أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف
الغوطة الشرقية يف غضون عشرة أايم
من صدور قرار جملس األمن 2401
مقتل  329مدنياً بينهم  57طفالً

األربعاء  7آذار 2018
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية التقرير.
اثنياً :ملخص تنفيذي.

اثلثاً :تفاصيل التقرير.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :املقدمة ومنهجية التقرير:

بعــد مــرور عــدة أشــهر علــى محلــة القصــف العنيــف الــي شـنَّها النظــام الســوري وحلفــاؤه منــذ  /14تشـرين الثــاين ،2017 /علــى
منطقــة الغوطــة الشــرقية ،تبـ َّـى جملــس األمــن الــدويل ابإلمجــاع القـرار رقــم  2401مســاء  /24شــباط 2018 /ومل متـ ِ
ـض ســوى
ســاعات قليلــة علــى تبنيــه حــى عــاود النظــام الســوري وحلفــاؤه عمليــات القصــف ،ويف كثــر مــن األحيــان ارتفعــت وتريهتــا وشــدَّهتا
عمــا كانــت عليــه قبــل قـرار جملــس األمــن ،وعلــى الرغــم مــن َّ
ـص علــى هدنــة تســتمر ثالثــن يومـاً يف عمــوم ســوراي
أن القـرار قــد نـ َّ

الســماح بدخــول مســاعدات إنســانية غــر مشــروطة ،فقــد قامــت روســيا بتفســره حبســب أهوائهــا وحــدَّدت هدنــة مخــس
مــع َّ
كل ذلــك يُشـ ِّكل إهانــة
ســاعات فقــط مــن الســاعة  09:00حــى ،14:00لكــن حــى هــذه املــدة مل يتوقــف القصــف خالهلــا ،و ُّ
قاســية لبقيــة الــدول األعضــاء يف جملــس األمــن.
وقــد حتــدَّث املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان األمــر زيــد بــن رعــد احلســن يف  /2آذار 2018 /أمــام جملــس حقــوق اإلنســان،
مطالبـاً بضــرورة االلتـزام بقـرار جملــس األمــن رقــم .2401
ِ
املنســق اإلنســاين األممــي ابنــوس مومتزيــس يف بيــان بتاريــخ  /4آذار 2018 /إىل ضــرورة العمــل للوصــول إىل املدنيــن
كمــا دعــا ّ

يف املناطــق احملاصــرة يف ســوراي والتَّوقــف عــن قصفهــم وقصــف أعياهنــم.
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ووجهت
وطالبت اللجنة الدولية للصليب األمحر عقب صدور قرار جملس األمن  2401ابلدخول الفوري إىل الغوطة الشرقيةَّ ،

نــداء لوقــف األعمــال العدائيــة مبــا يكفــي مــن الزمــن لضمــان دخــول القوافــل اإلنســانية ،ويف  /5آذار 2018 /مسحــت قـوات النظــام
الســوري بدخــول قافلــة مــن املســاعدات اإلنســانية إىل مدينــة دومــا يف الغوطــة الشـرقية مؤلفــة مــن  46شــاحنة وتكفــي 27500
تعرضت القافلة لتفتيش دقيق من قبل قوات النظام السوري وأفرغت قرابة  3شاحنات
شخصاً حسب ما أفادت به اللجنة .وقد َّ

مــن محولتهــا مــن املـواد الطبيَّــة ،مل هتــدأ عمليــات القصــف أثنــاء وجــود القافلة،وغــادرت املنطقــة قبــل إفـراغ محولتهــا كاملــة.

يعقــد اليــوم األربعــاء جملــس األمــن الــدويل جلســة مشــاورات ُمغلقــة بطلــب مــن فرنســا وبريطانيــا ملناقشــة األوضــاع يف ســوراي ،وقــد
ـح املـواد الطبيــة يف الغوطــة الشــرقية تُعلِــن عــن قــرب وقــوع كارثــة إنســانية فيهــا بعـ َـد
بــدأت مؤشـرات النَّقــص احلــاد يف التغذيــة ُ
وشـ ِّ
 17يومـاً مــن احلملــة العســكرية الشرســة ،أمضاهــا املدنيــون داخــل مالجــئ تفتقــر ألبســط مقومــات احليــاة ،مــن بينهــا  10أايم
ـرض بــه مســاعدهتم.
ـب صــدور قـرار مــن جملــس األمــن يُفـ َ
عقـ َ
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مجيــع دول جملــس األمــن تعلــم َّ
الصــادر عنهــم ،و َّأنــا تتالعــب هبــم بنــاء علــى أزمــة
أن روســيا هــي َمــن أفشـ َـل القـرار َّ

نفسـيَّة مــع الغــرب ،يدفــع ضريبتهــا أبنــاء الشــعب الســوري مــن دمائهــم ،وجيــب أن جيـ َـد جملــس األمــن حـ ّـاً يوقــف

شــال الدمــاء اليومــي ،فهــي مســؤوليتهم وإن كانــت روســيا قــادرة علــى حتمــل العــبء األخالقــي والسياســي األكــر،
لكنَّهــا مســؤولية اجلميــع معهــا”.
منهجية التقرير:
يوثـِّـق التَّقريــر أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا ق ـوات النظــام الســوري /الروســي يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق،
ـب صــدور ق ـرار جملــس األمــن رقــم  2401مســاء  /24شــباط2018 /
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،عقـ َ

حــى مســاء  /6آذار ،2018 /وقــد قمنــا مبراجعــة الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا وحتقَّقنــا مــن صدقيتهــا عــر برامــج خاصــة
لدينــا ،كمــا حت ّدثنــا مــع انجــن مــن اهلجمــات أو مــع أق ـرابء للضحــااي أو مــع شــهود عيــان علــى بعــض احل ـوادث.
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث واألخبــار مــن قِبَــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة عالقــات
واســعة مــع عشـرات املصــادر ِّ
املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن ،فعندمــا تــردان أو نُشــاهد
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض
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األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة

جــداً ،ولكثــرة احلـوادث اليوميــة ،وأيضـاً اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة ،وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة

تعرضـوا
تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن َّ

ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك ،إضافــة
ـدر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وبدرجــة اثنيــة َمـ ْـن شـ َ
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قـ َ

إىل حتليــل املـواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،واثلثـاً عــر احلديــث مــع كـوادر طبيَّــة قامــت

بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

نرجو االطالع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنيَّة.
أثبتــت التحقيقــات ال ـواردة يف هــذا التقريــر َّ
أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيـَّـة مراكــز

عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى
قبلها ،كما إنَّه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات املعتدية للمدنيني قُبيل اهلجمات كما يشــرط القانون الدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصـ َّـورة والصـ َّـور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون

عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،كمــا أظهــرت مقاطــع مصـ َّـورة بثَّهــا انشــطون

ـث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تسـبَّب بــه القصــف.
موقــع اهلجمــات وجثـ َ

ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والدميغرافيــة.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ

اثنياً :امللخص التنفيذي:

يســتعرض التَّقريــر أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قـوات النظــام الســوري /الروســي منــذ مســاء  /24شــباط 2018 /حــى مســاء
 /6آذار.2018 /
ـجلنا مقتــل  329مدنيـاً ،بينهــم  57طفـاً ،و 29ســيدة (أنثــى ابلغــة)،
ألــف :اجملــازر وغريهــا مــن أعمــال القتــل غــر املشــروع :سـ َّ
ـجلنا مــا ال يقــل عــن  12جمــزرة.
و 1طبيبـاً و 1مــن كـوادر الدفــاع املــدين .كمــا سـ َّ

ابء :االعتــداء علــى املراكــز احليويـَّـة املدنيَّــة :وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن  7حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويـَّـة مدنيَّــة ،توزعــت علــى النحــو
التايل :مسجدين ومنشأتني طبيتني ،و 3منشآت وآليات للدفاع املدين.
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اتء :األســلحة غــر املشــروعة :وثَّقنــا اســتخدام قـوات النظــام الســوري أســلحة حارقــة مــرة واحــدة ،وإلقــاء الطـران املروحــي التابــع
لــه مــا ال يقــل عــن  81برميـاً متفجـراً.

4

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

اثلثاً :تفاصيل التقرير:

ألف :أبرز اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
بلدة محورية ،األحد  /25شباط2018 /

قرابة الساعة  10:00قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على البلدة؛ ما تسبب يف مقتل سيدة.
مدينة سقبا ،األحد  /25شباط2018 /
قرابة الساعة  12:20قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ املدينة؛ ما تسبب يف مقتل  2مدنياً.
مدينة دوما ،األحد  /25شباط2018 /
قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على املدينة؛ ما تسبب يف مقتل  3مدنياً (طفالن ووالدهتما).
بلدة أواتاي ،األحد  /25شباط2018 /
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ البلدة؛ ما تسبب يف مقتل  1طفالً.
بلدة الشيفونية ،األحد  /25شباط2018 /
قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري /الروســي (ال ي ـزال قيــد التحقيــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ
البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل  1طفلــة.
بلدة الرحيان ،األحد  /25شباط2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري تزامنـاً مــع مدفعيتــه صواريــخ وقذائــف علــى مناطــق عــدة يف البلــدة؛ مــا

تســبب يف مقتــل  5مدنيـاً.
حزة ،األحد  /25شباط2018 /
بلدة ّ

قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري /الروســي (ال ي ـزال قيــد التحقيــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ

البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل  3مدني ـاً ،بينهــم  1ســيدة.
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مدينة دوما ،اإلثنني  /26شباط2018 /
فجــر اإلثنــن قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /الروســي (ال يـزال قيــد التحقيــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة)
ابلصواريــخ املدينــة؛ مــا تســبب يف مقتــل  14مدنيـاً ،بينهــم  5طفـاً ،و 3ســيدة.
املنطقة الواصلة بني بلديت مسرااب وبيت سوى ،اإلثنني  /26شباط2018 /
مســاء اإلثنــن قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة)
ابلصواريــخ املنطقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيـاً مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  2طفـاً ،و 2ســيدة ،وإصابــة حنــو  10آخريــن جبـراح.
مدينة دوما ،الثالاثء  /27شباط2018 /
قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على املدينة؛ ما تسبب يف مقتل  2مدنياً ،أحدمها سيدة.
بلدة جسرين ،الثالاثء  /27شباط2018 /
قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على البلدة؛ ما تسبب يف مقتل  2مدنياً ،أحدمها طفل.
بلدة كفر بطنا ،اخلميس  /1آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل طفلــة ووالدهتــا.
بلدة األشعري ،اخلميس  /1آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل  4مدنيـاً.
بلدة احملمدية ،السبت  /3آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيـاً دفعــة واحــدة ،بينهــم  1طفـاً.
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بلدة بيت سوى ،السبت  /3آذار2018 /
ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري براميل متفجرة عدة على البلدة؛ ما أدى إىل مقتل الطفلة حال نذير املدين.
بلدة محورية ،السبت  /3آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل طفــل ووالدتــه.
مدينة دوما ،األحد  /4آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ تزامنـاً
مــع قصــف مدفعيــة اتبعــة لقـوات النظــام الســوري ابلقذائــف مــع رامجــات الصواريــخ املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  27مدنيـاً ،بينهــم
 11طفالً ،و 2ســيدة.

بلدة محورية ،عصر اإلثنني  /5آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ حيَّـاً
ســكنياً يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  8مدني ـاً دفعــة واحــدة ،نُشــر إىل أ ّن هجمــات ق ـوات النظــام الســوري /روســي يف هــذا
اليــوم تسـبَّبت يف مقتــل  23مدنيـاً.

مدينة حرستا ،اإلثنني  /5آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ تزامنـاً
مــع رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري األحيــاء الســكنية يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  9مدنيـاً -مــا متكنــا مــن توثيقــة
حــى حلظــة إعــداد التقريــر.-

بلدة جسرين ،اإلثنني  /5آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى البلــدة علــى مــدار اليــوم؛ مــا أدى إىل مقتــل  12مدنيـاً ،بينهــم  5طفـاً ،و 6ســيدة.
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بلدة كفر بطنا ،اإلثنني  /5آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى األحيــاء الســكنية يف البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل  23مدنيـاً ،بينهــم  1طفـاً.
مدينة دوما ،اإلثنني  /5آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ األحيــاء الســكنية يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  6مدنيـاً
دفعــة واحــدة ،بينهــم  2ســيدة.
بلدة جسرين ،الثالاثء  /6آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى األحيــاء الســكنية يف البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيـاً دفعــة واحــدة ،ننـ ِّـوه إىل َّ
أن غــارات الطـران ذاتــه يف هــذا اليــوم علــى

البلــدة تســببت يف مقتــل  9مدنيـاً ،بينهــم  2طفـاً.
بلدة عني ترما ،الثالاثء  /6آذار2018 /

قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى البلــدة؛ مــا تســبب يف مقتــل  2طفـاً.
مدينة عربني ،الثالاثء  /6آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
علــى املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل  3مدنيـاً ،بينهــم رضيعــة ووالدهتــا.
ابء :االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
مدينة سقبا ،األحد  /25شباط2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة بدقــة) ابلصواريــخ
مشــفى الزهـراء للنســائية والتوليــد -املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة (-)SAMS؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء
املركــز ومعداتــه أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.
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مدينة دوما ،الثالاثء  /27شباط2018 /
قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لق ـوات النظــام الســوري علــى مســجد أم حبيبــة يف املدينــة ،مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء
املســجد ،وإصابــة أاثثــه أبض ـرار ماديــة كبــرة.
بلدة كفر بطنا ،الثالاثء  /27شباط2018 /
قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري /روســي (ال ي ـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) ابلصواريــخ
مشــفى الســل يف البلــدة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبض ـرار ماديــة متوســطة.
بلدة أواتاي ،األربعاء  /28شباط2018 /
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري /روسي (ال يزال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة) ابلصواريخ
املركــز  114التابــع للدفــاع املــدين يف البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد كـوادر الدفــاع املــدين -حممــود الكيــاين ،-إضافــة إىل دمــار كبــر
يف بناء املركز وســيارة إســعاف اتبعة له.
مدينة دوما /1 ،آذار2018 /
قرابــة الســاعة  08:55قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة
الفاعلــة) صواريــخ عــدة علــى مســجد الســليق وســط املدينــة؛ مــا تســبب يف دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه وم ـواد
إكســائه أبض ـرار ماديــة كبــرة.
مدينة سقبا ،اإلثنني  /5آذار2018 /
قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري /روســي (ال يـزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة) صواريــخ عــدة
قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز  400التابــع للدفــاع املــدين يف املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة اثنــن مــن عناصــر الدفــاع املــدين،
إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضـرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.
اتء :استخدام األسلحة احلارقة:
بلدة مسرااب ،اجلمعة  /2آذار2018 /
قرابــة الســاعة  22:45قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقـوات النظــام الســوري أســلحة حارقــة اســتهدفت وســط البلــدة؛ تســبب
القصــف ابنــدالع حرائــق يف عــدة منــازل.

9

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

 .1خرقــت قـوات احللــف الســوري اإليـراين بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قـرار جملــس األمــن رقــم  2401القاضــي بوقــف األعمــال

القتالية وما ســبقه من قرارات  2139و 2254القاضيَني بوقف اهلجمات العشـوائية ،وأيضاً انتهكت عرب جرمية القتل العمد

املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا يُشــكل جرائــم حــرب.
َّ .2
إن عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف
إحلــاق الضـَّـرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
أبن َّ
ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:

ـص بشــكل واضــح علــى وقــف
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجـراءات إضافيــة بعــد صــدور القـرار رقــم  2401الــذي نـ َّ

العمليــات القتاليــة وتيســر دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن ،حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب
والتخريــب.
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليـراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.
إىل اجملتمع الدويل:
ظل انقســام جملس األمن وشـلَله الكامل ،يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب
• يف ِّ

الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات الدعــم َّ
الصعيــد
املقدمــة علــى َّ

الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
اإلغاثــي .و َّ
األشــخاص املتورطــن.
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• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان م ـراراً وتك ـراراً يف عش ـرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف

الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،”)ICRtoPإىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)R2Pوقــد متَّ اســتنفاذ

اخلطـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة
أقرتــه
واتفاقــات أســتانة ،وابلتــايل ال بـ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ،الــذي َّ
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان ،واســتخدام
• َّ

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

• تزويــد املشــايف امليدانيــة ابملعــدات الطبيَّــة الالزمــة وخاصــة األط ـراف الصناعيــة يف ظـ ِّـل تضاعــف حــاالت بــر األط ـراف الــي
يتعـ َّـرض هلــا اجلرحــى الســوريون ،وأتمــن قرابــة  2400طــرف صناعــي متنـ ِّـوع ملناطــق الغوطــة الشــرقية كافــة وبشــكل عاجــل.
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تُق ـ ِّدم تقري ـراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احل ـوادث ال ـواردة يف
هــذا التقريــر.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف خرق قرارات جملس األمن.
إىل النظام الروسي:
• االلتزام ابهلدنة اليت أعلنها والضغط على النظام السوري وميليشياته اإليرانية إلخراج املرضى واحلاالت اإلنسانية أوالً.
• التَّعهد بضمان سالمة املدنيني الراغبني ابخلروج وعدم التَّعرض هلم ابالعتقال واإلخفاء القسري.
• التَّوقف عن دعم النظام السوري يف جملس األمن واستخدام حق النقض الفيتو ملنع مترير أي قرار دويل يعاقب النظام السوري.
للسماح بدخول املساعدات اإلنسانية غري املشروطة إىل الغوطة الشرقية.
• الضغط على النِّظام السوري َّ

شكر وعزاء

خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنُّشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التَّقرير بشكل فعال.
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