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اجلمعة 11 تشرين الثاين 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: تفاصيل احلادثة.
اثلثاً: امللحقات واملرفقات.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء

النظام السوري يقصف روضة لألطفال ويقتل 9 منهم
نريد أن نسمع تنديداً من املفوضية السامية ومكتب املبعوث اأُلممي

أواًل: مقدمة:
تتبع مدينة حرستا حملافظة ريف دمشق وتقع يف اجلهة الشرقية للعاصمة دمشق وتبعد 

عنها 5 كم، ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
يف هذا التقرير نوثق استهداف روضة لألطفال من قبل القوات احلكومية؛ حيث قام 
فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد من أهايل املدينة وشهود العيان 
وانجني من احلوادث، ومع نشطاء إعالميني حمليني، ونعرض يف هذا التقرير 3 شهادات 
استخدام  على  موافقتهم  على  وحصلنا  املقابالت،  من  اهلدف  للشهود  شرحنا  وقد 

املعلومات اليت يُقدموهنا يف هذا التقرير.

كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وحتقَّقنا من صدقيتها؛ حيث أظهرت تضرَُّر 
ساحة الروضة  والضحااي من األطفال. حنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور 

املذكورة يف هذا التقرير.

أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن الروضة املستهدفة كانت عبارة عن مناطق 
مدنية واليوجد فيها أي مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة 

أو التنظيمات اإلسالمية املتشددة أثناء اهلجوم أو حىت قبله.
ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلدَّ األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك 

الذي حصل، كما ال يشمل احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية. 

اثنياً: تفاصيل احلادثة:
األحد 6/ تشرين الثاين/ 2016 قرابة الساعة 9:00 صباحاً قصفت مدفعية اتبعة 
قذائف هاون سقطت يف حميط روضة »أجيال   8 ما اليقل عن   احلكومية  للقوات 
املستقبل« يف حي الزحلة، إحدى هذه القذائف سقطت على ساحة الروضة؛ تزامن 
القصف مع وقت االسرتاحة حيث يتجمع األطفال يف ساحة املدرسة؛ ما أدى إىل 
مقتل 9 أطفال، وجرح قرابة 15 آخرين. إضافة إىل أضرار مادية يف ساحة الروضة، 

تضمُّ الروضة ما اليقل عن 30 طفاًل وطفلة أعمارهم ترتاوح بني 4 - 6 سنوات.

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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حتدث فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع طفلة كانت يف الروضة وقد تعرَّضت لإلصابة جراء القصف –عرب مكاملة 
فيديو بواسطة تطبيق ماسنجر – وأفادتنا بروايتها:

من  املدرسة محراء  أرض  وأصبحت  عليهم  القذيفة  عندما سقطت  املدرسة  أصدقائي كانوا يف ابحة  »كل 
دمائهم، أان كنت يف الصف عندما حصل ذلك وأصبت يف أصبعي وذهبت للمشفى، كان أصدقائي يتأملون 

من إصابتهم. أان أخاف من القصف والقذائف ولن أذهب جمدداً إىل املدرسة«. 

أخرب خالد وهو عمُّ الطفلة –عرب مكاملة فيديو بوساطة تطبيق ماسنجر– الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن مشاهداته:

»حصل القصف قرابة الساعة 9 صباحاً بعدة قذائف هاون استهدفت واحدة منها ابحة املدرسة، أعتقد أن 
القصف حصل من جهة الفوج 41 املتمركز يف ضاحية األسد، القذيفة سقطت وسط الطالب يف الباحة 
ولكن ابنة أخي كانت يف الصف وهذا ما أنقذ حياهتا، مت إسعافها إىل املشفى لعالج إصابة طفيفة، لكنها 
كانت تُعاين حالة صدمة شديدة جعلتها غري قادرة على الكالم بقيت بضعة ساعات دون أن تنطق، إنَّ آاثر 

هذا القصف تتجاوز الدمار واملوت فهي تدمري لنفسية األطفال وجليل كامل«.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»تكتفي اليونسيف ابستخدام عبارة »مجيع األطراف« لدى حوادث قصف املدارس والروضات، لكن 
جيب على اجملتمع السوري أن يسمع تنديداً واضحاً من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ومن مكتب 
املبعوث اأُلممي أيضاً، وبشكل خاص عند وقوع انتهاكات صارخة من هذا القبيل، إن حوادث قصف 

الروضات واجلامعات واملدارس واملشايف جيب أن المترَّ مرور الكرام«. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد أبو مهند وهو أحد أعضاء الدفاع املدين الذي شارك يف عملية اإلسعاف 
-عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك– وأفادان بروايته:

الدِّماء ساحة الروضة وُأصيب األطفال واألهايل حبالة من الصدمة، 3 أطفال فقدوا حياهتم على  »مألت 
6 أطفال، يف املشفى كان مشهد األطفال اجلرحى مؤملاً  الفور وما يزيد عن 20 مصاابً تويف منهم الحقاً 
جداً، إحدى املمرضات اكتشفت أن ابنة أختها هي إحدى املصابني بعد أن مسحت الدماء عن وجهها«.
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اثلثاً: امللحقات واملرفقات:
فيديو يُظهر مصابني من األطفال بعد القصف الذي تعرَّضت له الروضة  
فيديو يُظهر األضرار يف ساحة الروضة واألطفال املصابني يف النقطة الطبية 

فيديو يُظهر األضرار يف ساحة الروضة 

صور تظهر األضرار يف الروضة 

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=536&token=OAtxtuaJ59T3Ow7rfkqXwGd3MsjyMLcr
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=537&token=7XPfigHCQZAZMoSIPiZhvF6ZXS2TPcVM
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=538&token=k5aFjPQ0c24Tryxz56crHREE4u7B3Kle
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0N3Z4b0VidGVOMk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dGc3alRaN0d0amM/view
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صور ُتظهر األطفال يف النقطة الطبية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X0tWQmpSajhNcEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RC0waUhlOHUzVjA/view
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صور ُتظهر عدداً من الضحااي األطفال 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dFo3dHFCZ2l1ZkE/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZTZuSjNIVEtpbWM
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

اهلجمات  بوقف  القاضيان  2139 و2254  رقم  األمن  قراري جملس  التشكيك  يقبل  السوري بشكل ال  النظام  1.خرَق 
العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي، ما ُيشكل جرائم حرب، كما خرق 

عدة قواعد أساسية يف القانون العريف اإلنساين.
2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية انتهكت أحكام 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل 

جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير، اليت قام هبا النظام السوري تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن 

القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
4.إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0V2xEOUpjNkpmZ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cERFWXhhRWlIS3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OHB6NWhkbmRLeUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YmZZSWc2a0k2QjQ/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 7

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد بعد صدور القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات بوقف عمليات 
القصف العشوائي، وجيب أن يلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.

• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

والتخريب. 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  مباشر يف  بشكل  املتورطني  اإليراين  والنظام  السوري  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً، واجملازر 

اليت سبقتها ابعتبارها عالمة صارخة يف ظل جمازر يومية متفرقة أقل حجماً، وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 
السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي. 
الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص  أمام احملاكم  العاملية بشأن هذه اجلرائم  القضائية  الوالية  والسعي إىل ممارسة 

املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد 
كويف عنان، وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، الذي أقرته 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، واستخدام 
مبدأ الوالية القضائية العاملية.

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