كل ـفـة بشريَّة وماديَّة عالية لتخليص جزء
من منطقة البوكمال من تنظيم داعش
مقتل  411مدنياً ،بينهم  124طفالً
وتشريد قرابة  200ألف شخص

اجلمعة  29كانون األول 2017
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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.

حمتوايت التقرير:

أوالً :مقدمة وسياق اترخيي.
اثنياً :امللخص التنفيذي.
اثلثاً :التفاصيل.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :مقدمة وسياق اترخيي:

تقــع منطقــة البوكمــال يف ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي وتضـ ُّـم قرابــة  15قريــة وبلــدة (الصاحليــة ،اجلــاء ،الســكرية )..مركزهــا
مدينــة البوكمــال الــي تبعــد عــن مدينــة ديــر الــزور 110كــم شــرقاً بينمــا تبعــد عــن احلــدود العراقيــة  -الســورية قرابــة  8كــم ،يف

ـتمرت عــدة أســابيع
هنايــة حزيـران  2014اســتطاع تنظيــم داعــش فــرض ســيطرته علــى كامــل منطقــة البوكمــال بعــد معــارك اسـ َّ
مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،نُقـ ِّدر عــدد ســكان منطقــة البوكمــال قُبيــل اهلجــوم األخــر يف أيلــول 2017 /مبــا اليقــل عــن
 300ألــف نســمة منهــم انزحــون مــن مــدن املياديــن وديــر الــزور.

األحــد  /17أيلــول 2017 /أعلنــت ق ـوات النظــام الســوري عــن معركــة للســيطرة علــى القــرى الواقعــة علــى احلــدود الســورية
العراقيــة وصــوالً إىل منطقــة البوكمــال يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي ،العمليــة العســكرية كانــت بتنســيق مــع احلكومــة العراقيــة وبدعــم

جــوي روســي ومشــاركة علنيــة وواســعة للميليشــيات اإليرانيــة وميليشــيا احلشــد الشــعيب العراقــي وميليشــيا حــزب هللا اللبنــاين،
وكانــت هــذه املعــارك امتــداداً للحملــة العســكرية الــي شـنَّها احللــف الســوري الروســي علــى حمافظــة ديــر الــزور وال ســيما ريفهــا

الواقــع غــرب هنــر الفـرات منــذ منتصــف آب.2017 /
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ترافقــت هــذه العمليــة العســكرية ابنتهــاكات جســيمة للقانــون الــدويل اإلنســاين فقــد وثَّقنــا مئــات االنتهــاكات بشــكل متكــرر
ويومــي وســجلنا اســتهدافاً متعمــداً للمراكــز احليويـَّـة املدنيَّــة وال ســيما املعابــر املائيــة الــي يســتخدمها املدنيــون للنــزوح إىل مناطــق

أكثــر أمنـاً ،تسـبَّب كل ذلــك يف فـرار مــا اليقــل عــن  200ألــف مــدين ،أي مــا يُعــادل  % 66مــن عــدد الســكان ،معظمهــم
الضفــة املقابلــة لنهــر الفـرات.
نــزح إىل القــرى الواقعــة علــى ِّ
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َّ
إن ســيطرة النظــام الســوري علــى هــذه املناطــق قــد يتبعهــا تنفيــذ عمليــات انتقاميــة حبــق الســكان الذيــن مل يســتطيعوا النــزوح بذريعــة
انتمائهــم إىل تنظيــم داعــش أو مســاعدهتم لــه وكنَّــا قــد أشـران يف تقريـران املاضــي عــن ِّ
ختوفنــا علــى مصــر املدنيــن الذيــن اضطــروا

للبقــاء يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا قـوات النظــام الســوري يف منطقــة حوجيــة قاطــع مبدينــة ديــر الــزور مــن االنتهــاكات وعمليــات
االضطهــاد الــي قــد يرتكبهــا النظــام الســوري حبقهــم علــى غـرار مــا حصــل يف عــام  2012عنــد اقتحــام املناطــق الــي خرجــت عــن
ســيطرته وكيــف انتقــم مــن أهلهــا أببشــع األســاليب الوحشــية.
منهجية:
الرصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل
ـتند التقريــر أوالً علــى عمليــات التَّوثيــق و َّ
اسـ َ

ـن حتدَّثنــا معهــم عــر اهلاتــف أو عــر
يومــي تراكمــي مســتمر ،واثنيـاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليـ َ

الصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي
وســائل التواصــل االجتماعــي كمــا قُمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصـ َّـورة و ُّ
منصــات التواصــل االجتماعــي.
أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر َّ

اثنياً :امللخص التنفيذي:

يُغطــي التقريــر املــدة بــن  /17أيلــول 2017 /حــى  /15كانــون األول ،2017 /ويســتعرض أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا

قـوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة البوكمــال:

ألف :اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
سجلنا مقتل  411مدنياً بينهم  124طفالً ،و 83سيدة (أنثى ابلغة) ،وما اليقل عن  23جمزرة يتوزعون على النحو التايل:

قوات النظام السوري وامليليشيات ملوالية له 168 :مدنياً ،بينهم  48طفالً ،و 34سيدة ،إضافة إىل ما اليقل عن  8جمزرة.
القوات الروسية 243 :مدنياً ،بينهم  76طفالً ،و 49سيدة ،إضافة إىل ما اليقل عن  15جمزرة.

ابء :استهداف املراكز احليويَّة املدنيَّة:
توزعت على النحو التايل:
سجلنا ما اليقل عن  20حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ّ
قوات النظام السوري وامليليشيات واملوالية له14 :

القوات الروسية6 :
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اثلثاً :التفاصيل:

أوالً :قوات النظام السوري:

ألف :اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

ســجلنا مقتــل  168مدني ـاً بينهــم  48طف ـاً ،و 34ســيدة علــى يــد ق ـوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه منــذ /17
أيلــول 2017 /حــى  /15كانــون األول 2017 /إضافــة إىل مــا اليقــل عــن  8جمــازر.

اخلميــس  /5تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي الواصــل
بــن قريــة الباغــوز ومدينــة البوكمــال يف قريــة الباغــوز بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  7مدنيـاً دفعــة واحــدة،

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــااثء  /17تش ـرين األول 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة الغــرة التابعــة
ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  5مدنيـاً ،بينهــم طفــل و 3ســيدات ،ختضــع القريــة لســيطرة
تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــن  /6تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة اهلــري التابعــة ملنطقــة
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  9مدني ـاً ،بينهــم طفــان وســيدة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم

داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت  /11تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة
الغــرة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  7مدنيـاً دفعــة واحــدة ،ختضــع القريــة لســيطرة
تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثــااثء  /28تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة
الرمــادي –املعروفــة بقريــة البقعــان -التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  11مدني ـاً،
ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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ابء :استهداف املراكز احليوية املدنيَّة:
سجلنا ما اليقل عن  14حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة بني  /17أيلول 2017 /حىت  /15كانون األول.2017 /
املراكز احليوية الدينية:
 املساجد:الثــااثء  /17تش ـرين األول 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مســجد الفريــح يف
بلــدة اجلــاء التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضـرار ماديــة متوســطة،
ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /3تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مســجد النبعيــة
يف حــي الصفصافــة بقريــة الصاحليــة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد
ومـواد إكســائه أبضـرار ماديــة متوســطة ،ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

أضرار يف مسجد النبعية إثر هجوم ن ّفذه طريان النظام السوري /قرية الصاحلية /دير الزور 2017 /11 /3
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البىن التحتية:
 حمطات ومصادر الطاقة:اإلثنــن  /6تش ـرين الثــاين 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حمطــة الشــيحان لبيــع
احملروقــات يف بلــدة اجلــاء التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء احملطــة وجتهيزاهتــا
أبضـرار ماديــة متوســطة ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 وسائط النقل:اخلميــس  /5تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي الواصــل
بــن قريــة الباغــوز ومدينــة البوكمــال يف قريــة الباغــوز بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل احـراق عــدد
مــن العبــارات والقـوارب املائيــة ،ختضــع قريــة الباغــوز لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اإلثنــن  /6تش ـرين الثــاين 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة
الرمــادي التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والق ـوارب

املائيــة ،نشــر إىل أ ّن املعــر يصــل بــن قريــة الرمــادي وعــدة قــرى أخــرى اتبعــة ملدينــة البوكمــال ،ختضــع قريــة الرمــادي لســيطرة تنظيــم
داعــش وقــت احلادثــة.

الســبت  /11تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي -الواصــل
بــن بلــدة السوســة وقريــة الســكرية -يف بلــدة السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب
مبجــزرة ،إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والقـوارب املائيــة ،ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
الثــااثء  /28تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقـوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املعــر املائــي يف قريــة
الرمــادي –املعروفــة بقريــة البقعــان -التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل
دمــار كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والقـوارب املائيــة ،نُشــر إىل َّ
أن املعــر يصــل بــن قريــة الرمــادي وعــدة قــرى أخــرى اتبعــة ملدينــة
البوكمــال ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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اثنياً :القوات الروسية:

ألف :اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

ســجلنا مقتــل  243مدني ـاً ،بينهــم  76طف ـاً ،و 49ســيدة علــى يــد الق ـوات الروســية منــذ  /17أيلــول 2017 /حــى /15
كانــون األول ،2017 /إضافــة إىل مــا اليقــل عــن  15جمــزرة

الســبت  /30أيلــول 2017 /قرابــة الســاعة  04:30قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدينــة البوكمــال
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  13مدني ـاً ،بينهــم  5طف ـاً ،و 5ســيدة ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم

داعــش وقــت احلادثــة.

األحــد  /1تش ـرين األول 2017 /قرابــة الســاعة  01:00قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدينــة
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  11مدنيـاً ،بينهــم  2طفلــة ،و 3ســيدة ،وإصابــة حنــو  10آخريــن

جبـراح ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء  /11تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  13مدنيـاً مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  7طفـاً ،و 5ســيدة ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم

داعــش وقــت احلادثــة.

جتمع ـاً خليــام انزحــن يف منطقــة
الثــااثء  /14تش ـرين الثــاين 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ ُّ

العوينــة يف ابديــة قريــة معيزيلــة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشـرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  11مدنيـاً ( 10طفـاً
و 1ســيدة) معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /23تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر املائــي -الواصــل بــن قريــة
حسـرات ومدينــة الشــعفة -يف قريــة حسـرات التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 13

مدنيـاً ،بينهــم  2طفلــة ،و 2ســيدة .ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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جتمعـاً خليــام انزحــن يف الباديــة
اجلمعــة  /24تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ ُّ
الواقعــة بــن قريــة الســيال وقريــة الغــرة التابعتــن ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  29مدنيـاً،
بينهــم  12طفـاً ،و 7ســيدة .ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األحد  /26تشرين الثاين 2017 /قرابة الساعة  01:30قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناءً سكنياً يف

مدينــة الشــعفة التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشـرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل  44مدنيـاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة،

بينهم  20طفالً ،و 9ســيدة .ختضع القرية لســيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة.

ابء :استهداف املراكز احليويَّة املدنيَّة:
سجلنا ما اليقل عن  6حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة بني  /17أيلول 2017 /حىت  /15كانون األول.2017 /
املراكز احليوية الدينية:
 املساجد:اجلمعــة  /17تش ـرين الثــاين 2017 /قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجد التوحيــد -املعــروف
مبســجد احلــاج عبــود الســامل احلمــودي -يف قريــة الغــرة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار
املســجد بشــكل كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

دمار يف مسجد التوحيد بعد هجوم جوي نعتقد أنه روسي على قرية الغربة /دير الزور
2017 /11 /17
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البىن التحتية:
 وسائط النقل:اخلميــس  /19تشـرين األول 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر النهــري الواصــل بــن مدينــة
البوكمــال وقريــة الباغــوز يف مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة إىل احـراق عــدد مــن
العبــارات والقـوارب املوجــودة علــى ضفــة املعــر ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اخلميــس  /23تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر املائــي -الواصــل بــن قريــة
حسـرات ومدينــة الشــعفة -يف قريــة حسـرات التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة ،إضافــة
إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والقـوارب املائيــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
اجلمعــة  /24تشـرين الثــاين 2017 /قصــف طـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املعــر املائــي –الواصــل بــن قريــة
العبــاس ومدينــة هجــن -يف قريــة العبــاس التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشـرية،
إضافــة إىل دمــار كبــر يف عــدد مــن العبّــارات والقـوارب املائيــة ،ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

 .1خــرق احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك ق ـراري جملــس األمــن رقــم  2139و 2254القاضيَــن بوقــف
اهلجمــات العشـوائية ،وأيضـاً انتهــكا عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا يُشــكل جرائــم حــرب.

 .2نؤكــد علــى أن القصــف الـوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفـراداً مدنيــن عــزل ،وابلتــايل فــإن القـوات الروســية والســورية انتهكــت
أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظـ ِّـل ن ـزاع مســلح غــر دويل
فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
َّ .3
إن اهلجمــات الـواردة يف التقريــر ،الــي قــام هبــا النظــام الروســي والســوري تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف،

توجــه إىل هــدف عســكري حمــدد.
ذلــك أن اهلجمــات اســتهدفت مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل َّ
َّ .4
إن عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف
الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
أن الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
إحلــاق َّ

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
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التوصيات:

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير ،وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها ،وحماسبة املتورطني.
• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة ،وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أُســر الضحــااي واجلرحــى كافــة ،الذيــن
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
• الضغــط علــى النظــام الســوري وامليليشــيات التابعــة لــه حلمايــة املدنيــن يف املناطــق الــي ســيطر عليهــا النظــام مؤخ ـراً وضمــان

عــدم تعـُّـرض الســكان لعمليــات اضطهــاد عــر عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي ،واملعاملــة الالإنســانية.
إىل جملس األمن:
ـص بشــكل واضــح علــى “توقــف
• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجـراءات إضافيــة بعــد صــدور القـرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
موجهــة ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا ،مبــا يف ذلــك اهلجمــات ضــد املرافــق الطبيــة والعاملــن
فــوراً أي هجمــات َّ
يف اجملــال الطــي ،وأي اســتخدام عشـوائي لألســلحة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال القصــف املدفعــي والقصــف اجلــوي”.

• 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 والنهــب
والتخريــب.
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي والنظــام اإليـراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم
ضد اإلنســانية ضد الشــعب الســوري.
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
التقريــر ،ابعتبارهــا نـُِّفــذت مــن قبــل ق ـوات نعتقــد أهنــا روســية ابلتنســيق مــع الق ـوات احلكوميــة.
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إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
• عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمري اتفاقيات خفض التَّصعيد.
إىل اجملتمع الدويل:
ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل ،يتوجب التحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب
• يف ِّ

الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد
اإلغاثــي .والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
األشــخاص املتورطــن.
• 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 مت اســتنفاذ
اخلطـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة
واتفاقيــات أســتانة ،وابلتــايل ال بـُ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ،الــذي أقرتــه
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

• جتديد الضغط 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.

شكر وعزاء

خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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