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حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي

اثنياً: تفاصيل احلوادث
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات

شكر وعزاء

توثيق 47 جمزرة يف شهر آب/ 2014

أواًل: امللخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 47 جمزرة يف شهر آب/ 2014، توزعت 

على النحو التايل:
القوات احلكومية: ارتكبت 39 جمزرة.

تنظيم داعش: 6 جمازر.
فصائل املعارضة املسلحة: جمزرة.

جهات جمهولة: جمزرة.
تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توصيف لفظ جمزرة على احلدث الذي يقتل فيه 
مخسة أشخاص مساملني دفعة واحدة، من أجل االطالع على املزيد حول منهجيتنا يف توثيق 

الضحااي نرجو زايرة الرابط.
توزع اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:

حلب: 13 جمزرة.
إدلب: 8 جمازر.

دير الزور: 7 جمازر.
ريف دمشق: 6 جمازر.

درعا: 5 جمازر.

محاة: 4 جمازر.
الرقة: جمزراتن.

محص: جمزراتن.

السورية حلقوق اإلنسان مبقتل  الشبكة  تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف 
بينهم 141 طفاًل، و68 سيدة، أي أن 41.2% من الضحااي هم نساء  507 أشخاص، 
وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً من النساء واألطفال، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

مجيع تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة اجملازر يف هذا الشهر على الشكل التايل:

القوات احلكومية : 438 شخصاً بينهم 126 طفاًل، و67 سيدة.
تنظيم داعش: 49 شخصاً بينهم سيدة.

فصائل املعارضة املسلحة: 9 أطفال.
جهات جمهولة: 11 شخصاً، بينهم 6 أطفال.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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تفاصيل التقرير:
• جمازر ارتكبتها القوات احلكومية:

حلب:
• أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 1/ آب/ 2014 على مدينة منبج مبحافظة حلب بصاروخ، سّجل فريق توثيق 

الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 10 أشخاص، بينهم سيداتن.

• ألقى الطريان املروحي التابع للقوات احلكومية بتاريخ 2/ آب/ 2014، قنبلة برميلية على قرية الشيخ علي مبحافظة حلب، ما أدى 
إىل مقتل 8 أشخاص بينهم طفل وسيدة.

• بتاريخ 7/ آب/ 2014، أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بصاروخ على قرية القامسية بريف حمافظة حلب، ما أدى إىل 
مقتل 5 أشخاص، بينهم طفل و3 سيدات.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 9/ آب/ 2014، قنبلة برميلية على سوق شعيب يف حي املعادي مبدينة حلب، ما تسبب بوفاة 17 
شخصاً، بينهم طفل وسيداتن، إضافة إىل دمار العديد من احملالت التجارية واألبنية السكنية.

• بتاريخ 10/ آب/ 2014، قصفت املقاتالت احلربية 
التابعة للقوات احلكومية بلدة دير حافر مبحافظة حلب 

بصاروخ، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص بينهم طفل.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 11/ آب/ 2014 أربع 
قنابل برميلية على حي ابب النريب يف مدينة حلب، ما 

تسبب مبقتل 19 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيداتن.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 12/ آب/ 2014، قنبلة برميلية على مركز انطالق حلافالت النقل الصغرية يف مدينة الباب مبحافظة 
حلب، ما أدى إىل مقتل مخسة أشخاص بينهم 3 أطفال وسيدة.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 15/ آب/ 2014، قنابل برميلية على حي ابب النريب، سّجل فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان مقتل 15 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيدة.

• قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 18/ آب/ 2014 صاروخاً على شارع الكواكيب يف بلدة منبج مبحافظة حلب، 
سّجل فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية مقتل 8 أشخاص، بينهم طفل وسيدة.

ضحااي جمزرة ابب النريب - حلب - 2014-8-11

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=WyOpGMOLj7U
https://www.youtube.com/watch?v=9q4FmAM6f08
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaDUwbXFIamMzbVU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=US6nSDWBc2A
https://www.youtube.com/watch?v=izD5yytUJZs
https://www.youtube.com/watch?v=DQ1Qr5UsyAw
https://www.youtube.com/watch?v=RfvL_NMkKvo
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMud1hGY3RVdXBQZmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMUFXaFdJdHZqRlk/view?usp=sharing
http://youtu.be/kMOtrJ5WLzA
http://youtu.be/zCIMCz5QbG8
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuRVZuTGV1bXhaM28/view
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• بتاريخ 25/ آب/ 2014، قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بلدة دابق بريف حمافظة حلب، ما أدى إىل مقتل 12 
مدنياً، بينهم 6 أطفال و3سيدات.

• بتاريخ 28/ آب/ 2014، ألقى الطريان املروحي قنابل برميلية على مدينة الباب بريف حمافظة حلب، سجل فريق توثيق الضحااي يف 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 21 شخصاً، بينهم 17طفاًل.

 
• بتاريخ 29/ آب/ 2014، أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بصاروخ على حي ابب النريب يف مدينة حلب، ما تسبب 

مبقتل 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال.

إدلب:
• بتاريخ 2/ آب/ 2014، قام الطريان احلريب إبطالق صاروخني يبدو أهنما فراغيني على مشفى اهلدى اجلراحي التخصصي بقرية 
حور يف حمافظة إدلب، وثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 17 شخصاً )6 منهم من الكادر العامل يف املشفى( بينهم 5 

سيدات، كما سجلنا إصابة 15 شخصاً من بينهم مرضى.

• بتاريخ 2/ آب/ 2014، ألقى الطريان املروحي التابع للقوات احلكومية قنبلتني برميليتني على قرية الناجية مبحافظة إدلب، وّثق فريق 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 سيدات.

• بتاريخ 11/ آب/ 2014، قصف الطريان 
على  صاروخاً  احلكومية  للقوات  التابع  احلريب 
مدينة كفر ختارمي مبحافظة إدلب، ما أدى إىل 
إىل  إضافة  طفل،  بينهم  أشخاص،   9 مقتل 

دمار حمالت جتارية عدة، ومنازل سكنية.

آب/   /25 بتاريخ  املروحي  الطريان  ألقى   •
تركمان  قرية  على  برميليتني  قنبلتني   ،2014
إىل مقتل  أدى  ما  إدلب،  بريف حمافظة  ابرح 

12 شخصاً، بينهم 5 سيدات.

• بتاريخ 30/ آب/ 2014، أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية على مدينة خان شيخون يف حمافظة إدلب، ما أدى إىل مقتل 
8 مدنيني، بينهم 6 أطفال وسيداتن.

• ألقى الطريان املروحي التابع للقوات احلكومية بتاريخ 31/ آب/ 2014، قنبلة برميلية على بلدة اهلبيط بريف حمافظة إدلب مستهدفاً 
مغارة تؤوي انزحني من بلدة كفرنبودة يف ريف حمافظة محاة، ما أدى إىل وفاة 18 شخصاً، بينهم 7 أطفال، و6 سيدات.

• قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 31/ آب/ 2014، صاروخني على مدينة سراقب مبحافظة إدلب، ما أدى إىل 
مقتل 8 أطفال وسيدتني.

صورة من مكان القصف على سوق مدينة كفرختارمي 2014-8-11

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuemF6aW9RUmhZNUE/view?usp=sharing
http://youtu.be/trC1B1eUVpU
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucXMxNTlYcUd2VjA/view?usp=sharing
http://youtu.be/bckJTaIQtRQ
http://youtu.be/54MHqta6-DE
http://youtu.be/M5N3-XL6WvM
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudV9MV0lYazV0bjQ/edit
http://youtu.be/7nDrW-N0n24
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZ21La0tnMkNvZjA/view?usp=sharing
http://youtu.be/N7b_j8o7tU0
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQmE2OENvOF9WeHM/view?usp=sharing
http://youtu.be/KKE8oVkTeQg
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQWxZVTg2WUZrVE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuLWttdDktMm81ZjA/edit
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ريف دمشق:
• قصفت املقاتالت احلربية التابعة للقوات احلكومية بتاريخ 3/ آب/ 2014، صاروخني على السوق الشعيب يف الساحة العامة ملدينة 
كفر بطنا بريف دمشق، وثق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 41 شخصاً، بينهم 6 أطفال، و5سيدات، إضافة إىل إصابة 

قرابة 85 آخرين، كما أحدث القصف دماراً كبرياً ابحملالت التجارية ومنازل املدنيني احمليطة به.

• أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 3/ آب/ 2014 بصاروخ على شارع القوتلي مبدينة دوما يف حمافظة ريف دمشق، 
ما أدى إىل مقتل 26 شخصاً، بينهم 5 أطفال وسيدتني. 

• قصفت مدفعية القوات احلكومية بتاريخ 4/ آب/ 2014، قذائف هاون على بلدة عني ترما بريف دمشق، ما تسبب مبقتل 5 
أشخاص، بينهم طفالن.

• أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 14/ آب/ 2014 بصاروخ على بلدة دير العصافري يف حمافظة ريف دمشق، ما 
أدى إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم سيدة.

• بتاريخ 18/ آب/ 2014، قصفت مدفعية القوات احلكومية قذائف هاون على مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 
6 أشخاص، بينهم طفل وسيداتن.

• قصفت مدفعية القوات احلكومية بتاريخ 29/ آب/ 2014، قذائف اهلاون على مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 
6 أشخاص، بينهم طفالن.

درعا:
• ألقى الطريان املروحي التابع للقوات احلكومية بتاريخ 2/ آب/ 2014، قنبلة برميلية على بلدة بصر احلرير مبحافظة درعا، ما تسّبب 

مبقتل ستة أطفال أخوة.

• قصفت مدفعية قوات النظام بتاريخ 9/ آب/ 2014، بلدة الكرك بريف حمافظة درعا ما تسبب مبقتل 5 أشخاص.

• بتاريخ 15/ آب/ 2014، انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد الرب والتقوى يف بلدة منر بريف درعا، وثق فريق الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان مقتل 23 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيدة، كما دمرت الواجهة األمامية للمسجد بشكل شبه كامل، أظهرت أدلة اطلعت 

عليها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن القوات احلكومية هي من قامت بتفجري السيارة.

• بتاريخ 22/ آب/ 2014، ألقى الطريان املروحي قنابل برميلية على مدينة داعل يف حمافظة درعا، ما أدى إىل مقتل 5 أطفال.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 30/ آب/ 2014، قنبلتني برميليتني على مدينة نوى مبحافظة درعا، ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، بينهم 
طفل وسيداتن.

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/A1i1AM7Fi-s
http://youtu.be/6AhN3r0xVCM
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVm5haVcxNFlUcEk/edit?usp=sharing
http://youtu.be/ZLmLm2RcOLk
https://docs.google.com/file/d/0B_As0MoMu7X-ZXJvbExkeFdNdjQ/edit?pli=1
http://youtu.be/CgvU2z_zdA0
http://youtu.be/IpdYFwkqir0
http://youtu.be/VTEYMgPXCiA
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucVVDUlp4Y1NkbE0/view?usp=sharing
http://youtu.be/VgEFdpk5gU0
http://youtu.be/cpxbeLpx-Y4
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuS21xcWlZY3NkYmc/view?usp=sharing
http://youtu.be/yR50SP1JLvI
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZnA5ZXhHRTNjLXM/view?usp=sharing
http://youtu.be/KIAP_h-D3ok
http://youtu.be/qQZqzoiZZ_M
http://youtu.be/6AZuxoqW0v0
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuazZfTUNmU0tSSkU/view
http://youtu.be/HsOMphlu7SA
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWWxUcGFFNnFaUjQ/view?usp=sharing
http://youtu.be/d3Al_jMkIfU
http://youtu.be/VFMu-Gc9Zc8
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محاة:
• بتاريخ 1/ آب/ 2014، استهدفت مدفعية القوات احلكومية ابلقذائف قرية معرزاف يف حمافظة محاة، ما أدى إىل مقتل 10 مدنيني، 

بينهم 6 أطفال، و3 سيدات.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 4/ آب/ 2014، قنبلة برميلية على بلدة عقرب بريف حمافظة محاة، سجل فريق توثيق الشهداء يف 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 أشخاص بينهم طفالن وسيدة.

• بتاريخ 10/ آب/ 2014، أغار الطريان احلريب التابع للنظام السوري بصاروخ على سوق اهلال يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة، 
سّجل فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 أشخاص بينهم طفالن.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 22/ آب/ 2014، قنبلتني برميليتني على قرية حصرااي بريف حمافظة محاة، ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني، 
بينهم طفالن وسيدة حامل توفيت مع جنينها.

الرقة:  
• أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 23/ آب/ 
املشفى  مستهدفاً  الرقة  الطبقة يف حمافظة  مدينة  على   ،2014
الوطين، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم طفلة، و4 من 

الكادر الطيب العامل يف املشفى.

• بتاريخ 24/ آب/ 2014، أغار الطريان احلريب التابع للقوات 
الرقة، ما أدى إىل  النعيم يف مدينة  احلكومية غارتني على دوار 

مقتل 10 أشخاص، بينهم طفلة وسيداتن.

محص:
• بتاريخ 14/ آب/ 2014، ألقى الطريان املروحي قنابل برميلية 
 16 مقتل  إىل  أدى  ما  محص،  مبحافظة  الرسنت  مدينة  على 
شخصاً، بينهم 9 أطفال، و4 سيدات، إضافة إىل دمار العديد 

من املنازل السكنية.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 30/ آب/ 2014، أربع قنابل 
برميلية على مدينة الرسنت يف حمافظة محص، ما أدى إىل مقتل 9 
أشخاص، بينهم طفل، و3 سيدات توفيت إحداهن مع جنينها.

جمزرة مشفى الطبقة الوطين - الرقة

ضحااي جمزرة مشفى الطبقة الوطين - الرقة

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/IQC_yuIKoCI
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMVllRzV0RWlUaEU/view?usp=sharing
http://youtu.be/9XuTyuAlbes
http://youtu.be/KWUqN2PZsFM
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWGk4QWMyaEg5Z1k/view?usp=sharing
http://youtu.be/i9FgNyFhQPs
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWGk4QWMyaEg5Z1k/view?usp=sharing
http://youtu.be/JfakbnEzkSQ
http://youtu.be/6a_w_ewWknk
http://youtu.be/OwZpItW8wdk
http://youtu.be/6a_w_ewWknk
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSmM2OWk0c182MGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuVmtpVG5kT29ZUmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5pudHajcbMuWk1mQm5QZjBMZjQ/view
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دير الزور:
• أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 26/ آب/ 2014 على بلدة احلوايج مبحافظة دير الزور، ما أدى إىل مقتل 13 

شخصاً.

جمازر ارتكبها تنظيم داعش:
دير الزور:

• بتاريخ 5/ آب/ 2014، قام تنظيم داعش ابقتحام بلدة اجلرذي يف ريف حمافظة دير الزور، وأعدم 7 مدنيني ذحباً ابلسكني وفصل 
رؤوسهم عن أجسادهم.

• بتاريخ 9/ آب/ 2014، قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف هاون عدة، على منطقة عشرية الشويط يف ريف دير الزور، ما أدى 
إىل مقتل 18 شخصاً، بينهم سيدة.

• بتاريخ 9/ آب/ 2014، قام تنظيم داعش بذبح 5 أشخاص من عشرية الشعيطات بريف حمافظة دير الزور، وفصل رؤوسهم عن 
أجسادهم.

•  فجَّر تنظيم داعش بتاريخ 12/ آب/ 2014 سيارة مفخخة يف منطقة البحرة بريف حمافظة دير الزور، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص.

• بتاريخ 15/ آب/ 2014، وثّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قيام تنظيم داعش ابقتحام منطقة الشعيطات بريف حمافظة دير 
الزور، وإعدام 7 أشخاص. مل يتم التحقق من اتريخ وقوع اجملزرة حىت حلظة إعداد التقرير.

  
• بتاريخ 23/ آب/ 2014، قام تنظيم داعش بذبح 6 أشخاص من أبناء قرية الغرانيج بريف حمافظة دير الزور وفصل رؤوسهم عن 

أجسادهم.

• جمازر ارتكبتها فصائل يف املعارضة املسلحة:
إدلب:

• قصفت إحدى فصائل املعارضة املسلحة بتاريخ 9/ آب/ 2014، قذائف هاون على جامع الصديق مبدينة إدلب، ما أدى إىل مقتل 
9 أطفال.

• جمازر مل نستطع حتديد مرتكبها:
حلب:

• بتاريخ 1/ آب/ 2014، سقطت قذائف هاون عدة، خلف جامع الرضوان يف حي احلمدانية مبدينة حلب، ما أدى إىل مقتل 11 
مدنياً، بينهم 6 أطفال. مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد اجلهة اليت قامت ابلقصف حىت حلظة إعداد التقرير.

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/sWkyUn5XlOg
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubkVyT25SSHptQWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVHVCdUs5NmRka1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMua3pHUlItSW5XUFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMjNrS25RaHR4dWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubldxdGFXSDFQOUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQzJlUWxIQS1neFU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudl9yRUNWODJzZ28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMTlPQ05NYXVxLUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuLVNlMV9uMUlRU1E/edit?usp=sharing
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االستنتاجات:
القوات احلكومية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني عزل، وابلتايل 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا  القوات احلكومية والشبيحة قامت ابنتهاك أحكام  فإن 

ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها األركان كافة.
2. أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد اإلنسانية.

3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني، أو إحلاق 
إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة 

العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.
املنسقة  والطبيعة  للقصف  العشوائي  والطابع  فيها،  املستخدمة  املفرطة  القوة  ومستوى  املتكررة،  اجملازر  وطبيعة  اجملازر،  إن حجم   .4

للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

تنظيم داعش:
أظهرت سياسة اإلعدامات والقتل، اليت يقوم هبا تنظيم داعش أهنا ترتكب يف ظل هجمات واسعة، ونرى أن جرائم القتل ترقى ألن 

تكون جرائم حرب.
فصائل املعارضة املسلحة:

إن قيام بعض الفصائل املسلحة بعمليات القصف العشوائي عدمي التمييز، يعترب جرمية حرب حبسب القانون الدويل اإلنساين، وقد 
تسببت عمليات القصف تلك جبرمية القتل، وتدمري املمتلكات املدنية يف بعض األحيان.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

1. إحالة الوضع يف سورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت اليت يفرتض ابجمللس اختاذها بشأن احلكومة السورية؛ 
ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل مجيع الدكتاتورايت حول العامل ويُعزز من ثقافة اجلرمية.
2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.

3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.
4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.

5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا احلكومة 
السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.

6. إدراج امليليشيات اليت حتارب إىل جانب احلكومة السورية، واليت ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية الشيعية األخرى، وجيش 
الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.

7. تطبيق مبدأ »محاية املدنيني«، الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن هذا املبدأ 
إن مل يُطبق يف سورية فأين سُيطبق؟..

8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً »بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية« فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، والتوقف عن 
إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل ملستحقيها بل للموالني للحكومة السورية.

http://www.sn4hr.org
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جملس حقوق اإلنسان:
1. مطالبة جملس األمن واملؤسسات الدولية املعنية بتحمل مسؤولياهتا جتاه ما حيصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب 

وهتجري.
2. الضغط على احلكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب.

3. حتميل حلفاء وداعمي احلكومة السورية – روسيا وإيران والصني- املسؤولية املادية واألخالقية عن ما حيصل من انتهاكات يف سورية.
4. إيالء اهتماماً وجدية أكرب من قبل جملس حقوق اإلنسان جتاه الوضع الكارثي لذوي الضحااي يف سوراي.

إىل جامعة الدول العربية:
1. فرض عقوابت شاملة على مجيع املسؤولني املتورطني يف ارتكاب جرائم يف سورية، وحث دول العامل كافة على ذلك.

2. زايدة املساعدات اإلنسانية وخصوصاً على مستوى التعليم والصحة، ورعاية مصاحل الالجئني السوريني يف الدول العربية.
3. مطالبة جملس األمن بتنفيذ التوصيات الواردة أعاله.

4. نطالب جملس حقوق اإلنسان واألمم املتحدة إبعطاء قضية وقف القتل اليومي حقها من االهتمام واملتابعة.
5. االهتمام اجلدي والبالغ هبذه القضية، ووضعها يف دائرة العناية واملتابعة الدائمة وحماولة االهتمام ورعاية ذوي الضحااي نفسياً ومادايً 

وتعليمياً.
الرئيسني – روسيا وإيران والصني- ملنعهم من االستمرار يف توفري  السورية  السياسي والدبلوماسي على حلفاء احلكومة  الضغط   .6
الغطاء واحلماية الدولية والسياسية لكافة اجلرائم املرتكبة حبق الشعب السوري، وحتميلهم املسؤولية األخالقية واملادية عن كافة جتاوزات 

احلكومة السورية.

جلنة التحقيق الدولية:
على جلنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع وكأنه بني طرفني متساويني ابجلرائم والقوة ومركزية القرار، وأن تصف اجلرائم كما 
وقعت ودون ختفيف من حدهتا ألغراض سياسية، كما يتوجب على اللجنة زايدة كوادرها املختصني ابلشأن السوري نظراً حلجم اجلرائم 

اليت ترتكب يومياً مما ميكنها من توثيق أوسع وأمشل.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين سامهت شهاداهتم بشكل فعال يف هذا التقرير، 

خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

