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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف 
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.
اثنياً: ملخص شباط.

اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف شباط.
رابعاً: املرفقات.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
شــهَدت ســوراي حجــم انتهــاكات غــر مســبوق منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار 2011، وأتيت عمليــات 
القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا 
املواطــن الســوري، وبــدأ النظــام الســوري وامليليشــيات التابعــة لــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات وغرهــا واســتمرَّ يف ذلــك كجهــة وحيــدة 
قرابة ســبعة أشــهر، مث ما لبثت أن دخلت أطراف أخرى يف انتهاك حقوق املواطن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية حلقوق 
اإلنســان يف توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبــر جــداً يف عامــي 2012 
ل وتُــرز اســتمرار معــاانة الســوريني، وقــد وصلــت إىل مثانيــة  و2013؛ مــا دفعنــا إىل تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ
تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، ومتَّ بنــاء قاعــدة بيــاانت واســعة تضــمُّ مئــات آالف احلــوادث الــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى 

منــط مــن أمنــاط االنتهــاكات الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا.

ــابقة وقمنــا جبمــع  مــع هنايــة عــام 2018 ومــع اخنفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقاً، قمنــا بتغيــر يف اســراتيجيتنا السَّ
التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات الــي وقعــت يف ســوراي، الــي متكنــا مــن توثيقهــا، ويُركِّــز تقريــران هــذا 
علــى حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي يف شــهر شــباط 2019، ويســتعرض حصيلــة الضحــااي املدنيــني، الذيــن وثَّــق مقتلهــم علــى 
يــد أطــراف النــزاع الرئيســة يف هــذا الشــهر، إضافــة إىل حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى 
اهلجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غــر املشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، الراميــل املتفجــرة، األســلحة 

احلارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان املدنيَّــة.

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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ــن التقريــر توزيعــاً حلصيلــة هــذه االنتهــاكات تبعــاً للجهــات الرئيســة الفاعلــة، وهــذا حيتــاج يف بعــض األحيــان ملزيــد مــن  ويتضمَّ
الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة يف حــال اهلجمــات املشــركة، وعندمــا مل نتمكــن يف بعــض األحيــان مــن إســناد مســؤولية هجمــات 
بعينهــا إىل جهــة حمــددة، كمــا حصــل يف اهلجمــات اجلويــة الــي تُنفذهــا الطائــرات احلربيــة الســورية أو الروســية، أو اهلجمــات 
الســورية اإليرانيــة أو قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات التَّحالــف الــدويل، فإننــا ُنشــر يف تلــك احلالــة إىل أنَّ هــذا اهلجــوم هــو 
مسؤولية مشركة من حلف إىل أن يتم ترجيح مسؤولية أحد اجلهتني عن اهلجوم، أو يثبت لدينا أنَّ اهلجوم فعًا كان مشركاً 

عــر تنســيق اجلهتــني معــاً فيمــا بينهمــا.

خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 حــى اآلن، يقــوم 
فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا وَرَد يف 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت  هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّ
ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً نتيجــة حمدوديــة 
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 انجــني تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر 
اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر 
مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــام، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــاج املصابــني وعاينــت جثــَث 

الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور، الــي وثَّقهــا فريقنــا أو الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي 
ــن تلــك  أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّ
الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال: مواقــع اهلجمــات، جثــَث الضحــااي واملصابــني، حجــم الدمــار، أســلحة وبقــااي ذخائــر 
عنقوديــة، وذخائــر حارقــة، كمــا ميكــن أن تعــود هــذه الصــور لضحــااي بســبب التعذيــب، وضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة واإلعاميــة، 
الذيــن قضــوا يف هجمــات شــنَّتها أطــراف النِّــزاع. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــوَّر ضمــن قاعــدة بيــاانت 
إلكرونيــة 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، نرجــو االطــاع علــى منهجيتنــا .
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يســتعرض هــذا التَّقريــر شــهادة واحــدة 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 
ــر  دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

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

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 شباط: 
شــهَد شــهر شــباط تصعيــداً عســكرايً علــى منطقــة خفــض التَّصعيــد الرابعــة، حيــث قامــت قــوات النظــام الســوري بقصــف أماكــن 
آهلــة ابملدنيــني، كمــا اســتخدمت ســاحها اجلــوي يف قصــف بعــض املناطــق ألول مــرة منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التَّنفيــذ 
يف 17/ أيلــول/ 2018، وقــد خلَّفــت هــذه اهلجمــات مقتــل عشــرات املدنيــني وجمــازر عــدة. كمــا تســبَّبت يف تشــريد مئــات 

املدنيــني يف ريفــي محــاة الشــمايل والغــريب وريفــي إدلــب اجلنــويب والشــمايل الشــرقي.
الحظنــا اخنفــاض وتــرة العمليــات العســكرية الــي تشــنُّها قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة بدعــم جــوي مــن قبــل 
قــوات التحالــف الــدويل حبجــة القضــاء علــى تنظيــم داعــش يف بلــدة الباغــوز بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وخــروج مئــات املدنيــني 

وعشــرات العوائــل التابعــة لعناصــر تنظيــم داعــش مــن الباغــوز إىل مناطــق ســيطرة قــوات ســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة .
تســبَّبت عمليــات التشــريد القســري يف مشــال وشــرق ســوراي أبزمــة إنســانية؛ بســبب ازدايد عــدد النَّازحــني ســواء إىل املخيمــات 

النظاميــة أو املناطــق الزراعيــة األكثــر أمنــاً يف ظــلِّ عــدم مقــدرة املنظمــات اإلغاثيــة علــى تغطيــة احتياجاهتــم. 
الحظنــا اســتمرار هنــج قــوات النظــام الســوري يف ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوايت ألوضاعهــم األمنيــة ســابقاً، 
ــرَِم بــني النظــام  وأفــرج النظــام الســوري عــن عــدد مــن املعتقلــني ممــن انقضــت مــدة أحكامهــم أو مشلهــم اتفــاق تبــادل لألســرى أُب

الســوري واجليــش الوطــي احلــر. 
مــن جهــة أخــرى اســتهدفت قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات االعتقــال النازحــني املقيمــني يف مناطــق ســيطرهتا وبشــكل رئيــس 

ســكان املخيمــات، وســجَّلنا حــوادث عــدة اعتقلــت فيهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة العديــد مــن األشــخاص مــن العائلــة ذاهتــا.
فيمــا تركَّــزت عمليــات االعتقــال الــي قامــت هبــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف منطقــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب، واســتهدفت 
بشــكل رئيــس املدنيــني مــن املقيمــني والنازحــني. والحظنــا اســتمرار هيئــة حتريــر الشــام يف ماحقــة واعتقــال أفــراد مــن فصائــل 

املعارضــة املســلحة ونشــطاء يف منظمــات اجملتمــع املــدين واجملالــس احملليــة.

1   "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، >>http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf < < شوهد يف 28/02/2019.
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ــزت االعتــداءات علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف الشــهر املنصــرم يف منطقــة خفــض  وحبســب عمليــات الرَّصــد والتوثيــق فقــد تركَّ
التَّصعيــد الرابعــة، حيــث أســفرت عمليــات قصــف قــوات النظــام الســوري عــن مــا ال يقــل عــن 19 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
حيوية مدنيَّة، 7 منها على مدارس، و6 على مساجد. وكان االنفات األمي الذي يشهده الشمال السوري سبباً يف العديد 

مــن حــوادث االعتــداء الــي نفَّذهــا مســلحون جمهولــون أو النامجــة عــن تفجــرات جمهولــة املصــدر.
ســجَّلنا أيضــاً يف شــباط اســتخدام قــوات النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة مــرات عــدة يف حمافظــة إدلــب؛ ذلــك ألول مــرة منــذ 

دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز التنفيــذ.

اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف شباط:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط 2019 علــى يــد 

أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
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https://drive.google.com/file/d/1WPSxlB6oJ0ZjeB-BQpj50CrWQ3JJoDKO/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط 2019 مقتــل 246 مدنيــاً، بينهــم 54 طفــًا و50 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، 
كانــت النســبة األكــر منهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري، مــن بــني الضحــااي 6 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين 
و1 مــن الكــوادر اإلعاميــة. كمــا وثَّقنــا مقتــل 29 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 8 جمــازر. وقــد 
أصــدران تقريــراً يف األول مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن الضحــااي املدنيــني الذيــن وثقنــا مقتلهــم يف شــباط علــى 

يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 108، بينهم 31 طفاً، و17 سيدة.
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 22، بينهم 3 طفًا، و3 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:

o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 21 بينهم 2 طفًا، و3 سيدة.
o هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 1 طفًا.

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 4 بينهم 1 طفًا.
• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 18 بينهم 4 طفًا، و4 سيدة.

• قوات التَّحالف الدويل: 17، بينهم 4 طفًا، و4 سيدة.
• جهات أخرى: 77 بينهم 11 طفًا، و22 سيدة.

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط 2019 مــا ال يقــل عــن 347 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 18 طفــًا و21 
ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري 
يف حمافظــي حلــب وريــف دمشــق. وقــد أصــدران تقريــراً يف الثــاين مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن حصيلــة حــاالت 

االعتقال واالختفاء القســري الي وثقناها يف شــباط على يد أطراف النزاع الرئيســة الفاعلة يف ســوراي.
تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري: 251 بينها 11 طفًا و19 سيدة.
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:  36بينها طفل واحد.

o تنظيم داعش: 5
o هيئة حترير الشام:  31بينها طفل واحد

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 22 بينها طفان اثنان وسيدة واحدة
• قوات سوراي الدميقراطية: 38 بينها 4 أطفال وسيدة واحدة.
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اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط مــا ال يقــل عــن 32 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، 63 % مــن 

هــذه اهلجمــات كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري وتركَّــزت يف حمافظــة إدلــب.
من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 8 حوادث اعتداء على مدارس، و2 على مراكز طبية، و6 على دور عبادة.

تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 20

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 2
• جهات أخرى: 10

توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:

املراكز احليوية الدينية
6املساجد

املراكز احليوية الرتبوية
71املدارس

1املعاهد التعليمية
املراكز احليوية الطبية

11املنشآت الطبية
2سيارات اإلسعاف

املراكز احليوية الثقافية
1املناطق األثرية

املربعات السكانية
21األسواق

البىن التحتية
1حمطات ومصادر الطاقة

13مراكز الدفاع املدين

1املنشآت واملصادر املائية

1املقرات اخلدمية الرمسية

2األفران
20210:اجملموع

قوات النظام السوري
فصائل يف املعارضة 

املسلحة
جهات أخرى

          الجهة الفاعلة    

المركز المـُعتدى عليه 
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
الثــااثء 5/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف معســكر بريديــج بريــف حمافظــة 
محــاة الغــريب– مســجد الفــاروق يف احلــي اجلنــويب مــن بلــدة كفــر نبــودة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ أصابــت الصواريــخ 
حمــراب املســجد؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنائــه وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الســبت 16/ شــباط/ 2019 ســقطت صواريــخ عــدة علــى مشــفى مصيــاف الوطــي يف مدينــة مصيــاف بريــف حمافظــة محــاة 
الغــريب، نعتقــد أنــه مصدرهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف منطقــة ختضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة 

مــرآب املشــفى ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

األحد 17/ شــباط/ 2019 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري مدرســة الشــهيد عمر العلوان يف قرية اببولني 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة ســور املدرســة أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثر قصف رامجة صواريخ النظام السوري مسجد الفاروق يف بلدة كفر نبودة/ محاة - 5/ شباط/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9%20-%20%D9%83%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%205%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://www.google.com.tr/maps/place/Masyaf,+Syria/@35.0669061,36.3435957,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x152393da154a71df:0x2caca4710ca72468!8m2!3d35.063734!4d36.3416834?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1EIZQGLJubVaDzn6hjA5-Z_gT0ydakEiC/view?fbclid=IwAR0RrVnhFcn7yQGM1-sZLmufLavc79-6YgNJhXIDNbijdzRQwg4z1g1fSbw
https://drive.google.com/file/d/1kIowlZLowwD-Ki6vPJ6MMGBFWHAS1ApO/view?fbclid=IwAR1KbFWVOBgnJczJRTi68_VPucbUMHpnFkY2F0iMJap9E_JxINa3Ug-YxSk
https://drive.google.com/file/d/16vn3V1ws_pxcvAuqAyUimPMt71FOtncD/view?fbclid=IwAR0RrVnhFcn7yQGM1-sZLmufLavc79-6YgNJhXIDNbijdzRQwg4z1g1fSbw
https://drive.google.com/file/u/1/d/1YuqLEg7DxRYA69lQZj_Bvb9-EWBfd_PN/view?fbclid=IwAR20ENaOq6WsMalmSxeVxdDs6R_0B8_J--_hk9q_UnW6Nel0khV71LNq2Yo
https://drive.google.com/file/d/1E26kZGQzVZaPagfpgM5AtWkr7Kz0lKi5/view
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اإلثنــني 18/ شــباط/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة مركونــة علــى الطــرف األميــن مــن شــارٍع عــام يف حــي القصــور وســط 
مدينــة إدلــب، وبعــد قرابــة عشــر دقائــق ويف أثنــاء جتمــع األهــايل وفــرق اإلســعاف النتشــال الضحــااي وإســعاف اجلرحــى انفجــرت 
ســيارة مففخــة أخــرى كانــت مركونــة علــى الطــرف اآلخــر مــن الشــارع؛ مــا أدى إىل إصابــة ســياريَت إســعاف اتبعتــني ملنظمــة ســوراي 
لإلغاثة والتنمية )SRD( وســياريَت إســعاف وســيارة إنقاذ اتبعة للدفاع املدين -كانت الســيارات الثاثة ُتســتخدم يف إســعاف 
ضحــااي االنفجــار األول- أبضــرار ماديــة متوســطة. مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ 

نظــراً للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثااثء 19/ شباط/ 2019 قصف مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذيفة على فرن الروضة اآليل للخبز وسط مدينة خان 
شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل احــراق خــزاانت الوقــود علــى ســطح الفــرن وإصابــة بنــاء الفــرن أبضــرار ماديــة 

كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار مادية يف سياريت إسعاف إثَر انفجار سيارة مفخخة يف حي القصور/ مدينة إدلب – 18/ شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1cHzgx3B0gu1rhqstoi_l2LqOLi2uRGmH/view
https://drive.google.com/file/d/1E_Hup-EUFrOT2hZQ6n-TXjemc6QcBX_q/view
https://drive.google.com/file/d/1Dt_nV-A0UyFDVCyCCQByHBHutzABJb_M/view
https://drive.google.com/file/d/13QWNp0juSD7kwQH48P0Jf4eOBTOZ_Cd9/view
https://drive.google.com/file/d/1GoxJX0Yp88OeBwQd2NXz6lfqY9G1SM-s/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20-%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%2019%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://drive.google.com/file/d/1brRJBi4Z5bByjicxvUJ_gDiKpYbIh8gh/view
https://drive.google.com/file/d/1ffTWAcvpUsbv1r5rioYscxDNbfuznQEA/view
https://drive.google.com/file/d/1eSRTNDxltIyZ9znDg84ISh3uQFzrxzw1/view
https://drive.google.com/file/d/1brRJBi4Z5bByjicxvUJ_gDiKpYbIh8gh/view
https://drive.google.com/file/d/1vHn0BfboHcqJrAT87LLoNZjKzYvSXerj/view?fbclid=IwAR35tJwmw1uXx-RnBCJg-oYRik8wLOEufu90Osv3Uo2vZ3AtxpFqErmmclg
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اخلميــس 21/ شــباط/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى مســجد أبــو بكــر الصديــق يف بلــدة 
حريتــان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اندالع حريق إثَر قصف مدفعية النظام السوري فرن الروضة اآليل يف مدينة خان شيخون/ إدلب - 19/ شباط/ 2019

دمار إثَر قصف مدفعية النظام السوري مسجد أبو بكر الصديق يف بلدة حريتان/ حلب 21/ شباط/ 2019

https://www.google.com.tr/maps/place/Abu+Bakr+mosque/@36.2881504,37.0716554,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152ff6d5c4a0a8ed:0xd0688f736cd57a72!2sHraytan,+Syria!3b1!8m2!3d36.2861677!4d37.1097748!3m4!1s0x152ff72a715ff223:0xad99afcf909a977f!8m2!3d36.2878411!4d37.0833045
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ET4Sq-SCbqZBr6OnziiJ9PwBU5MPnJTSIuDbtXg1Ps-9bg?e=9LS11v
https://drive.google.com/file/d/1U3nocAxVuGGtlWHmYl84FDDPY6Rne-X4/view?fbclid=IwAR1ZCTw_dZYJJc6owB0xBTfSiVO_0bKoX-s5IIc38wqfQ6Zlr4b3wVvSF8k
https://drive.google.com/file/d/1C2pSHXJzXwscQf3lc0jjFYalK-5FAUJA/view?fbclid=IwAR1zQ3UzbINFusIL3P80d77Dk8ITIgdDsxz9G0WElq_EnfuG3jBJp_mAGjM
https://drive.google.com/file/d/1RnO2r1U-juxskLjgPZD6eFIkmIDQk_HJ/view?fbclid=IwAR1tIvLtgvAQQn7Dk6dqpdPk7MQhrKyC10yZtviqifL2t06QlB6zWD5TRrQ
https://drive.google.com/file/d/1d-dsBlwJ7G1olgxyKHqNP4POiqh5ozB3/view?fbclid=IwAR1f7krRotLhki0dEcfbMt50vJQHgzD1sfqoNmpgV-9j8zZ3hHoTNqmFia0
https://drive.google.com/file/d/1KUnajtiX7DDqSmLUDbdxg4LcoAXBD3QJ/view?fbclid=IwAR2BRykDKYP2RJgxnf8n1zznKD5aBYzCq8W-SkfZDa7MbesmTbAHBq93Qxg
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اجلمعــة 22/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قــرب قلعــة معــرة النعمــان األثريــة يف احلــي 
الشــمايل الغــريب مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبَّب مبجــزرة، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة يف 

القلعــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثااثء 29/ كانون الثاين/ 2019 انفجر لغم أرضي قرب املشفى الوطي يف حي الثكنة وسط مدينة الرقة؛ ما أدى إىل إصابة 
سور املشفى أبضرار مادية بسيطة، مل نتمكن من حتديد اجلهة الي نفَّذت التَّفجر حى حلظة إعداد التقرير، نظراً للصعوبة البالغة 

يف حتديد مرتكيب التفجرات، ختضع املدينة لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية وقت احلادثة.

اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط مــا ال يقــل عــن 8 هجمــات بذخائــر عنقوديــة مجيعهــا علــى يــد قــوات النظــام 

الســوري ومتَّــت عــر رامجــات صواريــخ وكانــت اهلجمــات علــى حمافظــة إدلــب.
وقد تسبَّبت هذه اهلجمات يف مقتل 5 مدنيني بينهم طفل وسيدة، وإصابة ما ال يقل عن سبعة أشخاص آخرين. 

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث اهلجمات ابلذخائر العنقودية الي متكنَّا من توثيقها يف شباط:
اخلميــس 7/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري أربعــة صواريــخ مــن منــطUragan  حُممَّلــة 
بذخائــر عنقوديــة، اســتهدفت قريــة التــح بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعامــي محــود ســلطان2  وأفــاد ابلتــايل: “حــدث االســتهداف ظهــر 
ــو  ــة أب ــة الطامــة قــرب قري اخلميــس الســابع مــن شــباط أبربعــة صواريــخ مصدرهــا معســكر قــوات النظــام الســوري يف قري
دايل، ســقط أحــد الصواريــخ علــى منــزيل، وآخــر علــى حقــل زراعــي، القريــة شــبه خاليــة مــن الســكان الذيــن نزحــوا بســبب 
هجمــات قــوات النظــام يف اآلونــة األخــرية” أضــاَف محــود أنَّ الصواريــخ أحدثــت انفجــارات صغــرة ومتتاليــة وأكَّــد أنَّ املنطقــة 

املســتهدفة خاليــة مــن أي وجــود عســكري ملقاتلــي املعارضــة املســلحة.
 

الســبت 16/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن منــط9m55k  حُمملــة 
بذخــرة عنقوديــة مــن منــط9n235  اســتهدفت أطــراف قريــة معرمشاريــن بريــف إدلــب الشــرقي. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة 

بــني فصائــل يف  املعارضــة ملســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

2   تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 7/ شباط/ 2019

https://www.google.com.tr/maps/place/Maart+Castle/@35.6534454,36.675487,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f90d8201d5db:0xc179b204df6ae737!8m2!3d35.6552869!4d36.6714406
https://www.google.ae/maps/place/The+National+Hospital/@35.9504272,39.0050457,697m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x72fa551e3ad83c1!2sModern+Medicine+Hospital!8m2!3d35.9523052!4d39.0020979!3m4!1s0x0000000000000000:0x182693f9df1f5d4c!8m2!3d35.9503736!4d39.0042979
https://drive.google.com/file/u/1/d/1lq7-fAWUxwD7fx9D-XUBciTn-UBsuqVP/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1oyYsCmHxCZc29LkhJ4KQ2rkZ-9XM5q3k/view
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اإلثنــني 25/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن منــط Uragan حمملــة بذخــرة 
عنقوديــة، اســتهدفت قريــة خــان الســبل بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل مــدين واحــد “عبــد احلكيــم صطــوف”، وإصابــة 

شــخصني آخريــن. ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام.

رابعاً: مرفقات: 
توثيق مقتل 246 مدنيا بينهم 1 من الكوادر اإلعامية و6 من الكوادر الطبية والدفاع املدين يف سوراي يف شباط 2019

توثيق ما ال يقل عن 347 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف شباط 2019

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

• أشــارت األدلــة الــي مجعناهــا إىل أنَّ اهلجمــات ُوّجهــت ضــدَّ املدنيــني وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات احللــف الســوري 
الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إىل االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّبت هجماهتــا 
وعمليــات القصــف العشــوائي يف تدمــر املنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّــه مت ارتــكاب جرميــة 

احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــني يف كثــر مــن احلــاالت.

قريــة  علــى  الســوري  النظــام  لقــوات  أرضــي  إثــَر هجــوم    9n235منــط مــن  عنقوديــة  ذخــرة  خملفــات 

 2019 شــباط/   /16  – إدلــب  معرمشاريــن/ 

https://drive.google.com/file/d/1kt6y_ZX4v1gS-0ztUUKnaaDls9DqVOI2/view
https://drive.google.com/file/d/1kt6y_ZX4v1gS-0ztUUKnaaDls9DqVOI2/view
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/01/10889/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/01/10889/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/02/10894/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/02/10894/
https://drive.google.com/file/d/1reHxugXByH6JvN3XEYjtJ5NXVbIEIzTg/view
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• مل تكتــِف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون العــريف، بــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن الــدويل، 
وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 املتعلِّــق ابإلفــراج عــن املعتقلــني، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون 

أيــة حماســبة.
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الــدويل بتوجيــه حتذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن اهلجمــات حبســب  • مل ُنســجِّ
اشــراطات القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذا مل حيصــل مطلقــاً منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار اتم 

حبيــاة املدنيــني يف ســوراي.
• إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 

ــقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. املنسَّ
• إن عمليــات القصــف العشــوائي غــر املتناســب الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف “قــوات التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة 

ذات القيــادة الكرديــة” تعتــر خرقــاً واضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.
• انتهكــت التنظيمــات اإلســامية املتشــددة القانــون الــدويل اإلنســاين، ُمتســببة يف مقتــل العديــد مــن املدنيــني، وأضــرار يف مراكــز 

حيويــة مدنيــة.
• خرقــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 عــر هجمــات تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين 

الــدويل العــريف، متســببة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم بصــورة عرضيــة.
• إن مجيــع اهلجمــات الــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت 
أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد 

أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
• إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُعــرِّ عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــر 
قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 املــواد 

.)32 ،31 ،27(

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

• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب.

• جيب على جملس األمن إصدار قرار خاص حبظر اســتخدام الذخائر العنقودية يف ســوراي على غرار حظر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة ويتضمَّــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطرة.

• علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، الــذي يســتخدم 
األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّــدد.

ــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف  • مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّ
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الازمــة.

 
إىل اجملتمع الدويل:

• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والسَّــعي 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 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 أســتاان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي 

أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال 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 عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
ــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة  • علــى املفوضــة السَّ

يف هــذا التقريــر وغــره مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 
• تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة ورفــع التَّوعيــة احملليــة ملثــل هــذا النــوع 

مــن املخاطــر.
ــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل  • إنشــاء منصَّ

اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.
 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
• مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم الي متَّ توثيقها يف هذا التقرير.

 
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد.
• إعادة تسلسل عملية السام إىل شكلها الطبيعي بعد حماوالت روسيا تشويهها وتقدمي اللجنة الدستورية على هيئة احلكم االنتقايل.

 
إىل النظام السوري:

• التَّوقف عن عمليات القصف العشــوائي واســتهداف املناطق الســكنية واملستشــفيات واملدارس واألســواق واســتخدام الذخائر 
احملرمــة والراميــل املتفجــرة. 

• إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.
• الكشف عن مصر قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصرهم حى اآلن.

• االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.
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إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.

• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة 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 واحرام القانون العريف اإلنساين.
• علــى النظــام الروســي ابعتبــاره طــرف ضامــن يف حمــاداثت أســتاان التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض التَّصعيــد، والضغــط علــى 

النظام الســوري لوقف اهلجمات العشــوائية كافة، والســماح غر املشــروط بدخول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطق احملاصرة.
• التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان وتعويــض الضحــااي وذويهــم عــن مجيــع األضــرار البشــرية 

واملاديــة، الــي حلقــت هبــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقــدمي العــاج لعشــرات املصابــني املدنيــني. 
• نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع، الــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة وإطــاع 

اجملتمــع الســوري عليهــا، وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.
• البدء يف حتقيق اخراق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 82 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.

 
إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية(:

• يتوجَّــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن 
حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

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

ــاح وغــره إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلطَّلــب الســابق، وهــذه مســؤولية  • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال الدعــم ابلسِّ
الدول الداعمة بشــكل رئيس، وإنَّ تزويد قوات ســوراي الدميقراطية ابلســاح والدَّعم مع العلم إبمكانية اســتخدامها له يف جرائم 

حــرب أو جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.
• علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن جتنيــد األطفــال وحماســبة الضبــاط املتورطــني يف ذلــك، والتَّعهــد إبعــادة مجيــع 

األطفــال، الذيــن متَّ اعتقاهلــم هبــدف عمليــات التَّجنيــد فــوراً.
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إىل فصائل املعارضة املسلحة:
• ضمــان محايــة املدنيــني يف مجيــع املناطــق وضــرورة التمييــز بــني األهــداف العســكرية واملدنيــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات 

عشــوائية.
• التَّعهد ابلتَّوقف عن أيَّة عمليات اعتقال تعسفي، والتَّحقيق يف احلوادث الي خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

• اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر الي ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

املنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة هبدف أتمني مراكز إيواء كرمية للمشردين داخلياً.

شكر وتقدير
كل الشكر جلميع األهايل وذوي وأصدقاء الضحااي وشهود العيان والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير.
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