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الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية، مستقلة، غري حكومية وغري رحبية، ال تتبىن أي أيديولوجيا. 
هتدف إىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي والدفاع عن حقوق اإلنسان السوري أمام احملافل واجلهات 

الدولية، أتسست يف حزيران/ يونيو 2011م، ويضم فريقها 27 عضواً من الباحثني والناشطني املدافعني عن 
حقوق اإلنسان منتشرين يف سورية ودول اجلوار، وتلتزم يف عملها بكافة املعايري والعهود واملواثيق العاملية املتعلقة 
حبقوق اإلنسان والصادرة عن األمم املتحدة، تعمل بشكل رئيس على توثيق االنتهاكات اليت حتصل يف سورية 

من قبل مجيع األطراف، هبدف ضمان حقوق الضحااي وفضح مرتكيب االنتهاكات كخطوة أوىل حنو حماسبتهم، 
ُتصدر قائمة أببرز االنتهاكات اليومية، ومثانية تقارير إحصائية شهرية، وتقارير سنوية يف املناسبات احلقوقية 

العاملية، كما ُتصدر تقريراً سنوايً شاماًل جلميع االنتهاكات احلاصلة يف سورية، إضافة إىل دراسات وتقارير خاصة 
تتناول مواضيع ختصصية واستثنائية، تُعترب واحدة من أهم وأبرز املصادر يف مجيع الدراسات الصادرة عن األمم 
املتحدة و اخلاصة ابإلحصائيات التحليلية لضحااي النزاع يف سوراي. كما تتمتع تقارير وأحباث الشبكة السورية 

حلقوق اإلنسان بدرجة عالية من املوثوقية لدى عدد واسع من وكاالت األنباء العربية والعاملية واملنظمات احلقوقية 
اإلقليمية والدولية.

sn4hr.org

Email  info@sn4hr.org

facebook https://www.facebook.com/snhr

twitter  https://twitter.com/snhr

google+ https://plus.google.com/+Sn4hrOrg
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مدينــة دومــا أكــرب مــدن منطقــة الغوطــة الشــرقية يف ريــف دمشــق، واخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة )جيــش اإلســالم(، كمــا هــو 
حــال كافــة بلــدات ومــدن الغوطــة الشــرقية ختضــع مدينــة دومــا حلصــار مــن قبــل القــوات احلكوميــة مســتمر منــذ 19/ تشــرين األول/ 2013 

حــى اآلن، مــا فاقــم مــن الظــروف املعيشــية واإلنســانية كافــة.

يف هــذا التقريــر نوثــق هجومــاً ابلطــريان احلــريب احلكومــي ابســتخدام مثانيــة صواريــخ قصفــت ســوقني شــعبَيني وحيّــاً ســكنياً، حيــث قــام إبعــداد 
التقريــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وبشــكل رئيــس عــن طريــق ابحثهــا امليــداين الدكتــور جمــد دااليت، وذلــك ابلتنســيق والتعــاون مــع 

املكتــب القانــوين لالئتــالف الوطــي املعــارض.

قــام الدكتــور جمــد مبعاينــة اجلرحــى وأجــرى العديــد مــن العمليــات اجلراحيــة بنفســه، وقــام خــالل األايم التاليــة ابلتواصــل مــع أهــايل الضحــااي 
مــن أجــل توثيــق األمســاء وكافــة التفاصيــل، كمــا قــام ابلتقــاط صــور وفيديوهــات وأجــرى العديــد مــن املقابــالت، الــيت اضطــرران لتغيــري أمســاء 
أصحاهبــا حفاظــاً علــى ســالمة بقيــة أفــراد أســرهم، وحنتفــظ ابملعلومــات األصليــة يف أرشــيفنا اخلــاص، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن 
املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــيت يقدموهنــا يف هــذا التقريــر، كمــا قمنــا مبراجعــة الصــور والفيديوهــات الــيت 

وردتنــا وحتققنــا مــن صدقيتهــا، وحنتفــظ بنســخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر.

أثبت كل ذلك أن املناطق املســتهدفة كانت عبارة عن أســواق مدنية ال تواجد فيها ألي مراكز عســكرية أو خمازن أســلحة اتبعة للمعارضة 
ــَد  املســلحة خــالل اهلجــوم أو حــى قبلــه، وقــد تبــني لنــا أن توقيــت هــذه اهلجمــات واســتهداف ســوق عامــة مزدمحــة كمــا هــو املعتــاد، يُظهــر تعمُّ
القــوات احلكوميــة يف أن تتســبب إبيقــاع أكــرب قــدر ممكــن مــن القتلــى واجلرحــى والدمــار، ويف احلــد األدىن وإذا اعتــربان أن هــذه اهلجمــات 
كانــت عشــوائية فقــد تســببت مبقتــل وجــرح مئــات املدنيــني، ومــاورد يف هــذا التقريــر ُيثــل احلــد األدىن الــذي متكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم 

وخطــورة االنتهــاكات الــيت حصلــت، كمــا ال يشــمل احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.

النظــام الســوري يُنكــر مجيــع هــذه االهتامــات، ويُهمــل كافــة أنــواع املراســالت، كمــا ال يصــدر أي تعليــق رمســي أو عــرب وســائل اإلعــالم التابعــة 
لــه عــن هــذه اهلجمــات، كأن شــيئاً مل حيــدث، بــل إنــه غالبــاً مــا يتهــم هبــا القاعــدة واإلرهابيــني، ومل تتــم حماســبة أي مســؤول مهمــا كان صغــرياً، 

كمــا ينــع مجيــع منظمــات حقــوق اإلنســان مبــا فيهــا جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة مــن العمــل علــى األراضــي الســورية.

عمليــات القصــف وابلتــايل القتــل والتدمــري املمنهــج الــيت يقــوم هبــا النظــام احلاكــم يبــدو أهنــا هتــدف بشــكل رئيــس إىل إفشــال إنشــاء أي 
منــوذج يُقــدم بديــاًل عنــه، كمــا يــؤدي إىل نــزوح الســكان مــن مناطــق تســيطر عليهــا املعارضــة إىل مناطــق ســيطرته الــيت حتظــى عمليــاً أبمــان 

نســيب، وهــذا ماخيطــط لــه.

أوالً: المقدمة:
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ــاً ســكنياً، متكنــا مــن توثيــق مقتــل 122  األحــد 16/ آب/ 2015 قصــف الطــريان احلــريب احلكومــي بـــ 8 صواريــخ ســوَقني شــعبَيني وحّي
شــخصاً، بينهــم 11 طفــاًل وســيداتن، ابالســم والصــورة، كمــا ســجلنا إصابــة مــا اليقــل عــن 485 شــخصاً آخريــن.

صــورة ملتقطــة مــن موقــع خرائــط غوغــل، حــددان عليهــا موقــع وإحداثيــات ســوق اخلضــار وســوق ســاحة الغنــم يف مدينــة دومــا بريــف دمشــق 
اللــذان تعرضــا للقصــف والدمــار.

 

صورة ملتقطة من موقع خرائط غوغل، حددان عليها موقع وإحداثيات حي عبد الرؤوف مبدينة دوما، الذي تعرض للقصف والدمار.

ثانياً: الملخص التنفيذي:

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2Z3hLNHhLM0xaRlE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2ejFYUE5FM0R3Vk0/view
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قرابة الســاعة الواحدة والنصف ظهراً اســتهدف الطريان احلريب احلكومي ســوقني شــعبينَي وســط مدينة دوما، -ســوق اخلضار وســوق الغنم، 
يبعــدان عــن بعضهمــا قرابــة 200 مــر-، أبربعــة صواريــخ غالــب الظــن أهنــا فراغيــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف احملــال التجاريــة واملمتلــكات 

ومقتــل 115 شــخصاً، بينهــم 11 طفــاًل وســيداتن، وقــد مت االســتهداف يف وقــت االزدحــام هبــدف إيقــاع أكــرب قــدر ممكــن مــن اخلســائر.
بعــد قرابــة الســاعتني عــاود الطــريان احلــريب احلكومــي اســتهداف املدينــة أبربعــة صواريــخ علــى حــي عبــد الــرؤوف الســكي؛ مــا أدى إىل مقتــل 
7 مدنيــني، وإصابــة أكثــر مــن 21 آخريــن ليصبــح اجملمــوع الكلــي للضحــااي يف مدينــة دومــا خــالل ســاعتني 122 مدنيــاً، بينهــم 11 طفــاًل 

وســيداتن، وإصابــة أكثــر مــن 485 آخريــن. 

بعــد بــدء عمليــات اإلنقــاذ قامــت احلواجــز العســكرية احمليطــة ابملدينــة إبعــادة قصــف املناطــق ذاهتــا بعــدة قذائــف هــاون، اســتهدفت املســعفني 
وفــرق الدفــاع املــدين.

وقــد تســبب احلصــار املفــروض منــذ قرابــة العامــني يف مفاقمــة األوضــاع الطبيــة والصحيــة، حيــث مل تتمكــن املشــايف واملســتوصفات امليدانيــة مــن 
تغطيــة احتياجــات العــدد الكبــري مــن املصابــني، مــا فاقــم يف إصاابهتــم، وتســبب النقــص احلــاد يف أعــداد الكــوادر الطبيــة املتواجــدة مبضاعفــة 
معــاانة املصابــني، وقــد أجــرت الفــرق الطبيــة علــى األقــل 145 علميــة جراحيــة خــالل جمــة ال تتجــاوز 24 ســاعة، نصفهــم تقريبــاً أطفــال، 

وســجلنا العديــد مــن حــاالت بــر األطــراف؛ نتيجــة عــدم توفــر احلــد األدىن مــن املــواد الطبيــة.

قــال الطبيــب جمــد الــدااليت عضــو الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وأحــد األطبــاء العاملــني يف املشــايف امليدانيــة يف الغوطــة 
الشــرقية:

»وصلتنــا دفعــة مــن قرابــة 30 مصــاابً مــن دومــا، بينهــم 5 أطفــال، كان أحــد املصابــني ينــازع ويتنفــس بصعوبــة ابلغــة، لقــد 
فــارق احليــاة، مل أســتطع أن أقــدم لــه شــيئاً، مصــاب آخــر كنــا حنضــره لعمليــة جراحيــة يف البطــن لكنــه تــويف بعــد دقائــق أيضــاً، 
شــاهدت مصــاابً خرجــت أمعــاؤه خــارج جســده، وآخــر أصيبــت قدمــه بشــكل ابلــغ فاضطــر زميلــي طبيــب اجلراحــة لبرهــا، 

مــن بــني املصابــني أيضــاً طفــل تعــرض وجهــه للعديــد مــن الشــظااي مــا أدى إىل تشــوهه.
مجيــع غــرف العمليــات ابتــت تعمــل بشــكل يفــوق طاقــة أي مشــفى اختصاصــي كبــري، فكيــف مبشــفاان امليــداين البســيط 
اإلمكانيــات والتجهيــزات، لقــد اضطــرران إىل وضــع املصابــني علــى األرض لعــدم وجــود َأســرَّة تكفــي، بينمــا كنــت أســري داخــل 
املشــفى للتجــول بــني املصابــني أمســكي أحــد املصابــني مــن قدمــي وطلــب مــي أن أســعفه، كانــت أشــد اللحظــات إيالمــاً؛ 

فأبســط االحتياجــات الطبيــة مل تعــد متوفــرة، لقــد نفــذت األدوات اجلراحيــة املعقمــة وكذلــك الشــاش املعقــم.
أجريــت عمليــة جراحيــة ألحــد املصابــني، كان يُعــاين مــن كســر يف األمشــاط، بعــد االنتهــاء بــدأت مباشــرة ابلتحضــري إلجــراء 
عمليــة أخــرى ملصــاب اثٍن مبســاعدة الــكادر التمريضــي إال أن املصــاب فــارق احليــاة.  خــالل ســاعة واحــدة فقــط أجــرى 
املشــفى مــا اليقــل عــن 10 عمليــات جراحيــة، بعدهــا بســاعتني تقريبــاً وردان أن القصــف اجلــوي جتــدد علــى دومــا وأن عــدداً 

كبــرياً مــن اجلرحــى قــد ســقط.
ســاعات مــن العمــل املتواصــل يف مــكان يفقــر ألدىن االحتياجــات الطبيــة، وبــني عــدد كبــري جــداً مــن اجلرحــى والشــهداء، 

لقــد شــعران ابلعجــز أمــام املــوت احمليــط بنــا«. 

الطبيب أبو ابسل أحد أطباء مدينة دوما أفادان بشهادته: 

»وصلــت بعــد االســتهداف األول للمشــفى، لقــد كان املنظــر مروعــاً، كانــت املشــفى تغــرق يف الدمــاء وعــدد اجلرحــى كبــري 
جــداً ومعظمهــم ملَقــون علــى األرض؛ لعــدم وجــود َأســرَّة تكفــي جلميــع املصابــني،

كنــا عاجزيــن متاماً عــن تقــدمي املســاعدة الطبيــة الالزمــة لــكل املصابــني الســيما مــع هــذا العــدد الكبــري وســط اإلمكانيــات 
الطبيــة الضعيفــة أيضــاً، لقــد فرغــت الــربادات مــن الــدم ونفــذت األدوات اجلراحيــة املعقمــة وأكيــاس الســريوم، يف الوقــت الــذي 

مل يتوقــف وصــول املصابــني إىل املشــفى«.

ثالثاً: تفاصيل التقرير:
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الناشط احمللي من مدينة دوما األستاذ فراس العبد هللا أخربان إبفادته عن احلادثة:

»كنــت يف املكتــب اإلعالمــي القريــب مــن ســوق اخلضــار عندمــا حصــل القصــف، كانــت الســاعة قرابــة الواحــدة والنصــف 
ظهــراً، وهــو وقــت الــذروة، حيــث تكــون األســواق يف أشــد ازدحامهــا ابلنــاس، ســقطت أربعــة صواريــخ يف ســوق اخلضــار 
وســوق الغنــم، توجهــت إىل مــكان احلادثــة، وبــدأان ابلتعــرف علــى الشــهداء، كان عددهــم تقريبــاً 55 شــهيداً مث ارتفــع 
العــدد إىل 85 شــهيداً علــى األقــل، وذلــك بعــد إخــراج عشــرات الضحــااي مــن حتــت األنقــاض، ظلــت ســيارات اإلســعاف 
تعمــل بشــكل متواصــل لعــدة ســاعات ومل تســلم فــرق الدفــاع املــدين مــن قذائــف اهلــاون الــيت اســتمرت بعــد انتهــاء القصــف 

الصاروخــي للطــريان احلــريب«.
تواصلنا مع الناشط احمللي من مدينة دوما املصور محزة الدمشقي، الذي أفادان بروايته عن احلادثة:

»كانــت أصــوات االنفجــارات قويــة جــداً واهتــزت جــدران منــزيل علــى الرغــم مــن أنــه ليــس قريبــاً جــداً مــن موقــع القصــف 
-حيــث يقــع ســوق اخلضــار والغنــم-، توجهــت إىل النقطــة الطبيــة، كان املنظــر مهــواًل، أعــداد كبــرية مــن اجلرحــى والشــهداء 
علــى الرصيــف املقابــل للنقطــة الطبيــة، فاقــت أعدادهــم مــن هــم داخلهــا، شــاهدت الدمــاء علــى األرض، وأنــني اجلرحــى يــأ 
املــكان، بعدهــا بســاعة ونصــف تقريبــاً حصــل القصــف الثــاين يف حــي عبــد الــرؤوف وأدى إىل مزيــد مــن الضحــااي واملصابــني«. 

ألف: حيتوي الرابط التايل على أمساء وصور وتفاصيل الضحااي الذين قتلوا نتيجة القصف على مدينة دوما.

ابء: مقاطع فيديو تظهر الضحااي واملصابني وآاثر الدمار الكبري يف املكان الذي حدث فيه القصف:

 

رابعاَ: الملحقات والمرفقات:

https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2VEJKeXBwQi1BSkE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4JcgQe3pOeM
https://www.youtube.com/watch?v=iJGvuKCBDR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X3ledO_fbcE
https://www.youtube.com/watch?v=oRaOWgOh0cc
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جيم: جمموعة من الصور اليت تظهر عدداً من الضحااي، بينهم أطفال: 

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPZWhNYnFaZEptbDg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPZWhNYnFaZEptbDg/view
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جمموعة من الصور اليت تظهر املصابني جراء القصف:
صورة تظهر بعض املصابني. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7WKjopxRcX2flZaaFFqd2d6NjBzTEI5UU5fZzJKTVMxUnlVMWNLdGRNVEFtY2Z1cXN3Tkk&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdGdDaEhTUHJZMk0/view?usp=sharing  
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االستنتاجات القانونية:
1. خــرق النظــام الســوري بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2139، القاضــي بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهــك 

عــرب جريــة القتــل العمــد املــادة الســابعة مــن قانــون رومــا األساســي وعلــى حنــو منهجــي وواســع النطــاق؛ مــا يشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية.

2.    نؤكــد علــى أن القصــف الــوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــني عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات احلكوميــة والشــبيحة انتهكــت 
أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــري دويل فهــي ترقــى إىل 

جريــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.

3.    إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر والــيت قــام هبــا النظــام الســوري تعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن القذائــف 
قــد أطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجــه إىل هــدف عســكري حمــدد.

4.   إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق 
الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشــرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العســكرية 

املرجوة.

5.   إن حجــم القصــف املنهجــي الواســع املتكــرر، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيــه، والطابــع املتعمــد للقصــف والطبيعــة املنســقة 
للهجمــات ال يكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة للنظــام احلاكــم.

6. ان النظــام الســوري بكافــة أشــكاله وقياداتــه متــورط ابرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب حبــق الشــعب الســوري، وكل مــن يقــدم 
لــه العــون املــادي والسياســي والعســكري، -كاحلكومــة الروســية واإليرانيــة وحــزب هللا اللبنــاين وغريهــم، وشــركات توريــد األســلحة- يُعتــرب 

شــريكاً يف تلــك اجلرائــم، ويكــون عرضــة للمالحقــة اجلنائيــة.

7. فــرض النظــام الســوري حصــاراً شــاماًل علــى أهــايل الغوطــة الشــرقية، ومنــع عمــداً إدخــال املســاعدات اإلنســانية والطبيــة إىل أشــخاص هــم 
أبمــس احلاجــة إليهــا، ومــارس عمليــة التجويــع كسياســة منهجيــة وكأحــد أســاليب احلــرب، وهــذا يشــكل جريــة حــرب مبوجــب املــادة الثامنــة 

مــن قانــون رومــا األساســي.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف 	 
عمليــات القصــف العشــوائي، الــيت تســبب التدمــري والقتــل اليومــي.

الضغــط علــى الــدول الداعمــة للنظــام الســوري مــن أجــل إيقــاف عمليــات التزويــد ابألســلحة واخلــربات بعــد أن ثبــت تورطــه جبرائــم 	 
ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.

جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.	 
إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب. 	 
توســيع العقــوابت لتشــمل مجيــع أركان النظــام الســوري والنظــام اإليــراين املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 	 

اإلنســانية ضد الشــعب الســوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة الســامية أن تقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن هــذه اجملــزرة حتديــداً، واجملــازر الــيت 

تلتهــا ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــل جمــازر يوميــة متفرقــة أقــل حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.

خامساً: االستنتاجات القانونية:
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إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــل انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم الشــعب 	 

الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. 
الســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع األشــخاص املتورطــني.

دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، لتطبيــق 	 
مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP (، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان، 
وابلتــايل البــد مــن تلــك الفــرة اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P (، الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة 

لأمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.	 
الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان واســتخدام مبــدأ 	 

الواليــة القضائيــة العامليــة.

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