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2020 نیسان/أبریل 03  
03420200-30رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة   
 ضحایا المدنیینلالتقریر الشھري ل

 
 

كیلومتر مربع  110,000التحالف والقوات الشریكة تحریر حوالي  ، إستطاعت قوات2014منذ 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 ة وداعش. سیُواصل التحالف العمل مع القوات الشریكة لحرمان داعش من السیطرة على أیة رقعة جغرافی
 في المنطقة، وحرمانھا أیضاً من الموارد التي تحتاجھا في محاولتھا للظھور من جدید.

 
وإستناداً الى المعلومات  وخالل ھذه الفترة .2020 آذار/مارس نھایةحتى و 2014 آب/أغسطسغارة بین  34,819لقد نفذ التحالف 
دنیاً قتلوا دون قصد نتیجةً م 1,377من 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.
 

 56تقریراً مفتوحاً من األشھرالسابقة، وتلقت  100ناقلة عملیة العزم الصلب بم -، قامت قوة المھام المشتركة آذار/مارس خالل شھر
تم تقییم  و ،عن خسائر محتملة في صفوف المدنیینتقریراً  41تقییم  عملیة العزم الصلب -. كما أنھت قوة المھام المشتركة اً جدید اً تقریر

 أربعةبضمنھا تقریراً مفتوحاً  115یزال ھناك ال . سابق تقریرل اً مكّرر اً على أنّھ تقریر اً دحوا اً وتقریر على أنھا غیر موثوقة تقریراً  40
 تقاریر تم تقییمھا سابقاً، ولكن تم إعادة فتحھا بناًء على توفر معلومات جدیدة.

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

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 المتاحة، ال یُمك ن 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 
لُمقدمة مع غارات في ذلك الوقت أو ذلك الموقع، لم تتوفر أدلة كافیة لدعم اإلدعاء، أو ببساطة ال توجد بیانات كافیة أو أّن البیانات ا

 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
ت المغلقة بشكل روتیني بناًء نرحب بأي معلومات من أي مصدر ستمّكننا من تحدید الحقیقة. عالوة على ذلك، نقوم بإعادة فتح التحقیقا

 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  40عملیة العزم الصلب بتقییم الـ  -المھام المشتركة 

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

 .دعاء األصليستمدة من مصدر اإلمُ والمستخدمة كمرجع حداثیات العسكریة المحددة في ھذه التقاریر اإل
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تم التقییم على أنھ لم  المتاحة،وبعد مراجعة الوثائق . ، بالقرب من مكحول، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز 2015أیلول  1 .1

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
    2814/CI099     38SLD433970  

ھ بین بأنّ ، ت الوثائق المتاحةبعد مراجعة جمیع . ، بالقرب من عانة الجدیدة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  5 .2
 CI102     37SGU755079/2818  .التحالف ألي عملیةعلى األرجح ، لم تحدث الخسائر المدنیة المزعومة نتیجة و

 علىبین بأنّھ و، ت الوثائق المتاحةبعد مراجعة جمیع . ، بالقرب من معدان، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  13 .3
 CS125     37SEV442584/2830 .التحالف ألي عملیةاألرجح ، لم تحدث الخسائر المدنیة المزعومة نتیجة     

بین ، ت الوثائق المتاحةبعد مراجعة جمیع . ، بالقرب من الموصل ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2015كانون األول  30 .4
 .التحالف ألي عملیةعلى األرجح ، لم تحدث الخسائر المدنیة المزعومة نتیجة بأنّھ و

    2876/CI170     38SLF373193     
  
تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة، .، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارزمنبج، بالقرب من  2016حزیران  25  .5

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
     2982/CS241     37SCA997473  

   
تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016تموز  13 .6

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
     3009/CS261     37SDA047425  
 
تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016تموز  28 .7

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
    3023/CS286     37SDA049422   

 
تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. عن تقریر منظمة أیروارزطونیة ، سوریا ، ا، بالقرب من الر 2016آب  3 .8

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
     3024/CS288     37SDA263433        

معلومات كافیة عن الوقت والموقع إّن التقریر ال یتضمن  .عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من منبج ، سوریا ،  2016آب  7 .9
 أي عملیة للتحالف لتقییم مصداقیتھ.والتفاصیل للبحث عن 

3026/CS290     37SDA065429      

معلومات كافیة عن الوقت والموقع إّن التقریر ال یتضمن  .عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من منبج ، سوریا ،  2016آب  8 .10
 والتفاصیل للبحث عن أي عملیة للتحالف لتقییم مصداقیتھ.

 3027/CS291     37SDA065429       

تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من الرقة ، سوریا ،  2016آب  11 .11
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3028/CS292     37SEV008784      
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تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من مركدة ، سوریا ،  2016آب  15 .12
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3030/CS294     37SFV585572       

تم التقییم على أنھ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من خان تومان ، سوریا ،  2016آب  17 .13
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يلم تجر

3032/CS297     37SCV246987      

تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من الرقة ، سوریا ،  2016آب  25 .14
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3034/CS301     37SEV008784      

 تم التقییم على أنھ وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. عن تقریر منظمة أیروارز، سوریا ،  وساالك ، بالقرب من جب 2016آب  28 .15
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يلم تجر

3033/CS300     37SDA103607      

تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  6 .16
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3036/CS305     37SDA065429      

تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. روارز، عن تقریر منظمة أی مزیونة، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  10 .17
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3041/CS307     37SCV399548      

لم  تم التقییم على أنھ مراجعة الوثائق المتاحة،وبعد . ، عن تقریر منظمة أیروارز المعیزیلة، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  14 .18
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3044/CS312     37SFU336314      
 

 تم التقییم على أنھ لم المتاحة،وبعد مراجعة الوثائق . ، عن تقریر منظمة أیروارز المیادین، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  15 .19
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3045/CS313     37SFU317758       
 

تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز الزویة، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  16 .20
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3039/CI286     38SKC424943      
 

تم التقییم على أنھ لم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز راوة ، العراقبالقرب من ، 2016أیلول  16 .21
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3040/CI287     37SGU678185       
 

 تم التقییم على أنھ لم وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز نة، سوریاكالمسبالقرب من ، 2016أیلول  16 .22
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر

3051/CS314     37SDV130802      
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 تم التقییم على وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز تلول البعاج ، العراقبالقرب من ، 2016أیلول  16 .23

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يأنھ لم تجر
3038/CI285     38SLE286207     

  
تم التقییم على أنھ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز عكاشات ، العراقبالقرب من ، 2016أیلول  16 .24

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يلم تجر
3048/CI288     37SET897259      

 
 تم التقییم على أنھ لم وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز تل حسن، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  17 .25

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
3052/CS315     37SCV965912     

  
تم التقییم على أنھ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل ، العراقبالقرب من ، 2016أیلول  20 .26

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يلم تجر
3049/CI290     38SLF341293      

  
تم التقییم على أنھ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل ، العراقبالقرب من ، 2016أیلول  24 .27

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يلم تجر
      3050/CI291     38SLF360244      

 
تم التقییم على  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز حاجي كوسا، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  29 .28

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يأنھ لم تجر
     3054/CS318     37SCA782465  

 
م لتم التقییم على أنھ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز ، سوریاصبقربالقرب من ، 2016أیلول  30 .29

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
     3057/CS321     37SFU274840  

 
م تم التقییم على أنھ ل وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز البصیرة، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  30 .30

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
     3055/CS319     37SFU299912   

 
 تم التقییم على أنھ لم وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز الشحیل، سوریابالقرب من ، 2016أیلول  30 .31

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يتجر
     3056/CS320     37SFU323836    

 
تم التقییم على أنھ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز دابق، سوریابالقرب من ، 2016 تشرین األول 2 .32

 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يلم تجر
     3059/CS325     37SCA451452  
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تم التقییم على أنھ  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز دابق، سوریابالقرب من ، 2016 تشرین األول 8 .33
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يلم تجر

3068/CS333     37SCA456479 
 

 تم التقییم وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز الحساجیك، سوریابالقرب من ، 2016 تشرین األول 18 .34
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يعلى أنھ لم تجر

3069/CS343     37SCA427292 
  

 تم التقییم وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز حمام العلیل ، العراقبالقرب من ، 2016تشرین الثاني  5 .35
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يعلى أنھ لم تجر

3061/CI323     38SLF434035 
 

تم التقییم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل ، العراقبالقرب من ، 2016تشرین الثاني  8 .36
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يعلى أنھ لم تجر

3062/CI328     38SLF391179 
 

تم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز حمام العلیل ، العراقبالقرب من ، 2016تشرین الثاني  10 .37
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يالتقییم على أنھ لم تجر

3064/CI332     38SLF434035 
 

معلومات كافیة عن إّن التقریر ال یتضمن  .، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل ، العراقبالقرب من ، 2016تشرین الثاني  10 .38
 لم یتم تزوید اإلحداثیات. أي عملیة للتحالف لتقییم مصداقیتھ. الوقت والموقع والتفاصیل للبحث عن

3063/CI331 
 

تم التقییم  وبعد مراجعة الوثائق المتاحة،. ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل ، العراقبالقرب من ، 2016تشرین الثاني  14 .39
 أي عملیة للتحالف في المنطقة الجغرافیة التي وردت في تقریر الخسائر في صفوف المدنیین. يعلى أنھ لم تجر

     3065/CI337     38SLF395279    
 

الوثائق بعد مراجعة جمیع . ، بالقرب من ذیبان، سوریا، عن تقریر المرصد السوري لحقوق اإلنسان2019تشرین الثاني  22 .40
 .التحالف ألي عملیةعلى األرجح ، لم تحدث الخسائر المدنیة المزعومة نتیجة بین بأنّھ و، ت المتاحة

     2888     37SFU388738   
 

 كّرر لتقریر آخر تم تقییمھ سابقاً:التقریرأدناه ھو تقریر مُ   – رةالمكرّ التقاریر 
 
الذي  257. إّن التقریر ھو تكرار للتقریر عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من الموصل، العراق ،  2016تشرین األول  21 .1

 .  2017كانون الثاني  2تقریر غیر موثوق ، وتم نشره ضمن التقریر الشھري المؤرخ تم تقییمھ على أنّھ 
   3060/CI302   38SLF383223   

 

تقریراً مفتوحاً. 151عملیة العزم الصلب تقییم  -تُواصل قوة المھام المشتركة  –التقاریر المفتوحة   

 ، بالقرب من دیر الزور، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015كانون الثاني  11 .1
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 ، بالقرب من قریة الخنیز، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015حزیران  18 .2

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

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

 ، بالقرب من الثورة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  9 .5

 ، بالقرب من الموصل، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  20 .6

 ، بالقرب من ھیت، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2015أیلول  27 .7

 عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من الجالع، سوریا، 2015أیلول  27 .8

 ، بالقرب من البالوم ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2015تشرین األول  22 .9

 ، بالقرب من الجربوع ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2015تشرین الثاني  24 .10

 ، بالقرب من الموصل ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2015كانون األول  30 .11

 ، بالقرب من حي الثیالة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2016 كانون الثاني 1 .12

 ، بالقرب من الیاس الراس، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2016شباط  27 .13

 ، بالقرب من العصریة، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز2016آذار  9 .14

م تقییم اإلدعاء سابقاً، وأُعید فتحھ بناًء على توفر ت، بالقرب من ابو قلقل، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز (2016آذار  12 .15
 معلومات جدیدة)

 
 عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من إدلب، سوریا، 2016نیسان  5 .16

 ، بالقرب من الموصل، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز2016نیسان  16 .17

 أیروارز، بالقرب من الموصل، العراق ، عن تقریر منظمة  2016حزیران  1 .18

 ، بالقرب من الموصل، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  8 .19

 ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارزالحسي، الفلوجة، بالقرب من  2016حزیران  15 .20

 ، بالقرب من الرقة، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2016حزیران  22 .21

 ، عن تقریر منظمة أیروارز ، العراقالفلوجة، بالقرب من  2016حزیران  29 .22
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 ، العراق ، عن تقریر منظمة أیروارزالفلوجة، بالقرب من  2016حزیران  29 30 .23

 ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016حزیران  29 30 .24

 ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016تموز  7 .25

 ، عن تقریر منظمة أیروارز وریامنبج، س، بالقرب من  2016تموز  9 .26

 ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016تموز  9 .27

 ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016تموز  9 .28

 ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016تموز  9 .29

 ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016تموز  15 .30

 ، عن تقریر منظمة أیروارز منبج، سوریا، بالقرب من  2016تموز  16 .31

 ، عن تقریر منظمة أیروارز توخار الكبیر، سوریا، بالقرب من  2016تموز  18 .32

 ، عن تقریر منظمة أیروارز حیمر البدة، سوریا، بالقرب من  2016تموز  18 .33

 ، عن تقریر منظمة أیروارز سوریا منبج،، بالقرب من  2016تموز  24 .34

 ، عن تقریر منظمة أیروارز التنك، سوریا، بالقرب من  2016آب  7 .35

 ، عن تقریر منظمة أیروارز ذیبان، سوریا، بالقرب من  2016آب  11 .36

 ، عن تقریر منظمة أیروارز غرة صغیرة، سوریا، بالقرب من  2016آب  16 .37

 ، عن تقریر منظمة أیروارز سوریاتل الھودان، ، بالقرب من  2016آب  31 .38

 ، عن تقریر منظمة أیروارز تلعفر، العراقبالقرب من ،  2016أیلول  8 .39

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الشدادي، سوریابالقرب من ،  2016أیلول  13 .40

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الصالحیة، سوریابالقرب من ،  2016ول أیل 14 .41

 ، عن تقریر منظمة أیروارز العریمة، سوریابالقرب من ،  2016ول أیل 27 .42

 ، عن تقریر منظمة أیروارز ھجین، سوریابالقرب من ،  2016أیلول  30 .43
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 ، عن تقریر منظمة أیروارز الرقة، سوریابالقرب من ، 2016تشرین األول  18 .44

 ، عن تقریر منظمة أیروارز البصیرة، سوریابالقرب من ، 2016تشرین األول  18 .45

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الطویحینة، سوریابالقرب من ، 2016تشرین األول  22 .46

 ، عن تقریر منظمة أیروارز معرة مصران، سوریابالقرب من ، 2016تشرین الثاني  2 .47

 ، عن تقریر منظمة أیروارز كفر تخریم، سوریابالقرب من ، 2016تشرین الثاني  2 .48

 ، عن تقریر منظمة أیروارز باطوبة، سوریابالقرب من ، 2016تشرین الثاني  18 .49

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل، العراقبالقرب من ، 2016تشرین الثاني  24 .50

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل، العراقبالقرب من ، 2016تشرین الثاني  26 .51

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل، العراقبالقرب من ، 2016تشرین الثاني  29 .52

 ، عن تقریر منظمة أیروارز آشوا ، العراقبالقرب من ،  2016كانون األول  10 .53

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل ، العراقبالقرب من ،  2016كانون األول  26 .54

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل ، العراقبالقرب من ،  2016كانون األول  26 .55

تم تقییم اإلدعاء سابقاً، وأُعید فتحھ بناًء على ، العراق، عن تقریر وسائل اإلعالم (، بالقرب من الزراعي 2017كانون الثاني  6 .56
 توفر معلومات جدیدة)

 
 ، بالقرب من  سراقب، إدلب ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017كانون الثاني  11 .57

 ، عن تقریر منظمة أیروارز الموصل ، العراقبالقرب من ،  2017كانون الثاني  12 .58

 ، بالقرب من سرمدا ، إدلب، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017آذار  27 .59

 ، بالقرب من الطبقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017نیسان  28 .60

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  6 .61

 ة العفو الدولیة، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظم2017حزیران  9 .62

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  9 .63

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  9 .64
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 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  13 .65

 جة السوافي في الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز، بالقرب من قریة حوی 2017حزیران  17 .66

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017حزیران  21 .67

 ، بالقرب من الصور ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تموز  2 .68

 نسان، بالقرب من تل الجایر، سوریا، عن تقریر منظمة مراقبة حقوق اإل2017تموز  4 .69

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة العفو الدولیة2017تموز  7 .70

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تموز  13 .71

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تموز  18 .72

 منظمة أیروارز، بالقرب من نزلة شحاطة ، سوریا ، عن تقریر  2017تموز  23 .73

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  1 .74

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  1 .75

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  10 .76

 ن تقریر منظمة العفو الدولیة، بالقرب من الرقة ، سوریا ، ع 2017آب  14 .77

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  15 .78

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  16 .79

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017آب  16 .80

 لحلو ، سوریا ، عن تقریر منظمة مراقبة حقوق االنسان، بالقرب من ا 2017آب  19 .81

 ، بالقرب من الرقة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2017آب  22 .82

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017أیلول  5 .83

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017أیلول  10 .84

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولي 2017أیلول  23 .85
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 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017أیلول  25 .86

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017أیلول  27 .87

 عن تقریر منظمة العفو الدولیة، بالقرب من الرقة ، سوریا ،  2017تشرین االول  3 .88

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017تشرین االول  3 .89

 ، بالقرب من الرقة ، سوریا ، عن تقریر منظمة العفو الدولیة 2017تشرین االول  8 .90

 ، بالقرب من دیر الزور، سوریا ، عن تقریر داخلي 2017تشرین االول  10 .91

 ، بالقرب من حصیبة ، القائم ، العراق، عن تقریر منظمة أیروارز 2017االول تشرین  13 .92

 ، بالقرب من درنج ، دیر الزور ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017تشرین الثاني  26 .93

 ، بالقرب من القطا ، سوریا ، عن تقریر داخلي 2017تشرین الثاني  28 .94

 دیر الزور ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز ، بالقرب من الجرذي، 2017كانون االول  5 .95

 ، بالقرب من ھجین، دیر الزور ، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2017كانون االول  22 .96

 ، بالقرب من الشعفة ، سوریا ، عن تقریر داخلي 2018شباط  6 .97

 ، بالقرب من  السوسة، سوریا ، عن تقریر منظمة أیروارز 2018آیار  27 .98

 ، بالقرب من الحلو، سوریا ، عن تقریر منظمة مراقبة حقوق االنسان 2018حزیران  4 .99

 ، بالقرب من قریة أبو حسن، سوریا، عن تقریر المرصد السوري لحقوق االنسان2018تشرین الثاني  17 .100

 ، بالقرب من الخشمة، عن تقریر منظمة أیروارز2018تشرین الثاني  25 .101

 ، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم االجتماعیة، بالقرب من الخشمة2018كانون األول  10 .102

تم تقییم اإلدعاء سابقاً، وأُعید فتحھ ، بالقرب من الشعفة، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم االجتماعیة (2019كانون الثاني  3 .103
 بناًء على توفر معلومات جدیدة)

 
 ، بالقرب من الشجلة، سوریا، عن تقریر داخلي2019كانون الثاني  10 .104

 ، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2019كانون الثاني  22 .105

 ، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز2019كانون الثاني  25 .106

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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 ، بالقرب من الشحیل، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2019شباط  7 .107

 ر وسائل االعالم وتقریر منظمة أیروارز، بالقرب من حقل عمر النفطي، سوریا، عن تقری2019شباط  10 .108

 وتقریر منظمة أیروارز ، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم االجتماعیة2019شباط  11 .109

 ، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر وسائل االعالم االجتماعیة2019شباط  12 .110

 منظمة أیروارز، بالقرب من الباغوز، سوریا، عن تقریر 2019آذار  13 .111

 ، سوریا، عن تقریر داخلي فوقاني ، بالقرب من الباغوز2019آذار  18 .112

 ، بالقرب من كفر جزل، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2019آب  31 .113

تم تقییم اإلدعاء سابقاً، وأُعید فتحھ بناًء على توفر (، بالقرب من العزبة، سوریا، عن تقریر منظمة أیروارز 2019أیلول  3 .114
 علومات جدیدة)م
 

 ، بالقرب من الكرابلة ، العراق، عن طریق وسائل اإلعالم 2020آذار  13 .115
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