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اخلميس 6 أيلول 2018

ما ال يقل عن 3 جمازر يف سوراي 
يف آب 2018

ما ال يقل عن 204 جمازر يف 2018



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص آب. 
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: تفاصيل أبرز اجملازر يف آب.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية:
منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 2011 أخــذت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى 
عاتقهــا تســجيل نطــاق واســع مــن االنتهــاكات الــي ترتكــب يوميــاً حبــق الشَّــعب الســوري كالقتــل، واإلخفــاء القســري، واالعتقــال 
التَّعســفي، والدَّمــار، والقصــف العشــوائي، والتَّعذيــب، واســتعَرضت عــر مئــات التَّقاريــر واألحبــاث أبــرز مــا ســجَّلته مــن انتهــاكات 

ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع. 
كان الِّنظــام الســوري وميليشــياته يف بدايــة احلــراك الشــعيب الطــرَف الوحيــد املرتكــَب لانتهــاكات وال يــزال حــى اآلن املرتكــَب 
الرئيــس وصاحــب احلصيلــة األكــر منهــا، ومــن مث تدخلــت وبشــكل تدرجيــي جهــات عديــدة كاملعارضــة املســلحة، والتنظيمــات 

اإلســامية املتشــددة، وقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي، وقــوات التَّحالــف الــدَّويل، والقــوات الروســية.

َشــِهَد العامــان األوالن مــن احلــراك الشَّــعيب النســبَة األعلــى مــن جمــازر التَّطهــر الطائفــي والعرقــي، وكان النِّظــام الســوري وميليشــياته 
املواليــة املســؤوَل األكــر عــن هــذه اجملــازر، وبعــد منتصــف عــام 2013 بــرَز ســاح الطــران بشــكل ُمكثَّــف، الــذي اســتخدمته 
قــوات النظــام الســوري وقــوات التحالــف الــدويل والقــوات الروســية فيمــا بعــد؛ وقــد تســبَّب االســتخدام الواســع للقصــف اجلــوي 

بتضاعــف أعــداد الضَّحــااي ودمــار كبــر يف البــى التَّحتيــة، ومل يعــد ميــرُّ يــوم مــن دون ارتــكاب جمــزرة أو اثنتــن علــى األقــل.
اســتخدم النِّظــام الســوري يف قصــف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته أســلحة ارجتاليــة كالراميــل املتفجــرة، يف حــن أنَّ القــوات الروســية 
الدَّاعمة له اســتخدمت أســلحة أكثر فتكاً، وتوسَّــعت يف اســتخدام صواريخ خارقة للخرســانة، وأســلحة حارقة، وذخائر عنقودية.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وضمَن قواعد بياانتنا ســجلنا عشــرات اجملازر الي ارتكبتها التنظيمات اإلســامية املتشــددة، وفصائل يف املعارضة املســلحة، كما 
أنَّنــا رصــدان اجملــازر الــي ارتكبتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة املدعومــة جــوايً مــن قبــل قــوات التحالــف الــدَّويل، حيــث ســجَّلنا تصاعــداً 

ملحوظــاً يف وتــرة اجملــازر املرتكبــة مــن قبــل قــوات احللــف )التحالــف الــدويل – قــوات ســوراي الدميقراطيــة( منــذ هنايــة عــام 2016.

منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة اجملازر الي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيســة يف ســوراي يف آب، الي متّكن فريق الشــبكة الســورية حلقوق 
اإلنســان مــن توثيقهــا، كمــا يتضمــن التَّقريــر اســتعراضاً ألبــرز هــذه اجملــازر، وحنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وُنشــر إىل أننــا نُطلــق توصيــف جمــزرة علــى اهلجــوم الــذي تســبَّب يف مقتــل مخســة أشــخاص 

مســاملن -علــى األقــل- دفعــة واحــدة.

اســتنَد التَّقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة 
عاقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو 
ُنشــاهد عر شــبكة اإلنرتنت ووســائل اإلعام أخباراً عن انتهاك نقوم مبتابعة اخلر وحماولة التَّحقق ومجع أدلة وبياانت، ويف بعض 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث أبســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة  األحيــان متكَّ
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً قلَّــة اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا 

لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك.

يوثِّق الّتقرير جمزرتن انمجتن عن انفجارات خمتلفة.
يســتعرض هــذا التَّقريــر شــهادة حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد 
شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دوَن 
ــر االنتهــاك،  أن نُقــدِّم أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

مجيع اهلجمات الواردة يف التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ومل نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو خمازن أسلحة يف أثناء اهلجمات أو 
حى قبلها، ومل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات املعتدية للمدنين قُبيل اهلجمات، كما يشــرتط القانون الدويل اإلنســاين.
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حلَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان املقاطع املصوَّرة والصور الي ُنشرت عر اإلنرتنت، أو الي أرسلها لنا نشطاء حمليون عر 
الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت بعــض املقاطــع املصــوَّرة ضحــااي هجمــات 

اســتخدمت فيهــا صواريــخ وكان معظــم الضحــااي مــن األطفــال والنســاء، وأظهــرت صــور أخــرى ضحــااي هجمــات ابنفجــارات.

وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ 
احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات 

املســلحة األخــرى.
نرجو االطاع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: ملخص آب: 
شــهَد آب اخنفاضــاً ملحوظــاً مــن حيــث حصيلــة اجملــازر؛ إثــَر اخنفــاض وتــرة العمليــات العســكرية مــن قبــل األطــراف الفاعلــة يف 
معظــم أحنــاء ســوراي، فيمــا اســتمرت عمليــات التفجــر املتنوعــة يف معظــم مناطــق الشــمال الســوري، وقــد جنــم عنهــا جمزرتــن يف 

هــذا الشــهر.

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
ألف: حصيلة اجملازر منذ بداية عام 2018:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى أيلــول مــن العــام ذاتــه 204 جمــزرة علــى يــد أطــراف 
النِّزاع الرئيســة الفاعلة يف ســوراي. توزعت شــهرايً على النحو التايل:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ابء: حصيلة اجملازر يف آب:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن 3 جمازر يف آب، توزَّعت على النحو التايل:

ألف: القوات الروسية: 1
ابء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1

اتء: جهات أخرى: 1

https://drive.google.com/file/d/1Uo19B1-OQnUibqIQ-taOibGeHIrOAM_C/view
https://drive.google.com/file/d/1y46WDMIYJ-8zSmvAb6dWtBA0VoFYIw8M/view
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ُتظهر اخلريطة التالية توزُّع اجملازر يف سوراي يف آب على احملافظات حسَب األطراف الرئيسة الفاعلة:

تســبَّبت اجملــازر املوثَّقــة يف هــذا الشــهر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 87 مدنيــاً، 
بينهــم 40 طفــًا، و21 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 71 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا 

مؤشــر علــى أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.
توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:  

ألف: القوات الروسية: 36 مدنياً، بينهم 20 طفًا، و7 سيدة.
ابء: قوات اإلدارة الذاتية: 11 مدنياً، بينهم 1 طفًا، و3 سيدة.
اتء: جهات أخرى: 40 مدنياً، بينهم 19 طفًا، و11 سيدة. 

https://drive.google.com/file/d/16tVBCqvBYXkD5oa6X4dX3sAnUx6JEJzI/view
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رابعاً: تفاصيل أبرز اجملازر يف آب:
ألف: القوات الروسية:

حمافظة حلب:
اجلمعة 10/ آب/ 2018 قرابة الســاعة 18:30 شــنَّ طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي هجمات متتالية ابلصواريخ على 
ــع ســكين يف قريــة أورم الكــرى بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 36 مدنيــاً، بينهــم 20 طفــًا، و7 ســيدة،  جتمُّ

وإصابــة قرابــة 70 آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حســن بــدوي1 –مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف أروم الكــرى- الــذي مســع تعميمــاً 
مــن املرصــد املتابــع حلركــة الطــران عــن حتليــق للطــران احلــريب يف األجــواء: “مل أتوقــع ولــو للحظــة أن يتــم اســتهداف القريــة 
فاملنطقــة بشــكل عــام هادئــة علــى عكــس قــرى وبلــدات ريــف إدلــب، وخاصــًة أَن القريــة اليوجــد فيهــا مقــرات عســكرية 
أو مصــدر إلطــاق القذائــف ابجتــاه مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، فجــأة شــنَّ الطــران غــارًة، خرجنــا بعــد التنفيــذ 
ابجتــاه مشــال املدينــة حيــث موقــع القصــف ويف طريقنــا إىل هنــاك شــنَّ الطــران غــارًة اثنيــة مث أتبعهــا بثالثــة”. أضــاف حســن 
الــذي قــرر مــع فريــق الدفــاع املــدين االنتظــار ريثمــا يغــادر الطــران األجــواء خوفــاً مــن اســتهدافهم: “بعــد مغــادرة الطــران األجــواء 
ــا القيامــة قامــت هنــاك، تدمَّــر املــكان أبكملــه وُســويَّ  وصلنــا املوقــع لنــرى مشــهداً مل يســبق أن شــاهدانه مــن قبــل، وكأنَّ
أكثــر مــن 25 منــزاًل ابألرض وُدفنــت حتــت ركامهــا أطفــال نســاء ورجــال، كان عــدد الضحــااي كبــر جــداً واجلثامــن متــأ 

املــكان، انتشــلنا قرابــة 35 شــهيداً وضعفهــم مــن اجلرحــى، جمــزرة مروِّعــة ارتكبتهــا طائــرات روســيا حبــق املدنيــن”.

ضحية إثر جمزرة ارتكبتها القوات الروسية يف قرية أورم الكرى/ حلب 10/ 8/ 2018

1  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 11/ آب/ 2018

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1716&token=ubFUXgQoSpkE5EhRLzH0vGgNQRxZnz9I
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1714&token=Q0GXqLQKA1UMirS0Ou3eLTq8cZ4rFxdl
https://drive.google.com/file/d/1uF59UqXbqNWB-q6J4RtcwPaZMJuOYKUL/view
https://drive.google.com/file/d/1uF59UqXbqNWB-q6J4RtcwPaZMJuOYKUL/view
https://drive.google.com/file/d/1TchTs5rd7hNlXAXsacEeJg4GymSu3G15/view
https://drive.google.com/file/d/1TchTs5rd7hNlXAXsacEeJg4GymSu3G15/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1715&token=uMKCgDi9jDit7tQWVlxlv7tyVbli6str
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1715&token=uMKCgDi9jDit7tQWVlxlv7tyVbli6str
https://www.google.com.tr/maps/place/Urem+Al-Kubra,+Syria/@36.1473251,36.9459735,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152567848deab329:0x11f8d0be1dddee26!2sUrem+Al-Kubra,+Syria!3b1!8m2!3d36.1502725!4d36.9460462!3m4!1s0x152567848deab329:0x11f8d0be1dddee26!8m2!3d36.1502725!4d36.9460462
https://drive.google.com/file/d/15MzhkV1msF4xynPm7dOEwFFBi4A0P5z-/view
https://drive.google.com/file/d/15MzhkV1msF4xynPm7dOEwFFBi4A0P5z-/view
https://drive.google.com/file/d/1kwWDYJX2zoHV8Ug_cjLd8lbL5S0PaPwN/view
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ابء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
حمافظة حلب:

اخلميــس 2/ آب/ 2018 انفجــر لغــم أرضــي زرعتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة يف أرض زراعيــة يف بلــدة معبطلــي مشــال غــرب مدينــة 
عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، قبــل انســحاهبا مــن البلــدة، انفجــر اللغــم بعــدد مــن املدنيــن أثنــاء توجههــم إىل مدينــة عفريــن؛ 

مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــاً، و3 ســيدة. ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اتء: جهات أخرى:
حمافظة إدلب:

األحــد 12/ آب/ 2018 انفجــر مســتودع لألســلحة -تعــود ملكيَّتــه إىل اتجــر ســاح مــن حمافظــة محــص- يف هبــِو أحــد األبنيــة 
الســكنية يف منطقــة ســاحة ابب اهلــوى القدميــة مشــال مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 40 مدنيــاً 
-مــا متكنــا مــن توثيقــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر-، بينهــم 19 طفــًا، و11 ســيدة، مل نتمكــن مــن حتديــد ســبب االنفجــار حــى 

حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

انتشال طفلة من ضحااي اجملزرة جراء انفجار مستودع لألسلحة يف مدينة سرمدا/ إدلب يف 12/ 8/ 2018 

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1772&token=wmkCNK7xpGVZMl16kzTx67eo1X7rVOFi
https://drive.google.com/file/d/1RV-sHWkCHQbcP-YoEXjkxws9QV8wbTVz/view
https://drive.google.com/file/d/1RV-sHWkCHQbcP-YoEXjkxws9QV8wbTVz/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Sarmad%C4%81,+Syria/@36.189507,36.7233943,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525709eb87eab7b:0xa2b2a7425ecd32e!2zU2FybWFkxIEsIFN5cmlh!3b1!8m2!3d36.1866936!4d36.7253741!3m4!1s0x1525709eb87eab7b:0xa2b2a7425ecd32e!8m2!3d36.1866936!4d36.7253741
https://drive.google.com/file/d/1RZJ-pm6xjNjC9gQFvkZKPNd7o7WhvQr3/view
https://drive.google.com/file/d/1NEiz7zrLN_j3q9p6ThIKUq2Aq4G70y2l/view
https://drive.google.com/file/d/1NEiz7zrLN_j3q9p6ThIKUq2Aq4G70y2l/view
https://drive.google.com/file/d/1nEULsZdIu8_HS9E1Ii0uXzwcInqlrlZT/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري والقوات الروسية:

• خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك قــراَري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاَضيــن 
بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا 

ُيشــكل جرائــم حــرب.
• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف التَّقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــلِّ نــزاع مســلح 

غــر دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
• إنَّ اهلجمــات الــواردة يف التقريــر، الــي قامــت هبــا قــوات احللــف الســوري الروســي تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل 

ــه إىل هــدف عســكري حمــدد. العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
• إن حجــم اجملــازر املتكــررة وطبيعتهــا، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنســقة 

للهجمــات، ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

قوات احللف )التَّحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفذَّهتــا قــوات احللــف، بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت 
هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً 

إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

القوات األخرى: 
ارتكبــت جهــات أخــرى جمــازر وفقــاً ملــا ورَد يف التَّقريــر وهــي ترقــى إىل جرائــم حــرب، ونــرى أهنــا مل تصــل إىل مســتوى اجلرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية علــى غــرار النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه، الــي ترتكــب اجملــازر بشــكل منهجــي وواســع النطــاق.
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التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراَريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النِّــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• توســيع العقوابت لتشــمَل النظاَمن الســوري واإليراين املتورَطن بشــكل مباشــر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ اإلنســانية 
ضدَّ الشــعب الســوري.

• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــين، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.

• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، الــي غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــا زال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي. 
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف 
هــذا التقريــر، واجملــازر الــي ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  فتــح حتقيقــات يف اجملــازر الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.
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إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن 
حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 
ُتســيطر عليهــا.

ــاح والدَّعــم  ــاح وغــره، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ
مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املدنيــن يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر، وضــرورة التمييــز بــن األهــداف 

العســكرية واملدنيَّــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

شكر وعزاء
كل الشــكر والتَّقديــر لألهــايل وذوي الضحــااي وشــهود العيــان ونشــطاء اجملتمــع احمللــي، الذيــن ســامهت شــهاداهتم بشــكل فعــال 

يف هــذا التَّقريــر، خالــص العــزاء ألســر الضحــااي وأصدقائهــم.
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