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2020 آذار/مارس 52  
52320200-10رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة   
 ضحایا المدنیینلالتقریر الشھري ل

 
 

كیلومتر مربع  110,000التحالف والقوات الشریكة تحریر حوالي ، إستطاعت قوات 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 و داعش. سیُواصل التحالف العمل مع القوات الشریكة لحرمان داعش من السیطرة على أیة رقعة جغرافیة
 في المنطقة، وحرمانھا أیضاً من الموارد التي تحتاجھا في محاولتھا للظھور من جدید.

 
وإستناداً الى المعلومات  وخالل ھذه الفترة .2020 الثانيكانون  نھایةحتى و 2014 آب/أغسطسغارة بین  34,773لقد نفذ التحالف 
دنیاً قتلوا دون قصد نتیجةً م 1,370من المرّجح، أنَّ ما ال یقل عن وعملیة العزم الصلب تقییماً،  -قوة المھام المشتركة المتاحة، أجرت 

  لغارات التحالف منذ بدء عملیة العزم الصلب.
 

على تجنب األضرار نحن نتبع عملیة إستھداف صارمة لجمیع غاراتنا لضمان اإللتزام الصارم بقانون النزاع المسلح، كما نعمل 
، وسیبقى ھدفنا ھو إتخاذ جمیع اإلحتیاطات الُممكنة لتجنب جداً  الجانبیة. إّن كل خسارة غیر مقصودة في صفوف المدنیین تُعتبر محزنة

 تعریض المدنیین للخطر في سعینا لدحر عدو ال یرحم.
 

 54تقریراً مفتوحاً من األشھرالسابقة، وتلقت  79بمناقلة  عملیة العزم الصلب -، قامت قوة المھام المشتركة ثانيكانون ال خالل شھر
عملیة العزم  -. كما أنھت قوة المھام المشتركة ، كما أعادت فتح ستة تقاریر تم تقییمھا سابقاً بناًء على توفر معلومات جدیدةاً جدید اً تقریر

تقریراً  98یزال ھناك ال  موثوقة.غیر على أنّھا تقریراً  41تم تقییم و ،عن خسائر محتملة في صفوف المدنیینتقریراً  41تقییم  الصلب
 تقاریر تم تقییمھا سابقاً، ولكن تم إعادة فتحھا بناًء على توفر معلومات جدیدة. أربعةبضمنھا مفتوحاً 

  
وثوق" یعني أّن فریقنا حقّق تنقسم نتائج التحقیق في أي إدعاء الى فئتین، إما "موثوقة" أو "غیر موثوقة". إّن تقییم اإلدعاء على أنّھ "م

م في االدعاء واستنتج بناًء على األدلة المتاحة، أنّھ من المرجح أن تكون عملیات التحالف تسببت في سقوط ضحایا من المدنیین. أّما تقیی
د وفقاً اإلدعاء على أنّھ "غیر موثوق" یعني أّن المعلومات المتوفرة لدینا لتقییم ھذا اإلدعاء، وبإستخدام مواردنا ا لمتاحة، ال یُمكن أن تُحّدِ

لمبدأ "من المرجح" أّن عملیات التحالف تسببت في سقوط ضحایا من المدنیین. قد یكون ھناك عدد من األسباب من ضمنھا، لم یتم تنفیذ 
أّن البیانات الُمقدمة مع  غارات في ذلك الوقت أو ذلك الموقع، لم تتوفر أدلة كافیة لدعم اإلدعاء، أو ببساطة ال توجد بیانات كافیة أو

 اإلدعاء ُمبھمة للغایة.
 

ا ومّما یجدراإلشارة إلیھ، أنّھ على الرغم من أن لدى التحالف كمیة كبیرة من البیانات الموجودة تحت تصرفھ للتحقیق في كل إدعاء، فإنّن
بإعادة فتح التحقیقات المغلقة بشكل روتیني بناًء نرحب بأي معلومات من أي مصدر ستمّكننا من تحدید الحقیقة. عالوة على ذلك، نقوم 

 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 
تقریراً المدرجة أدناه على أنّھا تقاریر غیر موثوقة، وأنّھ ال تتوفر في الوقت الحالي  41صلب بتقییم الـ عملیة العزم ال -المھام المشتركة 

ح بأن ضربات التحالف تسببت في سقوط ضحایا من المدنیین. رقم ي: [المفتاح الرقم معلومات كافیة لتقییمھا، وإّن المعلومات التُرّجِ
نظام إّن ]. داثیاتحإلاالمنظمة غیر الحكومیة] [الخاص بدعاء إلا] / [رقم العزم الصلبعملیة  –الخاص بقوة المھام المشتركة  االدعاء

 .دعاء األصليمستمدة من مصدر اإل عكمرجلمستخدمة اوالعسكریة المحددة في ھذه التقاریر حداثیات اإل
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تم التقییم على أنھ لم  أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،، عن تقریر منظمة العراق، الموصل، بالقرب من 2015تموز  1 .1

 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.
2782/CI080     38SLF293249 

 
المتاحة، تم التقییم على أنھ ال توجد  ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق2015تموز  15 .2

 CS102     37SEV008784/2803    أدلة كافیة تشیر الى خسائر في صفوف المدنیین نتیجة عملیة التحالف.
 
تم التقییم على أنھ لم تجر  ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2015تموز  18 .3

 ة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.أي عملی
 2804/CS103     37SDV982782 

 
 تم التقییم على أنھ لم ، بالقرب من حمام العلیل ، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2015آب  21 .4

 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.
2812/CI094  38SLF435034 

 
معلومات كافیة عن الوقت التقریر ال یتضمن إّن ، بالقرب من شرق الرمادي، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. 2015أیلول  3 .5

  والتفاصیل للبحث عن أي عملیة للتحالف لتقییم مصداقیتھ.والموقع 
2817/CI101     38SLC407010 

 
م تم التقیی ، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،قریة العصریة، بالقرب من 2015تشرین األول  2 .6

 على أنھ لم تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.
2839/CI117   38SME052300 

 
تم التقییم على  ، بالقرب من الحمیدات، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة، 2015كانون األول  3 .7

 أنھ لم تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.
2781/CI037     38SLF187306 

 
، بالقرب من ھیت ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة، تم التقییم على  2015كانون األول  30 .8
 ال توجد أدلة كافیة تشیر الى خسائر في صفوف المدنیین نتیجة عملیة التحالف. أنھ

2875/CI171     38SKC966242 
 

تم التقییم على أنھ لم  عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،، العراق، حاج علي، بالقرب من 2016نیسان  7 .9
 یة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغراف
2937/CI221     38SLE475563 

 
تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  7 .10

 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.
2936/CI220     38SLF311247 
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 تم التقییم على أنھ لم ، بالقرب من تل الجایر، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  7 .11
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2942/CS198     37SFV890897 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من جرابلس، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  7 .12
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2943/CS199     37SDA117751 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  10 .13
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تجر 

2944/CS201     37SEV008784 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  11 .14
  تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2938/CI224     38SLF357287 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  11 .15
 جر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.ت

2939/CI224     38SLF374198 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  11 .16
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2940/CI224     38SLF310208 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من حلبچة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  17 .17
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. تجر

2945/CI227     38SLB807885 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الطبقة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  19 .18
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2950/CS203     37SDV580651 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  20 .19
 ر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تج

2946/CI230     38SLF293239 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  20 .20
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2947/CI231     38SLF339240 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من مركدة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016نیسان  23 .21
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.
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2951/CS205     37SFV600594 
 

ر تم التقییم على أنھ لم تج ، بالقرب من تلعفر، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016مایس  5 .22
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2948/CI236     38SKF713286 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الرطبة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016مایس  11 .23
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. تجر

  2949/CI237     37SFS200561 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الفلوجة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016مایس  19 .24
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2953/CI238     38SLB871911 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من حمرات، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016مایس  19 .25
 ي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تجر أ

2952/CS214     37SEV148746 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من المیادین، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016مایس  23 .26
 ة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تجر أي عملیة للتحالف في المنطق

2965/CS216     37SFU317758 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016مایس  23 .27
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2954/CI240    38SLF371263 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016مایس  24 .28
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیینتجر 

2955/CI241     38SLF282263 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016حزیران  1 .29
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2966/CS221     37SEV043777 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،صوران، بالقرب من 2016حزیران  3 .30
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تجر 

2968/CS224     37SCA416477 
 

لم  تم التقییم على أنھ ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،كبیعأبو ، بالقرب من 2016حزیران  5 .31
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2970/CS224b     37SDV879751 
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 تم التقییم على أنھ لم ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،الفلوجة، بالقرب من 2016حزیران  6 .32
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2957/CI247     38SLB850920 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016حزیران  7 .33
 ر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تج

2958/CI248     38SLF383185 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016حزیران  7 .34
 تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2963/CI248     38SLF308312 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016حزیران  7 .35
 ر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تج

2964/CI248     38SLF371275 
 

تم التقییم على أنھ لم  ، بالقرب من الغوز، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2016حزیران  14 .36
 طقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.تجر أي عملیة للتحالف في المن

2972/CS229     37SCA470369 
 

تم التقییم على أنھ  ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،السموقة، بالقرب من 2016حزیران  14 .37
 لم تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2973/CS230     37SCA430334 
 

معلومات كافیة عن الوقت التقریر ال یتضمن إّن ، بالقرب من العیاضیة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. 2016حزیران  16 .38
 والموقع والتفاصیل للبحث عن أي عملیة للتحالف لتقییم مصداقیتھ.

2962/CI255     38SKF713286 
 

معلومات كافیة عن الوقت التقریر ال یتضمن إّن ، بالقرب من الفلوجة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز. 2016حزیران  16 .39
 یتھ.والموقع والتفاصیل للبحث عن أي عملیة للتحالف لتقییم مصداق

2961/CI254     38SLB871911 
 

تم التقییم  ، بالقرب من أبو الحسن، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،2018تشرین الثاني  25 .40
 على أنھ لم تجر أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین.

2931/CS1854     37SFU736362 
 

معلومات كافیة عن التقریر ال یتضمن إّن ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز. جینھ، بالقرب من 2018تشرین الثاني  25 .41
 الوقت والموقع والتفاصیل للبحث عن أي عملیة للتحالف لتقییم مصداقیتھ.

2635/CS1858     37SFU676401 
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: ً  تصحیحات للتقاریر السابقة: فیما یلي تصحیحات للتقاریر المنشورة سابقا

 ورد خطأ في رقم ، 2019كانون األول  5، والذي تم نشره بتاریخ 2019في التقریر الشھري للضحایا المدنیین لشھر تشرین األول  .1
 .(S928)و ھ "اإلدعاءالتقریر " الرقم الصحیح لھذاحیث اّن ) ، 2736( 42یحمل الرقم والذي تقریر غیر موثوق عن منظمة أیروارز 

 
ورد خطأ في ،  2019كانون األول  5، والذي تم نشره بتاریخ 2019في التقریر الشھري للضحایا المدنیین لشھر تشرین األول  .2

-28(ھو  "اإلدعاءالتقریر "الصحیح لھذا  التاریخو ، )2639( 43یحمل الرقم والذي غیر موثوق عن منظمة أیروارز التقریر التاریخ 
 .)2018،  تشرین الثاني 29

 
تقریراً مفتوحاً. 98عملیة العزم الصلب تقییم  -تُواصل قوة المھام المشتركة  –التقاریر المفتوحة   

 ، بالقرب من دیر الزور، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015كانون الثاني  11 .1

 ، بالقرب من قریة الخنیز، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015حزیران  18 .2

 ، بالقرب من الموصل ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2015آب   24 .3

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2015آب  29 .4

 ، بالقرب من مكحول، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز 2015أیلول  1 .5

 ، بالقرب من عانة الجدیدة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  5 .6

 ، بالقرب من الثورة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015ل أیلو 9 .7

 ، بالقرب من معدان، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  13 .8

 ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  20 .9

 ، بالقرب من ھیت، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  27 .10

 ، بالقرب من داقوق، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  27 .11

 ، بالقرب من الجالع، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  27 .12

 ، بالقرب من البالوم ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015تشرین األول  22 .13

 أیروارز، بالقرب من الجربوع ، العراق ، عن تقریر منظمة  2015تشرین الثاني  24 .14

 ، بالقرب من الموصل ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2015كانون األول  30 .15

 ، بالقرب من الموصل ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2015كانون األول  30 .16
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 ، بالقرب من حي الثیالة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2016كانون الثاني  1 .17

 س الراس، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من الیا2016شباط  27 .18

 ، بالقرب من العصریة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2016آذار  9 .19

تم تقییم اإلدعاء سابقاً، وأُعید فتحھ بناًء على توفر ، بالقرب من ابو قلقل، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز (2016آذار  12 .20
 معلومات جدیدة)

 
 عن تقریر منظمة أیروارزمن إدلب، سوریا، ، بالقرب 2016نیسان  5 .21

 
 ، بالقرب من الموصل، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز2016نیسان  16 .22

 
 ، بالقرب من الموصل، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز2016مایس  24 .23

 
 ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارزالسكاویة، بالقرب من 2016حزیران  1 .24

 
 بالقرب من الموصل، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز،  2016حزیران  1 .25

 ، بالقرب من ُشعیب الذاكر، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  5 .26

 ، بالقرب من الموصل، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  8 .27

 ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارزالشبالي، بالقرب من  2016حزیران  8 .28

 ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارزالحسي، الفلوجة، بالقرب من  2016حزیران  15 .29

 ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز، حلب، بالقرب من النواجة 2016حزیران  16 .30

 ، بالقرب من المنصورة، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  17 .31

 ، عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من الطبقة، سوریا  2016حزیران  19 .32

 ، بالقرب من منبج، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  20 .33

 ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارزالجعابات ، بالقرب من 2016حزیران  21 .34

 ، بالقرب من منبج، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  22 .35

 وریا ، عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من الرقة، س 2016حزیران  22 .36

 ، بالقرب من الموصل، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  25 .37
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 ویخات، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارزالج، بالقرب من  2016حزیران  25 .38

 ، بالقرب من منبج، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  27 .39

تم تقییم اإلدعاء سابقاً، وأُعید فتحھ بناًء على بالقرب من الزراعي، العراق، عن تقریر وسائل اإلعالم (،  2017كانون الثاني  6 .40
 توفر معلومات جدیدة)

 
 ، بالقرب من  سراقب، إدلب ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017كانون الثاني  11 .41

 ظمة أیروارز، بالقرب من سرمدا ، إدلب، سوریا ، عن تقریر من 2017آذار  27 .42

 ، بالقرب من الطبقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017نیسان  28 .43

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  6 .44

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  9 .45

 تقریر منظمة العفو الدولیة، بالقرب من الرقة، سوریا، عن 2017حزیران  9 .46

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  9 .47

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  13 .48

 ، بالقرب من قریة حویجة السوافي في الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017حزیران  17 .49

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017یران حز 21 .50

 ، بالقرب من الصور ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تموز  2 .51

 ، بالقرب من تل الجایر، سوریا، عن تقریر منظمة مراقبة حقوق اإلنسان2017تموز  4 .52

 العفو الدولیة، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة 2017تموز  7 .53

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تموز  13 .54

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تموز  18 .55

 ، بالقرب من نزلة شحاطة ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تموز  23 .56

 منظمة العفو الدولیة، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر  2017آب  1 .57

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  1 .58
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 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  10 .59

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  14 .60

 ریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة، بالقرب من الرقة ، سو 2017آب  15 .61

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  16 .62

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  16 .63

 ، بالقرب من الحلو ، سوریا ، عن تقریر منظمة مراقبة حقوق االنسان 2017آب  19 .64

 بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز ،2017آب  22 .65

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017أیلول  5 .66

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017أیلول  10 .67

 لي، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدو 2017أیلول  23 .68

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017أیلول  25 .69

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017أیلول  27 .70

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017تشرین االول  3 .71

 الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة، بالقرب من  2017تشرین االول  3 .72

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017تشرین االول  8 .73

 ، بالقرب من دیر الزور، سوریا ، عن تقریر داخلي 2017تشرین االول  10 .74

 منظمة أیروارز، بالقرب من حصیبة ، القائم ، العراق، عن تقریر  2017تشرین االول  13 .75

 ، بالقرب من درنج ، دیر الزور ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تشرین الثاني  26 .76

 ، بالقرب من القطا ، سوریا ، عن تقریر داخلي 2017تشرین الثاني  28 .77

 ، بالقرب من الجرذي، دیر الزور ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017كانون االول  5 .78

 ، بالقرب من ھجین، دیر الزور ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017ل كانون االو 22 .79
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 ، بالقرب من الشعفة ، سوریا ، عن تقریر داخلي 2018شباط  6 .80

 ، بالقرب من  السوسة، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2018آیار  27 .81

 االنسان ، بالقرب من الحلو، سوریا ، عن تقریر منظمة مراقبة حقوق 2018حزیران  4 .82

 ، بالقرب من قریة أبو حسن، سوریا، عن تقریر المرصد السوري لحقوق االنسان2018تشرین الثاني  17 .83

 ، بالقرب من الخشمة، عن تقریر منظمة أیروارز2018تشرین الثاني  25 .84

 ، بالقرب من الخشمة، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم االجتماعیة2018كانون األول  10 .85

تم تقییم اإلدعاء سابقاً، وأُعید فتحھ ، بالقرب من الشعفة، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم االجتماعیة (2019 كانون الثاني 3 .86
 بناًء على توفر معلومات جدیدة)

 
 ، بالقرب من الشجلة، سوریا، عن تقریر داخلي2019كانون الثاني  10 .87

 منظمة أیروارز، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر 2019كانون الثاني  22 .88

 ، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2019كانون الثاني  25 .89

 ، بالقرب من الشحیل، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2019شباط  7 .90

 ، بالقرب من حقل عمر النفطي، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم وتقریر منظمة أیروارز2019شباط  10 .91

 وتقریر منظمة أیروارز بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم االجتماعیة، 2019شباط  11 .92

 ، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم االجتماعیة2019شباط  12 .93

 ، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2019آذار  13 .94

 ، سوریا، عن تقریر داخلي فوقاني ، بالقرب من الباغوز2019آذار  18 .95

 ، بالقرب من كفر جزل، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2019آب  31 .96

تم تقییم اإلدعاء سابقاً، وأُعید فتحھ بناًء على توفر ، بالقرب من العزبة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز (2019أیلول  3 .97
 معلومات جدیدة)

 
 سوریا، عن تقریر المرصد السوري لحقوق اإلنسان ، بالقرب من ذیبان،2019تشرین الثاني  22 .98
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