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اإلثنني 27 كانون الثاين 2020

توثيق مقتل 87 مدنيا منذ بدء اتفاق 
وقف إطالق النار الروسي الرتكي من 
ضمنهم أضخم جمزرة على يد النظام 

السوري يف إدلب منذ 26 نيسان 2019

ال معىن ملسار اللجنة الدستورية يف ظل 
ارتكاب النظام السوري جرائم ضد اإلنسانية
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احملتوى:
أواًل: املقدمة

اثنياً: حصيلة الضحااي منذ بدء اإلعالن عن االتفاق الروسي الرتكي لوقف إطالق النار
اثلثاً: توثيق مسؤولية قوات النظام السوري عن جمزرة إدلب اليت راح ضحيتها 22 مدنياً و63 جرحيًا

رابعاً: توثيق ارتكاب احللف السوري الروسي 66 جمزرة يف مشال غرب سوراي منذ 26/ نيسان/ 2019 حبسب قاعدة 
بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

خامساً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي 
سادساً: التوصيف القانوين والتوصيات

أوال: املقدمة:
تتعــرض منطقــة مشــال غــرب ســوراي ألمنــاط كثيفــة وفظيعــة مــن االنتهــاكات وعلــى امتــداد أشــهر عديــدة، ومــع ذلــك ال حتظــى 
تلــك املنطقــة ابالهتمــام الــدويل واحلقوقــي واإلعالمــي املكافــئ حلجــم واتســاع املعــاانة اإلنســانية، ومل نعــد نســمع حــى جمــرد إداانت 
دوليــة لقتــل املدنيــني هبــذا الشــكل الوحشــي، وتشــريد مئــات اآلالف منهــم، وهــذا زاد مــن معاانهتــم وفقداهنــم األمــل يف العدالــة 
والقانــون الــدويل، فمنــذ 26/ نيســان/ 2019 شــهدت منطقــة مشــال غــرب ســوراي، الــيت تشــمل )ريــف محــاة الشــمايل الشــرقي، 
حمافظــة إدلــب، ريــف حلــب اجلنــويب الغــريب، ريــف الالذقيــة الشــمايل الغــريب( تصعيــداً عســكرايً مــن قبــل قــوات احللــف الســوري 
الروســي؛ هــو األعنــف مقارنــة مبــا شــهدته مــن محــالت عســكرية ســابقة، ومنــذ ذلــك التاريــخ شــهدت املنطقــة اإلعــالن عــن أربــع 
اتفاقــات وقــف إطــالق انر، كان النظــام الســوري أعلــن عــن أول اتفــاق يف 1/ آب/ 2019، وتبعــه االتفــاق الثــاين يف الـــ 31 
مــن الشــهر ذاتــه، إال أن قــوات احللــف الســوري الروســي مــا لبثــت أن خرقــت االتفاقــني، ليعــود التصعيــد العســكري مــرة أخــرى 

بــدءاً مــن 30/ تشــرين األول. وكنــا قــد أصــدران تقريــراً حــول أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة خــالل هــذه احلملــة.

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.

R200111

http://sn4hr.org/arabic/2019/11/18/11731/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

ويف األايم املاضيــة وحتديــداً يف 9/ كانــون الثــاين/ 2020 أعلــن اللــواء يــوري بورينكــوف، رئيــس مركــز املصاحلــة بــني األطــراف 
املتحاربــة يف ســوراي، بــدء العمــل بنظــام وقــف إطــالق النــار يف منطقــة خفــض التصعيــد يف إدلــب بــدءاً مــن الســاعة 14:00 
مــن اليــوم ذاتــه، وأعلنــت يف اليــوم التــايل وزارة الدفــاع الرتكيــة عــن توصلهــا مــع روســيا إىل اتفــاق وقــف إطــالق انر يدخــل حيــز 
التنفيــذ يف الســاعة 00:01 مــن يــوم 12/ كانــون الثــاين. وعلــى الرغــم مــن كال اإلعالنيــني فقــد اســتمرت اهلجمــات األرضيــة 
لقــوات النظــام الســوري، مــع توقــف اهلجمــات اجلويــة لقــوات احللــف الســوري الروســي حــى 14/ كانــون الثــاين/ 2020، 
حيــث ســجل فريــق الرصــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قيــام طــران روســي اثبــت اجلنــاح بقصــف بلــدة خــان الســبل يف 
ريــف إدلــب اجلنــويب، ليتــواىل القصــف والتصعيــد عقــب ذلــك، ويرتكَّــز علــى ريــف حلــب الغــريب مســفراً عــن مقتــل العشــرات مــن 
املدنيــني واعتــداءات علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، مــا تســبب يف موجــة نــزوح كبــرة لألهــايل مــن تلــك املنطقــة حفاظــاً علــى حياهتــم.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن ارتــكاب قــوات النظــام الســوري جمــزرة هبــذا احلجــم مــن الضخامــة يف مدينــة إدلــب بعــد ثالثــة أايم مــن اتفــاق 
وقــف إطــالق النــار املزعــوم يؤكــد بشــكل صــارخ اســتحالة ضبــط النظــام الســوري املتوحــش أبي نــوع مــن االتفاقيــات 
مبــا فيهــا الــيت يكــون حليفــه الروســي طرفــاً مباشــراً فيهــا، ودليــل إضــايف علــى أنــه ال ميكــن ملســار اللجنــة الدســتورية 
أن ينجــح أو يكــرتث بــه اجملتمــع الســوري مهمــا بــذل املبعــوث األممــي وفريقــه مــن جهــود، طاملــا هنــاك اســتمرارية يف 

ارتــكاب اجلرائــم ضــد اإلنســانية مــن قبــل النظــام الســوري الطــرف املباشــر يف مناقشــة الدســتور!”

منهجية:
يوضــح هــذا التقريــر توثيقــاً للهجــوم اجلــوي الــذي شــنَّه طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح علــى منطقــة شــرق مدينــة إدلــب يف 
15/ كانــون الثــاين/ 2020، ويشــر إىل أن هــذه اجملــزرة هــي حلقــة يف سلســلة مســتمرة مــن اجملــازر الــيت ارتكبتهــا قــوات احللــف 

الســوري الروســي منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــى 27/ كانــون الثــاين/ 2020.

وقــد اعتمــدان علــى ابحثــني ميدانيــني عاملــني لدينــا، حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــني أو مــن أقــرابء لضحــااي أو عمــال 
إغاثة ونشطاء إعالميني، ذلك ابالعتماد على شبكة العالقات الواسعة اليت منتلكها من خالل عملنا املستمر منذ مثاين سنوات. 
كمــا اســتندان علــى شــهادات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع شــهود أو انجــني وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
ويستعرض التقرير 6 شهادات منها، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات 
الــيت يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــب 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.  الشــهود معــاانة تذكُّ

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001091044000427-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
https://www.msb.gov.tr/en-US/Slide/1012020-40885
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إضافــة إىل ذلــك فقــد حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــيت ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــيت 
أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع 

مصــورة بثَّهــا انشــطون موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات. 

وحنتفظ بنســٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية ســرية، ونســٍخ احتياطية 
علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات 

النظام الســوري وبعض اجملموعات املســلحة األخرى.

أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز عســكرية 
أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، كمــا أنــه 

مل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل قــوات النظــام الســوري للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

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.

اثنيًا: حصيلة الضحااي منذ بدء اإلعالن عن االتفاق الروسي الرتكي لوقف إطالق النار:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 87 مدنيــاً، بينهــم 33 طفــالً و11 ســيدة )نثــى ابلغــة(، علــى يــد قــوات احللــف 
الســوري الروســي يف مشــال غــرب ســوراي، منــذ 12/ كانــون الثــاين/ 2020 حــى 27/ كانــون الثــاين/ 2020، يتوزعــون علــى 

النحــو التــايل:
قوات النظام السوري: 37 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:  -

حمافظة إدلب: 34، بينهم 7 أطفال و2 سيدة	 
حمافظة حلب: 3، بينهم 1 طفل و1 سيدة	 

القوات الروسية: 50 مدنياً، بينهم 25 طفالً، و8 سيدات، يتوزعون على النحو التايل:  -
حمافظة إدلب: 11، بينهم 5 أطفال و2 سيدة	 
حمافظة حلب: 39، بينهم 20 طفل و6 سيدات	 
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اثلثاً: توثيق مسؤولية قوات النظام السوري عن جمزرة إدلب اليت راح ضحيتها 22 مدنياً و63 جرحياً:
تعتــر مدينــة إدلــب مركــز حمافظــة إدلــب، وكانــت املدينــة قــد خضعــت لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 
ــاً لســيطرة مشــرتكة بــني عــدد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة وهيئــة  جبهــة فتــح الشــام منــذ 28/ آذار/ 2015، وختضــع حالي
حتريــر الشــام )جتمــع مكــوَّن مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، وفصيــل أنصــار الديــن، و3 فصائــل مــن املعارضــة املســلحة -لــواء احلــق، 
وجيــش الســنة، وكتائــب نــور الديــن الزنكــي-(، وتســيطر حكومــة اإلنقــاذ التابعــة للهيئــة علــى املؤسســات املدنيــة يف املدينــة، وتعــدُّ 
املدينــة مــن أكثــر املــدن اكتظاظــاً ابلســكان، ويقطنهــا حاليــاً قرابــة 520 ألــف نســمة، وقــد شــكَّلت وجهــة للنازحــني مــن خمتلــف 
احملافظــات الســورية، وذلــك بســبب اهلــدوء النســي الــذي تشــهده حيــث مل يتعــرض مركــز املدينــة للقصــف طيلــة النصــف الثــاين 

مــن العــام املنصــرم 2019.

األربعــاء 15/ كانــون الثــاين/ 2020 قرابــة الســاعة 14:05 ســجل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قصفــاً مــن قبــل 
طــران اثبــت اجلنــاح )MiG-23( اتبــع لقــوات النظــام الســوري بصاروخــني؛ مســتهدفاً شــرق مدينــة إدلــب، ســقط الصــاروخ 
األول يف ســوق اهلــال خلــف ســور مبــىن املتحــف الوطــي، فيمــا ســقط الثــاين وســط املنطقــة الصناعيــة علــى بعــد قرابــة 290م 
-خــط نظــر- جنــوب موقــع الصــاروخ األول؛ تســبَّب اهلجــوم حبســب قســم الضحــااي لدينــا يف مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم طفــالن 
اثنــان -مــن بــني الضحــااي “حممــد شــادي األســعد” أحــد عناصــر مركــز إدلــب 3 التابــع للدفــاع املــدين الســوري-، وإصابــة قرابــة 
68 آخريــن جبــراح، وهــذه تعتــر اجملــزرة األضخــم الــيت يرتكبهــا النظــام الســوري يف مشــال غــرب ســوراي مــن حيــث اخلســارة البشــرية 

منــذ 26/ نيســان/ 2019، وأتيت بعــد ثالثــة أايم فقــط مــن اإلعــالن املزعــوم لوقــف إطــالق النــار.

أمساء الضحااي:

https://drive.google.com/file/d/1YCirB9o3z8RSvMsqXQ0IkigihftGwwqF/view
https://drive.google.com/file/d/1ojVJN5mVlHkG_j5AySgWmssrAQsu68mq/view
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كما أسفر اهلجوم عن أضرار مادية يف موقعي سقوط الصواريخ، كانت على النحو التايل: 
األضــرار املاديــة يف املوقــع األول: تســبب الصــاروخ يف دمــار جــزء مــن ســور املتحــف الوطــي وأضــرار ماديــة متوســطة يف بنــاء 
املتحــف، إضافــة إىل أضــرار ماديــة كبــرة يف بعــض احملــالت التجاريــة وتلــف معظــم البضائــع املوجــودة فيهــا، كمــا حلقــت أضــرار 
ماديــة بســيطة مبــرآب ســيارات النظافــة التابعــة للمجلــس البلــدي والواقــع مشــال موقــع ســقوط الصــاروخ -علــى بعــد 50م خــط 

نظــر منــه-.

جثامــني ضحــااي يف مشــفى العيــادات مبدينــة إدلــب إثــر هجــوم جــوي ســوري علــى املدينــة يف 15/ كانــون 
الثــاين/ 2020 – بعدســة: أمحــد رحــال

أضرار يف سوق اهلال مبدينة إدلب إثر هجوم جوي سوري على املدينة يف 15/ كانون الثاين/ 2020

https://earth.google.com/web/@35.93270944,36.64229002,416.77727342a,303.54705245d,35y,-0h,0t,0r
https://drive.google.com/file/d/1qz_RsWekjyhXPG3tRL34vUa78hh2NUV-/view
https://drive.google.com/file/d/1lbPQFd5S1GEOcSBz2-k-SUiNoFyS5_Vd/view
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األضــرار املاديــة يف املوقــع الثــاين: ســقط الصــاروخ الثــاين يف املنطقــة الصناعيــة؛ مــا تســبب يف اهنيــار بنــاء بشــكل كامــل، وانــدالع 
النــران يف عــدد مــن احملــالت، وإصابــة حمــالت عديــدة أخــرى أبضــرار ماديــة متفاوتــة. تقــع جنــوب املوقــع -علــى بعــد قرابــة 60 

م خــط نظــر- مديريــة النقــل التابعــة حلكومــة اإلنقــاذ، الــيت تضــرر مبناهــا أبضــرار ماديــة بســيطة.

أكــد لنــا مجيــع مــن تواصلنــا معهــم أن املنطقــة املســتهدفة كانــت تعــجُّ ابملدنيــني املتســوقني وقــت اســتهدافها وأهنــا خاليــة مــن أيــة 
أهــداف عســكرية حمتملــة.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي أمحــد غجــر1 ، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، الــذي كان يف ســوق 
النجاريــن يف املنطقــة الصناعيــة وقــت اهلجــوم، وعلــم عــن طريــق املراصــد بتوجــه طــران اثبــت اجلنــاح مــن أجــواء مدينــة ســراقب ابجتــاه 
الغــرب وهــو حبســب أمحــد املســار الــذي يســلكه الطــران عــادة قبــل دخولــه أجــواء مدينــة إدلــب: “مــن ســطح دكاننــا اتبعــت الطائــرة 
وشــاهدهتا قادمــة مــن الشــرق ابجتــاه الغــرب، مث رأيــت انقضاضهــا حــى ارتفــاع 1كــم عــن األرض وقصفهــا صاروخــني، كان 
اثنيهمــا علــى بعــد قرابــة 700م عــين، مث أتبعتهمــا ببالــوانت حراريــة، لتتجــه بعدهــا غــرابً مث جنــوابً ابجتــاه أرحيــا” أخــران أمحــد أنــه 
توجــه بعدهــا مباشــرة إىل موقــع ســقوط الصــاروخ لتصويــر املــكان، إال أنــه مــا لبــث أن بــدأ مبســاعدة املســعفني علــى انتشــال الضحــااي 
من قتلى ومصابني، “العدد األكرب من الضحااي كان يف املنطقة الصناعية ومن بينهم حممد شــادي األســعد املعروف بشــادي 
إســعاف أحــد عناصــر الدفــاع املــدين” أضــاف أمحــد أن القــدرة التدمريــة للصــاروخ املســتخدم كانــت أكــر مــن املعتــاد اســتخدامه 

مــن قبــل ســالح اجلــو الســوري وتســبَّب يف اهنيــار املبــىن بشــكل كامــل.

صــورة جويــة تظهــر حجــم الدمــار الــذي تســبَّب بــه هجــوم جــوي ســوري علــى املنطقــة الصناعيــة يف 
مدينــة إدلــب يف 15/ كانــون الثــاين/ 2020 - بعدســة عــز الديــن القاســم

1  عر تطبيق واتساب يف 16/ كانون الثاين/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1Vk0jlbsP19k8ih3uuHy5EKcLhGGRzOcO/view
https://drive.google.com/file/d/1NMqxovqCK7HoOYTXZ0CeyL7L1xCXUk5M/view
https://drive.google.com/file/d/1QungWhBNCd6paxB1qiyO8h1qs6YN1uHn/view
https://drive.google.com/file/d/11Xny9He_Pou5FzNEhpAzIR_PK1ij2EiN/view
https://drive.google.com/file/d/1hr7xAkRxjvGdi5W-RfjaTLRowykWhva5/view
https://earth.google.com/web/@35.93093151,36.64215915,417.16983202a,786.61870392d,35y,-0h,0t,0r
https://drive.google.com/file/d/1wqqePhCdGDrnq42HGzeGCJ4PGKgfyobD/view
https://drive.google.com/file/d/1f6VWYzYFyQ80uhC9U8X8GcTc43P9BQpo/view
https://drive.google.com/file/d/1-Ts53GWttE1XwpI6KRSJMz3HmqAXYRYi/view
https://drive.google.com/file/d/1Vk0jlbsP19k8ih3uuHy5EKcLhGGRzOcO/view
https://drive.google.com/file/d/1aiYYrZABFvsTItGmJXrYRwV41L_4iswL/view
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حتدثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي أمحــد رحــال2، املقيــم يف مدينــة إدلــب: “مــن خــالل عملــي 
اليومــي علــى تتبــع القصــف يف مناطــق إدلــب، علمــت أن مدينــة أرحيــا تعرضــت لقصــف حــريب ســوري، فتوجهــت إىل 
هنــاك لتغطيــة احلــدث، وبينمــا أان هنــاك علمنــا عــن طريــق القبضــات بوجــود طــران حــريب يف أجــواء املنطقــة مشــااًل، عملنــا 
ــذ هجومــاً علــى اجلهــة الشــرقية مــن مدينــة إدلــب بعــد  علــى رصــده ظنــاً منــا أنــه ســيعاود قصــف مدينــة أرحيــا، إال أنَّــه نفَّ
عبــوره مــن أجــواء ســراقب، ليلتــف ابجتــاه أرحيــا مث يغــادر” أضــاف أمحــد “علــى الفــور توجهــت مــع عــدد مــن زمالئــي ابجتــاه 
مدينــة إدلــب ووصلنــا إىل املــكان بعــد قرابــة عشــر دقائــق مــن تنفيــذ اهلجــوم، لقــد اســتهدف الطــران ســوق اهلــال واملنطقــة 
الصناعيــة، كانــت احلرائــق منتشــرة يف موقــع القصــف يف املنطقــة الصناعيــة، وكانــت العديــد مــن اجلثــث حتــرتق داخــل 
الســيارات. لقــد شــاهدت جثــة طفــل حمــرتق وشــهدت إخــراج طفــل آخــر حيــاً مــن حتــت األنقــاض” أخــران أمحــد أنــه ذهــب 
إىل مشــفى العيــادات، الــذي اســتقبل ضحــااي “كانــت أرض املشــفى تغــرق ابلدمــاء، رأيــت مصابــني يتلقــون عالجهــم علــى 
أرض املشــفى؛ بســبب ارتفــاع عــدد اإلصــاابت الــيت غصَّــت هبــا املشــفى” أخــران أمحــد أنــه زار موقــع القصــف يف ســوق اهلــال 

وقــدَّر أنَّ األضــرار هنــاك كانــت أقــل مــن املنطقــة الصناعيــة؛ نظــراً لســقوط الصــاروخ يف الشــارع. 

مقطــع مصــور جــوي يظهــر عمليــات انتشــال الضحــااي يف املنطقــة الصناعيــة مبدينــة إدلــب إثــر هجــوم جــوي ســوري يف 15/ كانــون 
الثــاين/ 2020 – الدفــاع املــدين الســوري 

2  عر تطبيق واتساب يف 16/ كانون الثاين/ 2020

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUUun6skuI1PglfzsN0bHEEBDRzo8d44cjIufrS4n-grYw?e=RTH6FN
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUUun6skuI1PglfzsN0bHEEBDRzo8d44cjIufrS4n-grYw?e=RTH6FN
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تواصلنــا مــع معاويــة آغــا3 ، انشــط إعالمــي لصــاحل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة “ســامز” الــذي توجــه إىل مشــفى إدلــب 
املركزي عقب اهلجوم مباشــرة: “عقب وصويل إىل املشــفى بدأت ســيارات اإلســعاف تتواىل إليه حى مل يعد قســم اإلســعاف 
ــة التأهــب يف املشــفى واســتدعينا كــوادر طبيــة مــن خــارج املدينــة، حــى إنــين  قــادراً علــى اســتيعاب املصابــني، رفعنــا حال
وهلــول املشــهد مل أمتكــن مــن التوثيــق وســامهت يف نقــل املصابــني” أضــاف معاويــة أن معظــم اإلصــاابت كانــت لشــبان وأطفــال 
وقــد متكــن مــن إحصــاء شــهيد واحــد و38 إصابــة، مــن بينهــم مصابــون حبــاالت بــرت: “مل نتمكــن مــن حتويــل بعــض املصابــني 

إىل مشــفى الداخليــة بســبب اكتظاظــه أيضــاً فاضطــرران إلجــراء عمليــات لقرابــة 30 مصــااًب”.

عبيــدة دنــدوش4 ، مديــر االســتجابة يف منظمــة ســوراي اإلغاثــة والتنميــة SRD، توجــه عقــب اهلجــوم إىل مشــفى العيــادات 
الــذي كان يغــص ابملصابــني الذيــن تنقلهــم منظومــات اإلســعاف والدفــاع املــدين إليــه، قــال: “شــاهدت يف املشــفى ســتة شــهداء 
وقرابــة 30 جريــح، جــلُّ املصابــني والضحــااي كانــوا مــن عمــال املنطقــة الصناعيــة، بعــض املصابــني مت حتويلهــم إىل املشــايف 
الرتكيــة بســبب حالتهــم احلرجــة” أخــران عبيــدة أنــه علــم عــن طريــق القبضــات أن الطــران الــذي نفــذ اهلجــوم يتبــع لســالح اجلــو 

الســوري وأنــه كان يف أجــواء مدينــة ســرمني قبــل تنفيــذه هجومــه علــى مدينــة إدلــب. 

عمليــات انتشــال ضحــااي ومصابــني مــن حتــت األنقــاض يف املنطقــة الصناعيــة مبدينــة إدلــب، إثــر هجــوم جــوي 
ســوري يف 15/ كانــون الثــاين/ 2020 - بعدســة: أمحــد رحــال

3  عر تطبيق واتساب يف 16/ كانون الثاين/ 2020

4  عر تطبيق واتساب يف 16/ كانون الثاين/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1qSr7cdzwJOHF-65G6uUouZ7tw3KUFYcN/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع عبــد الــرزاق غفــر5 ، رئيــس قســم التواصــل واإلعــالم والتوثيــق يف املشــفى اجلراحــي 
التخصصــي مبدينــة إدلــب الــذي أخــران: “متــام الســاعة الثانيــة وأربــع دقائــق مسعــت صــوت انقضــاض الطائــرة تــاله دوي 
انفجاريــن كبريــن يف املنطقــة الشــرقية مــن املدينــة، علمــت الحقــاً عــن طريــق القبضــات أن التنفيــذ كان يف ســوق اهلــال 
واملنطقــة الصناعيــة، اســتقبل املشــفى التخصصــي يف إدلــب تســع شــهداء )أحدهــم تــويف بعــد وصولــه إىل املشــفى( وقرابــة 
35 مصــاابً، أغلبهــم أطفــال يعملــون يف املنطقــة الصناعيــة وســوق اهلــال، جــلُّ اإلصــاابت كانــت بــني املتوســطة واخلطــرة 

وأجرينــا مــا يزيــد عــن 10 عمليــات بــرت”.

عمــل الكــوادر الطبيــة علــى إســعاف مصــايب اهلجــوم اجلــوي الســوري علــى مدينــة إدلــب يف 15/ كانــون 
الثــاين/ 2020 – بعدســة غيــث الســيد

5  عر تطبيق واتساب يف 16/ كانون الثاين/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1TSsW4zBXPSJhPgFqHqB54Oo4j6VIYDyq/view
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حتليل بصري يظهر موقعي سقوط الصاروخني يف سوق اهلال واملنطقة الصناعية:

https://drive.google.com/file/d/1pCLEB9lv6v111GWVm6s_GUNLIHA79g5g/view
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وملعرفــة تفاصيــل أكــر حــول نــوع الطــران الــذي نفَّــذ اهلجــوم تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الراصــد أمحــد جمــالوي6 ، 
راصد حركة الطران يف منطقة جبل الزاوية يف حمافظة إدلب، الذي كان يرصد حركة الطران وقت اهلجوم: “يف متام الساعة 13:57 
مــن يــوم 15/ كانــون الثــاين أقلعــت طائــرة مــن طــراز ميــغ 23 حتمــل رمــز “مشــوخ” مــن مطــار محــاة العســكري مشــاالً علــى حمــور 
مــورك مث حيــش فمعــرة النعمــان، ووصلــت إىل أجــواء خــان الســبل يف متــام الســاعة 14:02 مث دخلــت أجــواء ســراقب فســرمني 
عنــد الســاعة 14:03، لتنحــرف بعــد ذلــك ابجتــاه مشــال غــرب وتنقــض علــى مدينــة إدلــب مث تتجــه جنــوابً إىل أرحيــا وجبــل الزاوية 
مث تعــود إىل قاعدهتــا” أضــاف أمحــد: “علمــت عــن طريــق غــروابت األخبــار وعــرب تواصلــي مــع الناشــطني أن اهلجــوم علــى إدلــب 

أســفر عــن جمــزرة كبــرة يف ســوق اهلــال واملنطقــة الصناعيــة”.
بناء على كل ذلك، فإننا يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان نعتقد أبن الطائرة اليت نفذت اهلجوم تتبع لســالح اجلو الســوري 

.)MiG-23( وهي من طراز

ــذ 26/ نيســان/  رابعــاً: توثيــق ارتــكاب احللــف الســوري الروســي 66 جمــزرة يف مشــال غــرب ســوراي من
2019 حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

إن جمــزرة إدلــب آنفــة الذكــر هــي عبــارة عــن حلقــة ضمــن سلســلة طويلــة مــن اجملــازر ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي، 
وشــجع عليهــا فشــل جملــس األمــن يف محايــة املدنيــني، وعــدم بنــاء حتالــف حضــاري يتــوىل مهمــة محايــة املدنيــني يف حــال فشــل 
جملس األمن، وبناء على ذلك فقد قامت قوات احللف السوري الروسي ابرتكاب شبه مفتوح ألمناط واسعة من االنتهاكات، 
وهنــا ال بــد مــن الرتكيــز علــى قضيــة أن روســيا هــي الراعــي التفاقيــات وقــف إطــالق النــار وهــي وحليفهــا النظــام الســوري أكثــر 
مــن خــرق تلــك االتفاقــات، وكان آخرهــا اتفــاق اهلدنــة املزعومــة يف 12/ كانــون الثــاين/ 2020 الــذي مل يتــم االلتــزام بــه بشــكل 

كامــل وقــام ســالح اجلــو الروســي خبرقــه وتركــزت هجماتــه علــى ريــف حلــب الغــريب.
ووفقــاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد ارتكبــت قــوات احللــف الســوري الروســي 66 جمــزرة يف مشــال غــرب 

ســوراي منــذ 26/ نيســان/ 2019 حــى 27/ كانــون الثــاين/ 2020، توزعــت علــى النحــو التــايل:
-      قوات النظام السوري: 45، توزعت على النحو التايل:

حمافظة إدلب: 44
حمافظة حلب: 1

6  عر تطبيق واتساب يف 17/ كانون الثاين/ 2020
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-      القوات الروسية: 21، توزعت على النحو التايل:
حمافظة إدلب: 13

حمافظة محاة: 5
حمافظة حلب: 3

ــاً، بينهــم  وقــد تســبَّبت اجملــازر املوثَّقــة حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 542 مدني
187 طفــاًل، و107 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 55 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا 

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

قوات النظام السوري: 358 مدنياً، بينهم 127 طفاًل، و71 سيدة.  -
القوات الروسية: 184 مدنياً، بينهم 60 طفاًل، و36 سيدة.  -

ومــن ضمــن هــذه اهلجمــات وثَّقنــا ثــالث جمــازر ارتكبتهــا قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ دخــول اتفــاق وقــف إطــالق النــار 
األخــر حيِّــز التنفيــذ عنــد الســاعة 00:00 مــن يــوم 12/ كانــون الثــاين/ 2020 حــى 27/ كانــون الثــاين/ 2020، توزعــت 

علــى النحــو التــايل:
-      قوات النظام السوري: 1 يف حمافظة ادلب

-      القوات الروسية: 3 )2 يف حمافظة حلب، و1 يف حمافظة إدلب(
وقد تسبَّبت هذه اجملازر يف مقتل 44 مدنياً، بينهم 13 طفاًل، و4 سيدات، توزعت حصيلة الضحااي على النحو التايل:

قوات النظام السوري: 22 مدنياً، بينهم 2 طفاًل.  -
القوات الروسية: 22 مدنياً، بينهم 11 طفاًل، و4 سيدة.  -

خامسا: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي: 
لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى مثــاين ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــني الســوريني، ومل يســتجب ألي 
مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، وال حــى 
قــرارات جملــس األمــن، وكان يفــرتض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــر مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــني 41 و42 مــن ميثــاق 
ــا مل حُتجــم عــن اســتخدام  األمــم املتحــدة، لكنــه فشــل أيضــاً بســبب احلصانــة الــيت منحتهــا روســيا للنظــام الســوري، كمــا أهنَّ
حــق النقــض )الفيتــو( يف حالــة النظــام الســوري، الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــني، بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع 

االنتهــاكات حبقهــم، وصلــت مرتبــة جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــر عمليــات التعذيــب.
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أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول 2001 علــى أنَّ: “إْن ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــر وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــر املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن 

تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــر للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع.”
وهــذا مــا حصــل متامــاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، 
واإلخفــاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والراميــل املتفجــرة، وحصــار املدنيــني، والقائمــة تطــول، لقــد ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــيت اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق 
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املــرات، ويف هــذا الســياق أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول 
يف التقريــر ذاتــه: “يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الــرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقرتاحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرتف بصحــة 
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة. ولكــن هــذا رمبــا يــرتك ظروفــاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا 
تعتــره هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــر ويســتصرخ النجــدة. إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث 
يقــع أشــد الضــرر: يف اإلضــرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتــاُوز جملــس األمــن أو يف اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذبِــَح النــاس 

وجملــس األمــن واقــف وقفــة املتفــرج.” 

لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا ختفــق 
الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أنــو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام الســوري، 

فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.

سادسا: التوصيف القانوين والتوصيات:
انتهكــت القــوات الســورية والروســية قواعــد عــدة يف القانــون الــدويل اإلنســاين، علــى رأســها عــدم التمييــز بــني املدنيــني 	 

واملقاتلــني، وبــني األهــداف املدنيــة والعســكرية، وقصفــت مشــايف ومــدارس ومراكــز وأحيــاء مدنيــة، وترقــى هــذه االنتهــاكات 
إىل جرائــم حــرب.

إنَّ النــزوح أو التشــريد القســري جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــر الدوليــة، عندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم مــدروس 	 
أو واســع النطــاق وموجَّــه ضــّد الســكان املدنيــني )املــاداتن 8- 2-ب-7 و8- 2-هـــ-8 مــن النظــام األساســي للمحكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة(، وميكــن اعتبارهــا أيضــاً جرائــم ضــّد اإلنســانية )املــادة 7- 1- د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة 

الدوليــة(.
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خرقت قوات احللف السوري الروسي اتفاق خفض التَّصعيد يف املناطق كافة، ويف منطقة إدلب.	 
خرقــت قــوات احللــف الســوري الروســي بشــكل ال يقبــل التشــكيك اتفــاق سوتشــي عــر قصفهــا عــدداً مــن القــرى والبلــدات 	 

يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة، جلُّهــا يف املنطقــة منزوعــة الســالح، ريــف محــاة الشــرقي وريــف إدلــب اجلنــويب الشــرقي، 
وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف وقــوع ضحــااي مــن املدنيــني. 

خرقــت قــوات النظــام الســوري والروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــراري جملــس األمــن 2139 و2254 القاضيَــني بوقــف 	 
اهلجمــات العشــوائية، وخرقــت عــدداً واســعاً مــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل 

العمــد املــادة الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.
إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 	 

إحلــاق الضــرَّر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا 
قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة، كمــا أن اهلجمــات مل متيــز بــني املدنيــني والعســكريني يف أغلــب احلــاالت، ويبــدو أن بعــض 

اهلجمــات تعمــدت اســتهداف مراكــز حيويــة ومناطــق مدنيــة.
لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية 	 

وجرائــم احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا 
ختفــق الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام 

الســوري، فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.

التوصيات:
جملس األمن الدويل:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى 	 
“توقــف فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

ــن إجــراءات عقابيــة 	  يتوجــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــالق النــار يف إدلــب، وأن يتضمَّ
جلميــع منتهكــي وقــف إطــالق النــار.

دعم حقيقي ملسار جدي لعملية السالم يف سوراي وحتقيق انتقال سياسي عادل يضمن األمن واالستقرار.	 
جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 	 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
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إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 	 
والتخريــب.

جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 	 
حتــوُّل النــزوح إىل حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــر وشــرعنة قوانــني تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــني وعقاراهتم.

 إىل األمني العام لألمم املتحدة:
حتديــد مرتكــي االنتهــاكات بشــكل واضــح، وهــذا ُيســاهم يف إدانــة أفعاهلــم، ويفضــح ممارســاهتم، ويرســل رســالة تضامــن إىل 	 

اجملتمــع املتضــرر، وإنَّ جتاهــل ذكــر مرتكــي االنتهــاكات الواضحــني يشــجعهم علــى ارتــكاب املزيــد منهــا وتكرارهــا.
الطلب من جملس األمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطالق النار ومحاية عشرات آالف املدنيني املشردين.	 

إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 	 

الشــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى 
الصَّعيــد 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 	 

إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف 
عنــان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.	 
السَّــعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عر اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام 	 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.
ــة روســيا الضغــط علــى حلفائهــا علــى األرض لتحييــد منطقــة إدلــب 	  علــى الــدول الداعمــة ألطــراف النِّــزاع يف ســوراي وخاصَّ

عــن العمليــات القتاليــة، ومحايــة مــا ال يقــل عــن 3 مليــون شــخص يقطنــون فيهــا.
 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 16

إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة 	 

واملاديــة، وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــيت طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة 
إىل أصحاهبــا.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات املرتكبــة 	 

من قبل قوات احللف الســوري الروســي.

إىل املبعوث األممي إىل سوراي:
إدانــة مرتكــي اجلرائــم واجملــازر واملتســببني األساســيني يف تدمــر اتفاقــات خفــض التَّصعيــد، وابلتــايل إعــالن حتطيــم وانتهــاء 	 

العمليــة السياســية ابلكامــل وحتميــل مســؤولية ذلــك للحلــف الســوري الروســي.
مكاشــفة الشــعب الســوري بســعي روســيا للســيطرة الكاملــة علــى األراضــي الســورية ابلقــوة ورغبتهــا العلنيــة يف إعــادة أتهيــل 	 

النظــام احلــايل؛ مــا يعــي تشــكيل حــلٍّ سياســي وفــق مصاحلهــا.
 

إىل الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
جيــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول املاحنــة أتمــني مســتلزمات احليــاة األساســية واالهتمــام والرعايــة بـــ آالف النازحــني الســوريني 	 

املشــردين يف مناطــق ريــف إدلــب الشــمايل الغــريب، ويف مقدِّمتهــا املــاء والغــذاء واملســكن وامللبــس وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة.
 

إىل القوات الروسية:
التوقف عن ارتكاب مجيع أمناط جرائم احلرب يف سوراي.	 
إعادة إعمار ما دمَّرته اآللة احلربيَّة الروسية.	 
تعويض الضحااي مادايً ومعنوايً واالعتذار بشكل علي.	 
االلتزام مبخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو اخلروقات الذي شهدانه يف اتفاقات خفض التَّصعيد.	 
التَّوقــف عــن دعــم جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية الــيت ال يــزال النظــام الســوري يرتكبهــا منــذ تســع ســنوات، ويُعتــر 	 

ذلــك تورطــاً مباشــراً يف تلــك اجلرائــم.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 17

املســامهة يف مســاعدة املشــردين الذيــن قامــت اآللــة احلربيــة الروســية يف تشــريدهم مــن الغوطــة الشــرقية يف حمافظــة ريــف دمشــق 	 
وحمافظــيت محــص ودرعــا، ومحايــة مــن تبقــى مــن أبنــاء تلــك املناطــق مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف واإلخفــاء القســري الــيت 

ميارســها النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.
 

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



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 18

www.sn4hr.org

Info@sn4hr.org

@snhr


