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اإلثنني 23 كانون األول 2019

على األمم املتحدة يف الذكرى السنوية الثالثة 
لقصف قوات النظام السوري والروسي قافلة 

املساعدات اإلنسانية بريف حلب أن تتابع أين 
وصل امللف

تقرير جملس مقر األمم املتحدة لتقصي احلقائق 
اخلاص ابهلجوم غري كاف وجيب حماكمة النظام 

الروسي والسوري
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احملتوى:
أواًل: استهداف املنظمات اإلنسانية والعاملني هبا أصبح منطا متكرراً يف النزاع السوري.

اثنياً: حصيلة أبرز االنتهاكات حبق العاملني يف املنظمات اإلنسانية منذ آذار/ 2011 حىت اآلن.
اثلثاً: هجوم قوات النظام السوري والروسي على قافلة املساعدات اإلنسانية يف أورم الكربى خمطط ومدروس ويشكل جرمية حرب.

رابعاً: تقرير اجمللس اخلاص ابألمم املتحدة كان قاصراً عن حتديد املسؤولية عن اهلجوم.

أواًل: استهداف املنظمات اإلنسانية والعاملني هبا أصبح منطا متكرراً يف النزاع السوري:
يعتــرب االنضمــام والعمــل يف املنظمــات اإلنســانية واحــداً مــن أنبــل األعمــال وبشــكل خــاص عندمــا تقــوم تلــك املنظمــات أبعمــال 
غايــة يف األمهيــة واحلاجــة إليهــا يف مناطــق النزاعــات، وعــادة مــا تتجنــب أطــراف النــزاع اســتهداف املنظمــات اإلنســانية وكوادرهــا 
احرتامــاً ألمهيــة وجودهــا يف امليــدان وقيمتهــا والضــرورة امللحــة الســتمرار عملهــا، إال أنَّ قــوات النظــام الســوري مل تكتفــي مبحاصــرة 
مناطــق حتتــوي عشــرات أو مئــات آالف األشــخاص، بــل منعــت املنظمــات اإلنســانية احملليــة والدوليــة مــن إدخــال املســاعدات 
اإلنســانية وتقــدمي اخلدمــات الطبيــة، مث قصفــت املراكــز الــي تُقــدِّم هــذه اخلدمــات داخــل تلــك املناطــق احملاصــرة، ويف هــذا 
اجلانــب يتفــوَّق النظــام الســوري يف مســتوى الوحشــية علــى كثــري مــن األنظمــة الدكتاتوريــة العنيفــة، مثَّ اتبعــت القــوات الروســية بعــد 
تدخلهــا يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 2015 النَّهــج ذاتــه، وقصفــت علــى حنــٍو ُمتعمَّــد مراكــز طبيــة، ومراكــز للدفــاع املــدين ضمــن 
املناطــق احملاصــرة وخارجهــا وقصفــت وأعاقــت قوافــل إغاثيــة ومنعــت وصوهلــا إىل مســتحقيها؛ إذاً مل يتوقــف اســتهداف املنظمــات 
ــه ومقصــود، كل  اإلنســانية عنــد التضييــق علــى عملهــا أو حظرهــا، بــل تعــدى ذلــك إىل عمليــات اعتقــال ومالحقــة وقصــف موجَّ
هــذا شــكَّل حتــدايً كبــرياً أمــام األشــخاص الذيــن يرغبــون يف االنضمــام إىل هــذه املنظمــات والعمــل معهــا ســواء كانــت دوليــة أم 

حمليــة، وكذلــك أمــام املاحنــني واملنظمــات الدوليــة الشــريكة.

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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لقــد شــكَّل اهلجــوم الــذي قامــت بــه قــوات النظــام الســوري واســتهدفت بــه قافلــة املســاعدات اإلنســانية الــي كانــت تشــرف عليهــا 
منظمــة اهلــالل األمحــر الســوري يف 19/ أيلــول/ 2016 صدمــة للمجتمــع اإلنســاين واحلقوقــي واإلعالمــي، وأنشــأت األمــم 
املتحــدة علــى إثــر هــذه احلادثــة جملســاً داخليــاً للتحقيــق اتبعــاً هلــا، يهــدف إىل تقصــي احلقائــق يف هــذا اهلجــوم، وقــد أصــدر 
هــذا اجمللــس تقريــراً منــذ 3 ســنوات، وتصــادف هــذه األايم الذكــرى الســنوية الثالثــة علــى التقريــر الــذي أصــدره جملــس مقــر األمــم 
املتحــدة لتقصــي احلقائــق اخلــاص ابهلجــوم، الــذي صــدر يف 21/ كانــون األول/ 2016، وهنــدف مــن هــذا التقريــر إىل تذكــري 
األمــم املتحــدة هبــذه احلادثــة وأبنــه مل جتــِر أيــة متابعــات جديــة تذكــر بعــد صــدور التقريــر، وهــذا يُفقــد تقاريــر التحقيــق مصداقيتهــا 
حبيــث مل يتــم البنــاء عليهــا، كمــا ُيلــل هــذا التقريــر نتائــج حتقيقــات اجمللــس التابــع لألمــم املتحــدة ويُفنِّــد أبــرز نقــاط الضعــف الــي 

وردت فيــه.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مل نتوقــع أن متــرَّ عمليــة قتــل عمــال اإلغاثــة وتدمــري حمتــوايت القافلــة اإلغاثيــة شــرق قريــة أورم الكــربى الــي قامــت 
هبــا الطائــرات الروســية واملروحيــات التابعــة للنظــام الســوري علــى حنــو متعمــد، وهــم علــى علــم اتم أبهنــا قافلــة إغاثيــة، 
مل نتوقــع أن متــر َّكأهنــا مل حتصــل، فلــم تقــم األمــم املتحــدة وأمينهــا العــام إبدانــة النظــام الروســي بشــكل صريــح 
وواضــح، ومل تصــدر مطالبــات مبحاكمتــه، وكذلــك مل يكــن هنــاك إدانــة للنظــام الســوري، وبعــد مــرور 3 ســنوات 
علــى صــدور تقريــر األمــم املتحــدة مــا زال أهــايل الضحــااي واملتضرريــن مــن اجملتمــع الســوري ينتظــرون حماســبة أبشــع 

أشــكال اجملرمــني الذيــن يقصفــون قافلــة إغاثــة بــكل بــرودة أعصــاب وبربريــة.”

اثنياً: حصيلة أبرز االنتهاكات حبق العاملني يف املنظمات اإلنسانية منذ آذار/ 2011 حىت اآلن:
مل يكــن هجــوم ريــف حلــب هــو األول مــن نوعــه فقــد ارتكبــت قــوات احللــف الســوري الروســي أمناطــاً متعــددة مــن االنتهــاكات 
حبــق املنظمــات اإلنســانية والعاملــني فيهــا، أتيت يف مقدمتهــا عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال التعســفي 

والتعذيــب، إضافــة إىل اهلجمــات املتعمــدة علــى مراكــز املنظمــات اإلنســانية. 
1 - القتل خارج نطاق القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل979  مــن الكــوادر العاملــة يف اجملــال اإلنســاين علــى يــد قــوات احللــف الســوري 
الروســي يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ كانــون األول/ 2019 يتوزعــون علــى النحــو التــايل:

• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 882
• القوات الروسية: 97

https://undocs.org/ar/S/2016/1093
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2 - االعتقال واالختفاء القسري: 
وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ما ال يقل عن 3847 من الكوادر العاملة يف اجملال اإلنســاين ال يزالون قيد االعتقال 

أو االختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حىت 20/ كانون األول/ 2019.

3 - حوادث االعتداء على املراكز احليوية العاملة يف اجملال اإلنساين:
ســجلنا مــا ال يقــل عــن1447  حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة عاملــة يف اجملــال اإلنســاين علــى يــد قــوات احللــف الســوري 

الروســي منــذ آذار/ 2011 حــىت 20/ كانــون األول/ 2019، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:
• قوات النظام السوري: 1044

• القوات الروسية: 403

اثلثــاً: هجــوم قــوات النظــام الســوري والروســي علــى قافلــة املســاعدات اإلنســانية يف أورم الكــرى خمطــط 
ومــدروس ويشــكل جرميــة حرب:

اإلثنــني 19/ أيلــول/ 2016 شــاركت طائــرات مروحيــة حكوميــة، وطائــرات اثبتــة اجلنــاح نعتقــد غالبــاً أهنــا روســية يف هجــوم 
مكثــف وبعــدة هجمــات علــى مركــز اتبــع ملنظمــة اهلــالل األمحــر الســوري شــرق قريــة أورم الكــربى بريــف حلــب الغــريب، حيــث 

اســتمر القصــف قرابــة ثــالث ســاعات.
ألقــت املروحيــات التابعــة للنظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 4 براميــل متفجــرة، وشــنَّت طائــرات روســية اثبتــة اجلنــاح مــا ال يقــل 
عــن 9 غــارات اســتخدمت فيهــا الصواريــخ والرشاشــات الثقيلــة، أي أنــه هجــوم مشــرتك قــام بــه كل مــن النظــام الروســي والنظــام 

الســوري.
اســتهدف القصــف بشــكل رئيــس مركــز اهلــالل األمحــر الســوري، ودمَّــر قافلــة مــن شــاحنات حُممَّلــة ابملســاعدات اإلغاثيــة املقدمــة 
مــن األمــم املتحــدة كانــت تنتظــر تفريغهــا يف مســتودعات اتبعــة ملركــز اهلــالل األمحــر، وكان مــن املقــرر أن يســتفيد منهــا قرابــة 78 

ألــف شــخص، كمــا طــال القصــف فــرَق اإلســعاف والدفــاع املــدين الــي حاولــت إنقــاذ اجلرحــى واملصابــني مــن عمــال اإلغاثــة.
وثقَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إثــر تلــك اهلجمــات مقتــل 12 مدنيــاً مجيعهــم مــن عمــال اإلغاثــة وســائقي احلافــالت، 
مــن بينهــم عمــر بــركات رئيــس شــعبة اهلــالل األمحــر يف القريــة، إضافــة إىل دمــار كبــري يف مبــى اهلــالل األمحــر، واحــرتاق مــا يزيــد 

عــن 10 شــاحنات حُممَّلــة ابملعــوانت اإلغاثيــة.
أصــدر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بيــاانً عــربَّ فيــه عــن أســفه للهجــوم الــذي َتعــرَّض لــه مركــز اهلــالل األمحــر 
وقوافــل اإلغاثــة اجملــاورة لــه، ومل ُيــدِّد نــوع اهلجــوم وال حــىت املتســبب فيــه وكان مــن أهــمِّ مــا ورد يف البيــان “إنــه قــد متَّ إخطــار كافــة 

أطــراف النــزاع بقــدوم القافلــة وخــط ســرها”.
وقد أصدران تقريراً خاصاً يوثق احلادثة

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/statement_big_orem_arabic_20.9.2016.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2016/09/23/6968/
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ــد الناطــق الرمســي  وكمــا هــو احلــال مــع هجمــات مماثلــة عملنــا علــى توثيقهــا، فقــد أنكــرت القــوات الروســية اهلجــوم علــى القافلــة وأكَّ
ابســم وزارة الدفــاع الروســية اللــواء إيغــور كوانشــينكوف أنَّ اجلانــب الروســي كان قــد درس بدقــة شــريط الفيديــو الــذي نشــره 
“النشــطاء” مــن مــكان احلــادث وقــال: “مل جنــد مــا يــدل علــى إصابــة قافلــة الشــاحنات أبيــة ذخائــر حربيــة. ومل تظهــر أيــة حفــر 
يف املــكان وال أيــة إصــاابت يف هيــاكل الشــاحنات، أو تناثرهــا لقطــع نتيجــة موجــات انفجــارات القنابــل اجلويــة. كل مــا عــرض 
يف الفيديــو كان النتيجــة املباشــرة حلريــق بــدأ وبشــكل غريــب يف وقــت واحــد مــع بــدء اهلجــوم الشــامل للمســلحني يف حلــب.”

رابعاً: تقرير اجمللس اخلاص ابألمم املتحدة كان قاصراً عن حتديد املسؤولية عن اهلجوم:
يف 21/ تشرين األول/ 2016 أنشأت األمم املتحدة جملس التحقيق، الذي ضمَّ خرباء يف النزاع اجلاري يف سوراي والعمليات 
اإلنســانية والقانــون الــدويل ونُظــم األســلحة والذخائــر، وأعلــن اجمللــس أنــه مل يتمكــن مــن إجــراء زايرات ميدانيــة يف ســوراي إال يف 
ــد علــى مــا يبــدو أتخــري إصــدار التأشــريات،  املــدة بــني 5 و 9/ كانــون األول/ 2016، ابلنظــر إىل أن النظــام الســوري قــد تعمَّ
ومل يتــم أتكيدهــا إال يف 28/ تشــرين الثــاين/ 2016. كمــا أنــه مل يســمح لــه بــزايرة مــكان احلــادث يف أورم الكــربى، وعلــل 
ذلــك أبن النظــام الســوري أبلغهــم أبنــه غــري قــادر علــى ضمــان ســالمة أعضــاء اجمللــس، ابلنظــر إىل العمليــات العســكرية اجلاريــة 

يف ذلــك املوقــع.

يف 21/ كانــون األول/ 2016 اســتعرض األمــني العــام لألمــم املتحــدة التقريــر يف رســالة موجهــة إىل رئيــس جملــس األمــن الــدويل، 
وفصَّــل التقريــر يف تفاصيــل اهلجــوم وحصيلــة الضحــااي، وأكَّــد أنَّ اهلجــوم وقــع بذخائــر مــن أنــواع متعــددة مــن أزيــَد مــن طائــرة واحــدة 
وأزيــَد مــن نــوع واحــد مــن الطائــرات. ومشلــت الذخائــر املســتخدمة قنابــل غــري دقيقــة اهلــدف ذات رؤوس حاويــة و/أو أســلحة 

انفجاريــة حارقــة جــو - أرض أصغــر حجمــاً، ميكــن أن تكــون قذائــف أو صواريــخ أو ذخــرية فرعيــة يف شــكل قنابــل صغــرية.

ولعــلَّ أحــد أبــرز نقــاط الضعــف الــي اعــرتت التقريــر هــو افتقــاره إىل حتديــده املســؤول عــن اهلجــوم بدقــة، فقــد خلــص اجمللــس إىل 
أنــه يتعــذر حتديــد هويــة اجلــاين أو اجلنــاة مــع أن احلــادث جنــم عــن هجــوم جــوي يف حــني أنــه أشــار إىل أن مجيــع الطائــرات العاملــة 
يف إطــار قــوات التحالــف الــدويل وطائــرات االحتــاد الروســي وقــوات النظــام الســوري لديهــا القــدرات الالزمــة لشــن هــذا النــوع مــن 
اهلجــوم، مبــا يف ذلــك خــالل الليــل. أمــا مجاعــات املعارضــة املســلحة فــال متلــك القــدرة علــى تنفيــذ اهلجمــات اجلويــة كمــا أشــار 

التقريــر إىل أن تــورط قــوات التحالــف الــدويل يف هــذا اهلجــوم غــري مرجــح.

إذاً مل يؤكد التقرير مســؤولية قوات احللف الســوري الروســي عن اهلجوم واســتخدم كلمات عامة وغري حمددة لتحديد املســؤولية، 
علــى الرغــم مــن اســتبعاده تــورط قــوات التحالــف الــدويل وأتكيــده عــدم قــدرة املعارضــة املســلحة علــى تنفيــذ مثــل هــذا اهلجــوم.

https://arabic.rt.com/news/841744-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85/#
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أصــدرت كل مــن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة ومدونــة بيلنغــكات والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
تقارير اســتعرضت فيها حتقيقاهتا حول احلادثة، مجيع التقارير الســابقة أثبتت مســؤولية احللف الســوري الروســي أو قوات النظام 
الســوري عــن اهلجــوم، وال ميكــن قبــول أنَّ هــذه املنظمــات متتلــك القــدرة واألدوات واخلــربة لتحديــد املســؤولية بشــكل أكــرب مــن 

قــدرة األمــم املتحــدة.
 

إنَّ حتديــد املســؤولية هــي أهــم خطــوات احملاســبة وابلتــايل حتقيــق العدالــة، ومــا معــى إنشــاء جلنــة للتحقيــق وإصــدار تقريــر دون 
الوصــول إىل نتيجــة حتــدد مــن قــام ابلقتــل والقصــف، أمــا حتديــد وقــوع أن هنــاك قصــف وقتــل وحــرق قافلــة، فهــذا عمــل بســيط 
وليــس حباجــة إىل جلنــة حتقيــق وإصــدار تقريــر، ويكفــي وجــود عــدد مــن الصــور واملقاطــع املصــورة وأخبــار األهــايل عــن ذلــك، 
إن عــدم حتديــد مســؤولية مرتكــب اجلرميــة ُيشــيع ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب، ويشــجع النظــام الروســي والنظــام الســوري علــى 

ارتــكاب املزيــد مــن اجلرائــم املماثلــة.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
• إنَّ القانــون الــدويل اإلنســاين واضــح يف منــح صالحيــات لتوفــري أعمــال اإلغاثــة ذات الطبيعــة اإلنســانية يف النِّزاعــات املســلحة 
الداخليــة أو الدوليــة، وبشــكل خــاص عندمــا يُعــاين املدنيــون مــن صعــوابت بســبب نــدرة اإلمــدادات األساســية مثــل املــواد الطبيــة 
والغذائيــة، وهــذا مــا حصــل يف عشــرات املناطــق واملــدن يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت اآلن، كمــا ورد يف )الربوتوكــول2، 
املــادة 18-2؛ اتفاقيّــة جنيــف 4، املــواّد 17، 23، و59؛ الربوتوكــول1، املــادة 70(، وحتــوَّل هــذا احلــق إىل قاعــدة عرفيــة 
يف القانــون اإلنســاين العــريف، حيــث تنــصُّ القاعــدة 55 علــى أنــه: “جيــب علــى أطــراف النــزاع الســماح وتيســري املــرور الســريع 
ودون عائــق لإلغاثــة اإلنســانية للمدنيــني املعوزيــن، الــي تعتــرب غــري متحيــزة يف طابعهــا وتتــم دون أي متييــز ضــار، مــع مراعــاة حــق 
ــن أطــراف النــزاع لألفــراد املخولــني ابلعمــل يف اإلغاثــة اإلنســانية حريــة احلركــة الالزمــة  األطــراف يف الرقابــة” والقاعــدة 56: “يؤمِّ

للقيــام بوظائفهــم. وميكــن تقييــد حركتهــم مؤقًتــا يف حــاالت الضــرورة العســكرية القهريــة فحســب”.
الذيــن يملــون شــارات مميــزة وحتميهــم  • تعتــرب اهلجمــات املتعمــدة ضــدَّ الوحــدات الطبيــة واملوظفــني الطبيــني واألشــخاص 
اتفاقيــات جنيــف واألشــخاص العاملــني يف جمــال املســاعدات اإلنســانية أو بعثــات حفــظ الســالم جرميــة حــرب، ويدخــل ضمــن 
اختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مقاضــاة مرتكــي هــذه اجلرائــم مبوجــب املــادة 8 مــن ميثــاق احملكمــة، ويشــكل انتهــاكاً للقواعــد 

31 و32 و45 و55 و56 مــن القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف.
• إنَّ هجــوم أورم كــربى وغــريه مــن اهلجمــات علــى العاملــني يف اجملــال اإلنســاين تشــكل بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك خرقــاً لقــراري 
جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 القاضيَــني بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــرب جرميــة القتــل العمــد للمادتــني الســابعة 

والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.

https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/09/21/aleppo-un-aid-analysis/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/09/syria-horrific-attack-on-un-aid-convoy-is-a-flagrant-violation-of-international-law/
https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/21/294394
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• ويعتــرب هجــوم أورم الكــربى خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2286 القاضــي بوقــف االنتهــاكات والتَّجــاوزات الــي ترتكــب يف 
النِّزاعــات املســلحة ضــدَّ العاملــني يف اجملــال الطــي والعاملــني يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية الذيــن يزاولــون حصــرايً مهــاَم طبيــة، 

وضــدَّ وســائل نقلهــم ومعداهتــم، وكذلــك ضــد املستشــفيات وســائر املرافــق الطبيــة األخــرى.
•  اســتهدف اهلجــوم أفــراداً مدنيــني ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ القــوات املعتديــة انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي 
يمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــري دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا 

األركان كافــة. 
• يعترب هجوم أورم الكربى وغريه من اهلجمات على العاملني يف اجملال اإلنساين مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، 

ذلك أنَّ القذائف قد أُطلقت على منشآت وآليات تستخدم لتقدمي اخلدمات اإلنسانية ومل توجَّه إىل هدف عسكري حُمدَّد.
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 

إحلــاق الضــرر الكبــري ابألعيــان املدنيــة.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• علــى جملــس األمــن إعــادة تقييــم درجــة خطــورة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ودرجــة هتديدهــا لألمــن والســالم اإلقليميــني 
العاملــني واملنشــآت يف احلقــل اإلنســاين يف ســوراي. الســابع حلمايــة  الفصــل  والدوليــني، واللجــوء إىل 

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.
• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 

اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، 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 األكــرب مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــني 

للحكومــة الســورية.
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إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلِله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
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 املتورطــني.
• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل 
لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ اخلطــوات 
السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

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

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

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

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
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إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
اختاذ خطوات مجاعية ملموسة حنو حماسبة النظام الروسي على هذه اجلرمية البشعة.

إىل النظام السوري:
ا ملك عائلة خاص. • التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأهنَّ

• التوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عرب قتل الكوادر الي تقدم هلم اخلدمات الطبية واإلسعاف واإلنقاذ واإلغاثة.
• التَّوقف عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

• حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

إىل النظام الروسي:
• فتــح حتقيقــات يف اهلجــوم الــوارد يف التقريــر، وإطــالع اجملتمــع الســوري علــى نتائجهــا، وحماســبة املتورطــني واالعتــذار للضحــااي 

وذويهــم.
• 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 املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
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