعة  أیروارز. منظمة تقریر عن ،، سوریاالقامشليبالقرب من ،  2020 فبرایر/شباط 12 .6
 .التحالف یاتعلى األرجح ، لم تحدث خسائر في صفوف المدنیین نتیجة لعملوھ أنّ 

3286/CS1943    37SGB022015 
 

تم التقییم على  الوثائق المتاحة،وبعد مراجعة  أیروارز. منظمة تقریر ، عن، سوریاجدیدة عكیداتلقرب من ، با 2020أیلول  29 .7
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يھ لم تجرأنّ 

3287/CS1949     37SFV234023 
 

 التحالف. تقریر سابق تم تقییمھ من قبلنسخة مكررة من  أدناهالتقریر إّن  – المكررةالتقاریر 
  
 1246الدعاء رقم لمكررة  ةنسخ وھذا االدعاء ھإّن  .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن 2017آب  15 .1

 ).2017تشرین األول / أكتوبر  27مدنیان عن غیر قصد ، تم نشره في  حیث أصیب موثوق ، والذي تم تقییمھ على أنّھ تقریر (
  1225/CS1373     37SEV004790 
 
 والتقییم: اً قید التدقیقمفتوحراً تقری 114 الصلب العزم عملیة - المشتركة المھام قوةال یزال لدى  -- المفتوحة التقاریر 
 

 .أیروارز منظمة تقریر ، عنقریة خانیز، سوریامن قرب بال،  2015حزیران  18 .1

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الموصل، العراق 2015آب  24 .2

 .أیروارز منظمة تقریر ، عنسوریا ،بالقرب من الرقة،  2015آب  29 .3

 أیروارز منظمة تقریر ، عنالثورة، سوریا من قرببال،  2015أیلول  9 .4
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 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الجالء، سوریا 2015 أیلول 27 .5

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من جربوع، العراق 2015 تشرین الثاني 24 .6

  .أیروارز منظمة تقریر ، عنعین العروس، سوریامن قرب بال،  2016 فبرایر/شباط 27 .7

توفر  على بناءً  ھفتح وأُعید سابقا،ً اإلدعاء تقییم أیروارز (تم منظمة تقریر ، عن، بالقرب من أبو قلقال، سوریا 2016آذار  12 .8

 . جدیدة) معلومات

  .أیروارز منظمة تقریر ، عنالموصل، العراق من قرببال،  2016حزیران  8 .9

 .أیروارز منظمة تقریر ، العراق، عن، بالقرب من الفلوجة 2016حزیران  29 .10

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، سوریا، بالقرب من منبج 2016حزیران  30 .11

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من منبج، سوریا 2016ز تمو 7 .12

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من منبج، سوریا 2016تموز  9 .13

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من منبج، سوریا 2016تموز  9 .14

 .أیروارز منظمة تقریر ، سوریا، عن، بالقرب من منبج 2016تموز  9 .15

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من منبج، سوریا 2016تموز  15 .16

 .ارزأیرو منظمة تقریر ، عن، بالقرب من منبج، سوریا 2016ز تمو 16 .17

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من توخار كبیر، سوریا، عن 2016تموز  18 .18

 .أیروارز منظمة تقریر حیدر لبدة، سوریا، عنمن قرب بال،  2016تموز  18 .19

 .أیروارز منظمة تقریر ، سوریا، عن، بالقرب من منبج 2016تموز  24 .20

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من التنك، سوریا 2016 آب 7 .21

 .أیروارز منظمة تقریر ، عنالشدادي، سوریا من قرببال،  2016أیلول  13 .22

 .أیروارز منظمة تقریر ، عنالعریمة، سوریا، بالقرب من  2016أیلول  27 .23

 .أیروارز منظمة تقریر ، عن، بالقرب من معرة مصرین، سوریا 2016تشرین الثاني  2 .24

 .أیروارز منظمة تقریر تخریم، سوریا، عنكفر من قرب بال،  2016تشرین الثاني  2 .25

 .أیروارز منظمة تقریر ، سوریا، عنطوبةبا من قرببال،  2016تشرین الثاني  18 .26

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من سراقب، سوریا، عن 2017كانون الثاني  11 .27

 .أیروارز منظمة تقریر زراعي، العراق، عنال، بالقرب من  2017كانون الثاني  15 .28

 .أیروارز منظمة تقریر ، العراق، عنالزراعي، بالقرب من  2017 فبرایر/شباط 21 .29

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الموصل، العراق، عن 2017آذار  4 .30

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الجدیدة، العراق، عن 2017آذار  17 .31
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 .أیروارز منظمة تقریر سرمدا، سوریا، عنمن قرب بال،  2017آذار  27 .32

 .أیروارز منظمة تقریر الیرموك، العراق، عنمن قرب بال،  2017نیسان  10 .33

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الطبقة، سوریا، عن 2017نیسان  28 .34

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن 2017حزیران  5 .35

 أیروارز منظمة تقریر قرب من طریق السدة، سوریا، عنبال،  2017حزیران  7 .36

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017حزیران  9 .37

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017حزیران  9 .38

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017حزیران  9 .39

 الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة.، بالقرب من  2017حزیران  9 .40

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن 2017حزیران  9 .41

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن 2017حزیران  11 .42

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن 2017حزیران  12 .43

 بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة.،  2017حزیران  13 .44

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017حزیران  21 .45

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من السور، سوریا، عن 2017تموز  2 .46

 تل الجایر، سوریا، عن تقریر ھیومن رایتس ووتش. من قرببال،  2017تموز  4 .47

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من البصراوة، سوریا، عن 2017تموز  13 .48

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن 2017تموز  18 .49

 ، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة.، بالقرب من الرقة 2017آب  1 .50

 الدولیة.، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو  2017آب  10 .51

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017آب  14 .52

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017آب  15 .53

 ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة.، بالقرب من الرقة، سوریا 2017 آب 16 .54

 منظمة العفو الدولیة.، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر  2017آب  16 .55

 ، بالقرب من الحلو، سوریا، عن تقریر ھیومن رایتس ووتش. 2017آب  19 .56

 .أیروارز منظمة تقریر ، سوریا، عن، بالقرب من الرقة 2017آب  22 .57

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عبر تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017أیلول  5 .58

 ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة.، بالقرب من البوكمال، سوریا 2017أیلول  9 .59
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 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017أیلول  10 .60

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017أیلول  23 .61

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017أیلول  25 .62

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017أیلول  27 .63

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017تشرین األول  3 .64

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة. 2017تشرین األول  3 .65

 ریر منظمة العفو الدولیة.، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تق 2017تشرین األول  8 .66

 ، بالقرب من دیر الزور، سوریا، عن تقریر ذاتي. 2017تشرین األول  10 .67

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن 2017تشرین األول  17 .68

 .أیروارز منظمة تقریر ، سوریا، عن، بالقرب من درنج 2017ین الثاني تشر 26 .69

 بالقرب من القطا، سوریا، عن تقریر ذاتي.،  2017تشرین الثاني  28 .70

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الجرثي، سوریا، عن 2017كانون األول  5 .71

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من ھجین، سوریا، عن 2017كانون األول  22 .72

 ، بالقرب من الشفاء، سوریا، عن تقریر ذاتي. 2018 فبرایر/شباط 6 .73

 .أیروارز منظمة تقریر بالقرب السوسة، سوریا، عن،  2018أیار  27 .74

 ، بالقرب من الحلو، سوریا، عن تقریر ھیومن رایتس ووتش. 2018حزیران  4 .75

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من السوسة، سوریا، عن 2018آب  6 .76

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب السوسة، سوریا، عن 2018آب  7 .77

 .أیروارز منظمة تقریر من الباغوز فوقاني، سوریا، عن، بالقرب  2018أیلول  12 .78

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الباغوز فوقاني، سوریا، عن 2018أیلول  13 .79

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من السوسة، سوریا، عن 2018تشرین األول  22 .80

 أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من مدینة الشعفة، سوریا، عن 2018تشرین األول  27 .81

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من مدینة الشعفة، سوریا، عن 2018تشرین األول  30 .82

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من مدینة الشعفة، سوریا، عن 2018تشرین الثاني  3 .83

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من ھجین، سوریا، عن 2018تشرین الثاني  10 .84

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الشعفة، سوریا ، عن 2018تشرین الثاني  11 .85

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من السوسة، سوریا، عن 2018تشرین الثاني  15 .86

 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من ھجین، سوریا، عن 2018تشرین الثاني  21 .87

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
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 .أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من ھجین، سوریا، عن 2018تشرین الثاني  24 .88

 .أیروارز منظمة تقریر الكشمة، سوریا، عن من قرببال،  2018تشرین الثاني  25 .89

 ، بالقرب من الكشمة، سوریا، عن طریق موقع التواصل االجتماعي. 2018كانون األول  10 .90

 أیروارز. منظمة تقریر عن، بالقرب من الشعفة، سوریا،  2018كانون األول  20 .91

  ، بالقرب من الشفاء، سوریا، عبر تقریر على مواقع التواصل االجتماعي 2019كانون الثاني  3 .92

 أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من السوسة، سوریا، عن 2019كانون الثاني  9 .93

 أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من البوبدران، سوریا، عن 2019كانون الثاني  10 .94

 عن تقریر ذاتي.، بالقرب الشجلة، سوریا،  2019كانون الثاني  10 .95

 أیروارز منظمة تقریر ، بالقرب من الشیخ حمد، سوریا، عن 2019كانون الثاني  22 .96

 أیروارز. منظمة تقریر ، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن 2019كانون الثاني  25 .97

 أیروارز منظمة تقریر ، عن، سوریا، بالقرب من الباغوز 2019كانون الثاني  29 .98

 أیروارز. منظمة تقریر ، سوریا  عنب من الشحیلالقر، ب 2019 فبرایر/شباط 7 .99

 أیروارز. منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019 فبرایر/شباط 11 .100

 أیروارز. منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019 فبرایر/شباط 11 .101

 التواصل االجتماعي.، عن طریق وسائل ، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019 فبرایر/شباط 12 .102

 أیروارز. منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019آذار  10 .103

 أیروارز. منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019آذار  10 .104

 أیروارز. منظمة تقریر ، عن، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019آذار  13 .105

 أیروارز. منظمة تقریر عن، ، بالقرب من الباغوز، سوریا 2019آذار  18 .106

 ، عن تقریر ذاتي.، بالقرب من الباغوز فوقاني، سوریا 2019آذار  18 .107

 أیروارز. منظمة تقریر عن، ، بالقرب من التكیة، سوریا 2019نیسان  13 .108

 .أیروارز منظمة تقریر ، سوریا، عن، بالقرب من حلب 2019حزیران  30 .109

 أیروارز. منظمة تقریر عن، ، بالقرب من كفر جاسیل، سوریا 2019آب  31 .110

 أیروارز. منظمة تقریر ، بالقرب من الزیر، سوریا، عن 2020أیار  17 .111

 أیروارز. منظمة تقریر سوریا، عن سیدلقرب من ال، با 2020تشرین األول  15 .112

 أیروارز. منظمة تقریر ، عن، سوریاجكارةلقرب من ، با 2020تشرین األول  22 .113

 أیروارز. منظمة تقریر ، عن، سوریاإدلبلقرب من ، با 2020كانون االول  30 .114
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