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السبت 30 تشرين الثاين 2019

أبرز انتهاكات األطراف املشاركة يف اللجنة 
الدستورية يف ظل اجتماعات جولتها الثانية 

مقتل 32 مدنيا مجيعهم على يد قوات 
احللف السوري الروسي تزامناً مع انعقاد 

جوليت عمل
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احملتوى:
أواًل: مقدمة

اثنياً: على األطراف املشاركة يف اللجنة الدستورية التقيُّد ابلقوانني الدولية والتوقف عن ممارسة االنتهاكات
اثلثاً: امللخص التنفيذي

رابعاً: عرض ألبرز انتهاكات األطراف املشاركة يف عمل اللجنة الدستورية يف ظل اجلولة الثانية من اجتماعات اللجنة املصغرة 
حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

خامساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة:
اإلثنــني 23/ أيلــول أعلــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــش، يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف املقــر الدائــم بنيويــورك، 
موافقــة حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية وجلنــة املفاوضــات الســورية علــى إنشــاء جلنــة دســتورية ذات مصداقيــة ومتوازنــة وشــاملة 
تســهلها األمم املتحدة يف جنيف كجزء من العملية السياســية إلهناء النزاع املســتمر يف البالد منذ عام 2011، وقد أوضحت 

رســالة موجهــة مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة إىل جملــس األمــن، يف 27/ أيلــول، اختصاصــات هــذه اللجنــة وعملهــا.
 

وُيشــكل مؤمتــر سوتشــي الروســي الــذي انعقــد يف 30/ كانــون الثــاين/ 2018 مرجعيــة تشــكيل اللجنــة الدســتورية حيــث تعتــر 
املخــرج األساســي منــه، علــى الرغــم مــن أن املعارضــة الســورية السياســية قــد رفضــت املشــاركة فيــه، وقــد مت تبــي فكــرة اللجنــة 
الدســتورية الحقــاً مــن قبــل املبعــوث الــدويل الســابق ســتافان دميســتورا، وســار الســيد جــري بيدرســن املبعــوث األممــي احلــايل إىل 
ســوراي على املســار ذاته، وقد كانت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان قد وجهت إليه رســالة فور توليه مقاليد عمله طلبت منه 
فيهــا إعــادة مســار العمليــة التفاوضيــة إىل تسلســله الطبيعــي، الــذي يبــدأ بتشــكيل هيئــة حكــم انتقــايل تنبثــق عنهــا جلنــة دســتورية 
وجلنــة انتخابيــة وتشــكل هيئــة احلكــم االنتقــايل مرجعيــة تلــك اللجــان، وعــدم اتبــاع مــا خطَّــه الســيد دميســتورا مــن البــدء ابملقلــوب.

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.

R191114

https://news.un.org/ar/story/2019/09/1040042
https://undocs.org/ar/S/2019/775
http://sn4hr.org/arabic/2019/02/11/10846/
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يف 30/ تشــرين األول/ 2019 انطلقــت اجتماعــات اللجنــة الدســتورية املوســعة، املؤلفــة مــن 150 عضــواً )50 منهــم مــن 
طرف احلكومة الســورية و50 ميثلون املعارضة، 50 ممثلون عن منظمات اجملتمع املدين ويتم اختيارهم من قبل مكتب املبعوث 
األممــي وفــق آليــات وحمــددات هــو يضعهــا وغــري معلنــة، كمــا أهنــا غــري مفهومــة حيــث حتتــوي شــخصيات ال عالقــة هلــا ابلقانــون 
الدســتوري أو حقــوق اإلنســان أو العدالــة االنتقاليــة ومــا إىل ذلــك( يف مقــر األمــم املتحــدة جبنيــف، برائســة كل مــن أمحــد كزبــري 
عــن وفــد النظــام الســوري وهــادي البحــرة عــن وفــد املعارضــة وحبضــور الســيد جــري بيدرســن، املبعــوث األممــي اخلــاص إىل ســوراي.

أعلن الســيد جري بيدرســن يف ختام اجتماعات اللجنة الدســتورية املوســعة، يوم اجلمعة 1/ تشــرين الثاين/ 2019 عن االتفاق 
علــى تشــكيل اهليئــة املصغــرة للجنــة الدســتورية الســورية، املؤلفــة مــن 45 عضــواً )15 عــن كل جانــب(، والــيت ســتعمل علــى 
إعــداد وصياغــة إصــالح دســتوري يطــرح للموافقــة العموميــة، كإســهام يف التســوية السياســية يف ســوراي ويف تطبيــق قــرار جملــس 

األمــن 2254.

عقــد االجتمــاع األول للجنــة الدســتورية املصغــرة يف 4/ تشــرين الثــاين، ملــدة أســبوع، قــال الســيد جــري بيدرســون يف ختامــه خــالل 
مؤمتــر صحفــي أن اللجنــة انقشــت العديــد مــن القضــااي املهمــة ويف مقدمتهــا ســيادة ســورية ووحدهتــا وســالمة أراضيهــا إضافــة إىل 

مواصلــة مكافحــة اإلرهــاب الفتــاً إىل أن النقاشــات كانــت مهنيــة وانجحــة.

يف 22/ تشــرين الثــاين/ 2019 أعــرب الســيد جــري بيدرســون يف إحاطتــه أمــا جملــس األمــن الــدويل عــن دعمــه الكامــل لعمــل 
اللجنة الدســتورية الســورية، لكنه حذر قائاًل “إذا ما أُريد لثقة الشــعب الســوري يف العملية السياســية أن تتطور، فإن ديناميكية 
مــا حيــدث علــى األرض حتتــاج ألن تبــدأ يف التغيــري” وأعــرب عــن قلقــه العميــق إزاء جتــدد العنــف يف إدلــب وغريهــا مــن املناطــق. 

واقــرح تدابــري لبنــاء الثقــة تشــمل إطــالق ســراح احملتجزيــن وتوضيــح حمنــة األشــخاص املفقوديــن.

أعلــن املبعــوث األممــي إىل ســوراي يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف 29/ تشــرين الثــاين يف ختــام اجلولــة الثانيــة مــن االجتماعــات عــن 
فشــل أطــراف اللجنــة الدســتورية الســورية يف التوصــل إىل اتفــاق “اختتمنــا الــدورة الثانيــة للجنــة الدســتورية، ومل يكــن مــن املمكــن 

الدعــوة إىل عقــد اجتمــاع اجملموعــة املصغــرة، ألنــه مل يكــن هنــاك اتفــاق علــى جــدول األعمــال”.

https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
http://webtv.un.org/search/special-envoy-for-syria-press-conference-geneva-08-november-2019/6101906718001/?term=Geir%20Pedersen&sort=date
https://www.un.org/press/en/2019/sc14032.doc.htm
http://webtv.un.org/live-now/watch/geir-pedersen-special-envoy-for-syria-media-stakeout-geneva-29-november-2019/6110388134001/?term=
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
انعقــاد  تشــهد  الــيت  املــدة  ترتكــب يف  الــيت  واجلرائــم  االنتهــاكات  عــن  فقــط  تعــر  الــيت  التقاريــر  هــذه  “هتــدف 
جــوالت املفاوضــات إىل التأكيــد علــى أنــه يف الوقــت الــذي يتــم فيــه مناقشــة مســودة عقــد وطــي ال تــزال القــوات 
الروســية وقــوات النظــام الســوري تقصــف املشــايف واملنشــآت احليويــة، ومتــارس عمليــات االعتقــال واإلخفــاء القســري 
والتعذيــب، وهــي مســتمرة يف هدفهــا النهائــي يف كســب مزيــد مــن الوقــت وإعــادة أتهيــل النظــام الســوري وفقــاً ملنطــق 
االنتصــار عســكرايً ولــن يتــم عندهــا احــرام أي خمــرج مــن العمليــة التفاوضيــة، جيــب علــى اجملتمــع الــدويل واألمــم 

املتحــدة الضغــط علــى األطــراف املتفاوضــة إليقــاف االنتهــاكات إن كانــت جديــة يف العمليــة السياســية”.

منهجية: 
ــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا مــن قبــل األطــراف  يهــدف التقريــر إىل عــرض أبــرز االنتهــاكات الــيت متكَّ
املشــاركة يف اللجنــة الدســتورية )قــوات النظــام الســوري وحليفــه الروســي وفصائــل يف املعارضــة املســلحة( يف املــدة الــيت شــهدت 
انعقــاد جولــيت أعمــال اللجنــة املصغــرة، األوىل منــذ 4 حــى 9/ تشــرين الثــاين/ 2019، والثانيــة منــذ 25 حــى 30/ تشــرين 
الثــاين/ 2019، وابلتــايل ال يتضمــن التقريــر انتهــاكات قــوات ســوراي الدميقراطيــة وال قــوات التحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة وال قــوات عمليــة نبــع الســالم )القــوات الركيــة واجليــش الوطــي الســوري(، ويســتعرض التقريــر أبــرز حــوادث 

االنتهــاكات الــيت ارتكبتهــا األطــراف املشــاركة تزامنــاً مــع انعقــاد اجتماعــات اجللســة الثانيــة للجنــة املصغــرة بشــكل خــاص.
وقــد اعتمــدان علــى ابحثــني ميدانيــني عاملــني لدينــا، حيــث قمنــا أبخــذ شــهادات مباشــرة مــن انجــني أو مــن أقــرابء لضحــااي أو 
عمــال إغاثــة ونشــطاء إعالميــني، ذلــك ابالعتمــاد علــى شــبكة العالقــات الواســعة الــيت منتلكهــا مــن خــالل عملنــا املســتمر منــذ 

مثــاين ســنوات.

تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى توثيــق االنتهــاكات بشــكل يومــي، وتُعتــر جرميــة القتــل اجلرميــة األعظــم، وُتشــكِّل 
ل هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي  ابلتــايل مؤشــراً أساســياً لتقييــم أثــر االتفاقــات، وكذلــك اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيَّــة. وُيســجِّ
املدنيــني فقــط، وتوزُّعهــا تبعــاً للمــكان الــذي قتلــوا فيــه وليــس تبعــاً للمحافظــة الــيت ينتمــون إليهــا. نرجــو االطــالع علــى املنهجيــة 

املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي 1.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــيت ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون موقــع 

اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــني وحجــم الدمــار الكبــري الــذي تســبَّبت بــه اهلجمــات.
وحنتفظ بنســٍخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرونية 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.
 

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.

اثنيــاً: علــى األطــراف املشــاركة يف اللجنــة الدســتورية التقيُّــد ابلقوانــن الدوليــة والتوقــف عــن ممارســة 
االنتهــاكات:

توقَّــع اجملتمــع الســوري أن تنخفــض وتــرية االنتهــاكات املمارســة حبقــه وقســوهتا بعــد أن ينطلــق املســار الدســتوري، وغالبــاً مــا يكــون 
البــدء ابملســار الدســتوري بعــد توقــف النــزاع والبــدء ابملفاوضــات وصــواًل إىل تســوية معينــة مث يقــوم األطــراف بصياغــة مــا متَّ االتفــاق 
عليــه ضمــن وثيقــة إعــالن دســتوري، لكــن النــزاع يف ســوراي ال يــزال مســتمراً وال يــزال النظــام الســوري وحلفــاؤه ميارســون خمتلــف 
أنــواع االنتهــاكات، الــيت ُيشــكِّل بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية وُيشــكل بعضهــا اآلخــر جرائــم حــرب، فــال تــزال عمليــات التعذيــب 
داخــل مراكــز االحتجــاز مســتمرة، وال تــزال عمليــات قصــف املراكــز احليويــة وأبرزهــا املراكــز الطبيــة مســتمرة، ومل يتــم الكشــف عــن 

مصــري املختفــني قســرايً لــدى األطــراف املتفاوضــة. 

لقــد رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ انطــالق جلســات اللجنــة الدســتورية عمليــات قصــف عنيفــة وعشــوائية 
يف كثــري منهــا، نفذهتــا قــوات النظــام الســوري علــى ريــف إدلــب اجلنــويب وريــف محــاة الغــريب وريــف حلــب الشــمايل، مــع ارتفــاع 
وتــرية القصــف علــى مدينــيت كفــر نبــل وجســر الشــغور وحميطهمــا يف ريــف إدلــب. ومل نســجل اخنفاضــاً يف وتــرية عمليــات القصــف 

األرضــي للنظــام الســوري منــذ بــدء احلملــة العســكرية األخــرية يف 26/ نيســان.

إضافــة إىل ذلــك، فقــد ســجلنا أول غــارة للطــريان اثبــت اجلنــاح التابــع لقــوات النظــام الســوري يف 4/ تشــرين الثــاين، بعــد انقطــاع 
اســتمر قرابــة شــهر ونصــف الشــهر، اســتمرت الغــارات علــى مــدار أربعــة أايم لتنقطــع بعدهــا مــن جديــد. الحظنــا يف اآلونــة 
األخــرية ارتفاعــاً يف وتــرية اهلجمــات ابلراميــل املتفجــرة علــى املناطــق املدنيــة وتســبُّبها أبضــرار ماديــة كبــرية يف منشــآت حيويــة 
كاملســجد الكبري يف قرية كنصفرة بريف إدلب اجلنويب يف 24/ تشــرين الثاين، ومشــفى الروضة يف مدينة كفر نبل بريف إدلب 

اجلنــويب أيضــاً يف 26/ تشــرين الثــاين.
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كمــا ســجلنا اســتخدام قــوات النظــام الســوري صواريــخ ابلســتية، كان أبــرز احلــوادث ابســتخدام تلــك الصواريــخ، هجــوم علــى 
خميــم قــاح للنازحــني قــرب احلــدود الســورية الركيــة، يف 20/ تشــرين الثــاين؛ أســفر عــن جمــزرة مروعــة، وســوف نصــدر حتقيقــاً خاصــاً 

حــول احلادثــة يف األايم القادمــة.

وعلــى الرغــم مــن أن اللجنــة الدســتورية فكــرة روســية إال أن القــوات الروســية تقــوم ابلتــوازي مــع انعقــاد جلســات جنيــف بقصــف 
عنيــف ومركــز علــى بلــدات عــدة يف ريفــي إدلــب اجلنــويب والغــريب، وازدادت وتــرية اهلجمــات اجلويــة الروســية الــيت يعقبهــا هجمــات 
أرضيــة لقــوات النظــام الســوري ُمتســببة مقتــل عشــرات املدنيــني. وقــد أصــدران تقريــراً يوثــق أبــرز االنتهــاكات يف منطقــة خفــض 

التصعيــد إثــر احلملــة العســكرية األخــرية يف 30/ تشــرين األول/ 2019.

اســتمرت قــوات النظــام الســوري يف سياســة االعتقــاالت طيلــة هــذا األســبوع وتركَّــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــة ريــف دمشــق 
مســتهدفة بشــكل أساســي األشــخاص الذيــن أجــروا تســوايت ألوضاعهــم األمنيــة ســابقاً.

وشــهَد الثلــث األخــري مــن شــهر تشــرين الثــاين ارتفاعــاً يف وتــرية حركــة النــزوح وبــدأ ســكان بعــض القــرى والبلــدات الــيت مل يســبق 
أن نــزح عنهــا أهلهــا ســابقاً بشــكل كامــل ابلنــزوح مشــااًل؛ ذلــك إثــر تصعيــد القــوات الروســية مــن هجماهتــا اجلويــة علــى مناطــق يف 

ريفــي إدلــب اجلنــويب والغــريب، وتقــدر حصيلــة النازحــني بـــ 30 ألــف مــدين، نزحــوا ابجتــاه الشــمال الســوري.
 

اثلثاً: امللخص التنفيذي:
ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

ســجَّلنا مقتــل 32 مدنيــاً، بينهــم 14 طفــاًل، و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وارتــكاب جمــزرة واحــدة علــى يــد قــوات احللــف الســوري 
الروســي، يف املــدة الــيت شــهدت انعقــاد جولــيت اجتماعــات اللجنــة الدســتورية املصغــرة، توزعــت علــى النحــو التــايل:

1: تزامناً مع اجلولة األوىل، منذ 4 حى 9/ تشرين الثاين/ 2019
ســجَّلنا مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــاًل، و2 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وارتــكاب جمــزرة واحــدة علــى يــد قــوات احللــف الســوري 

الروســي، توزعــوا حســب األطــراف الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 9 مدنيــاً بينهــم 5 طفــاًل، 

توزعــت حســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:
• حمافظة إدلب: 8
• حمافظة محاة: 1

http://sn4hr.org/arabic/2019/11/18/11731/
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- القوات الروسية: 13 مدنياً بينهم 5 طفالً و2 سيدة، وارتكبت جمزرة واحدة، توزعت حسب احملافظات على النحو التايل:
• حمافظة حلب: 8
• حمافظة إدلب: 5

2: تزامناً مع اجلولة الثانية، منذ 25 حى 30/ تشرين الثاين/ 2019
ســجَّلنا مقتــل 10 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــاًل، علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، توزعــت حســب األطــراف الفاعلــة علــى 

النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 7 مدنيــاً بينهــم 3 طفــاًل، 

توزعــوا حســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:
• حمافظة إدلب: 4
• حمافظة حلب: 3

- القوات الروسية: 3 مدنياً بينهم 1 طفاًل. مجيعهم يف حمافظة إدلب

ابء: عمليات االعتقال واإلخفاء القسري:
ســجَّلنا 22 حادثــة اعتقــال يف املــدة الــيت شــهدت انعقــاد جولــيت اجتماعــات اللجنــة الدســتورية املصغــرة، مجيعهــا علــى يــد قــوات 

النظــام الســوري توزعــت علــى النحــو التــايل:
1: تزامناً مع اجلولة األوىل، منذ 4 حى 9/ تشرين الثاين/ 2019

وثَّقنا اعتقال ما ال يقل عن 9 أشخاص على يد قوات النظام السوري.

2: تزامناً مع اجلولة الثانية، منذ 25 حى 30/ تشرين الثاين/ 2019
وثَّقنا اعتقال ما ال يقل عن 13 شخصاً على يد قوات النظام السوري.

اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة: 
وثقنــا مــا ال يقــل عــن 41 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، يف املــدة الــيت يغطيهــا التقريــر، بينهــا 4 علــى مــدارس، و8 
علــى منشــآت طبيــة، و8 علــى أماكــن عبــادة، و9 علــى مراكــز للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات(، و1 علــى ســوق، و1 علــى 

خميــم للنازحــني، توزعــت علــى النحــو التــايل:
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1: تزامناً مع اجلولة األوىل، منذ 4 حى 9/ تشرين الثاين/ 2019
وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن 35 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، بينهــا 4 علــى مــدارس و7 علــى منشــآت طبيــة، و7 علــى 
أماكــن عبــادة، و7 علــى مراكــز للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات( و1 علــى ســوق، و1 علــى خميــم للنازحــني. ومجيعهــا علــى يــد 

قــوات احللــف الســوري الروســي، توزعــت حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام الســوري: 30 حادثة اعتداء، بينها 6 على أماكن عبادة، 4 على مدارس، 5 على منشــآت طبية، 1 على 

ســوق، 7 علــى مراكــز حيويــة اتبعــة للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات(، توزعــت علــى احملافظــات علــى النحــو التــايل:
• حمافظة إدلب: 27
• حمافظة حلب: 2
• حمافظة محاة: 1

- القوات الروسية: 5 حادثة اعتداء، بينها 1 على مكان عبادة، 2 على منشآت طبية، 1 على خميم. مجيعها يف حمافظة إدلب.

2: تزامناً مع اجلولة الثانية، منذ 25 حى 30/ تشرين الثاين/ 2019
وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن 6 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، بينهــا 1 علــى منشــآت طبيــة، و1 علــى مــكان عبــادة، و2 
علــى مراكــز للدفــاع املــدين )منشــآت وآليــات(. ومجيعهــا يف حمافظــة إدلــب علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، توزعــت 

حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري: 4 حــوادث اعتــداء )1 حادثــة اعتــداء علــى مــكان عبــادة، 1 علــى منشــأة طبيــة، 2 علــى آليــات 

اتبعــة للدفــاع املــدين(.
- القوات الروسية: 2 حادثة اعتداء.

اثء: استخدام األسلحة غري املشروعة والعشوائية:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إلقــاء الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 117 برميــاًل 

متفجــراً، يف املــدة الــيت شــهدت انعقــاد جولــيت اجتماعــات اللجنــة الدســتورية املصغــرة، توزعــت علــى النحــو التــايل:
1: تزامناً مع اجلولة األوىل، منذ 4 حى 9/ تشرين الثاين/ 2019

سجلنا إلقاء سالح اجلو التابع لقوات النظام السوري ما ال يقل عن 35 برمياًل متفجراً، مجيعها على حمافظة الالذقية
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2: تزامناً مع اجلولة الثانية، منذ 25 حى 30/ تشرين الثاين/ 2019
وثقنا إلقاء سالح اجلو التابع لقوات النظام السوري ما ال يقل عن 82 برميالً متفجراً، توزعت على احملافظات على النحو التايل:

- حمافظة إدلب: 64
- حمافظة الالذقية: 18 

مل نســجل عمليــات قصــف تســببت يف وقــوع خســائر ماديــة أو بشــرية مــن قبــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة علــى مناطــق ســيطرة 
النظــام الســوري يف املــدة الــيت يغطيهــا التقريــر.

رابعــاً: عــرض ألبــرز انتهــاكات األطــراف املشــاركة يف عمــل اللجنــة الدســتورية يف ظــل اجلولــة الثانيــة مــن 
اجتماعــات اللجنــة املصغــرة حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

ألف: أبرز أعمال القتل غري املشروع:
الثــالاثء 26/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى قريــة كرســعة بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل مدنيــني اثنــني، أحدمهــا طفــل. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ابء: أبرز حوادث االعتقال واإلخفاء القسري:
أواًل: قوات النظام السوري:

األربعــاء 27/ تشــرين الثــاين/2019 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــال يف بلــدات دومــا وحرســتا وعربــني 
يف حمافظــة ريــف دمشــق، مت توثيــق اعتقــال ســبعة أشــخاص واقتيادهــم جلهــة جمهولــة، نشــري إىل أهنــم كانــوا ممــن أجــروا تســوية 

ألوضاعهــم األمنيــة يف وقــت ســابق.
اجلمعــة 29/ تشــرين الثــاين/ 2019 قامــت قــوات النظــام الســوري ابعتقــال شــخصني قــرب بلــدة ديــر العصافــري يف حمافظــة ريــف 

دمشــق واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

https://drive.google.com/file/d/1zeOQmwKqy139EUUkbPeLxMxcoc8ozQWF/view
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اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
أواًل: قوات النظام السوري:

الثــالاثء 26/ تشــرين الثــاين/ 2019 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً أمــام مســجد املصطفــى 
يف قريــة كفرومــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

ختضــع قريــة كفرومــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 26/ تشــرين الثــاين/ 2019 ألقــى الطــريان املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً أمــام مشــفى الروضــة 
لألطفال والنســائية -مشــفى خاص- يف مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املشــفى، 
وإصابــة معداتــه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرية، ُنشــري إىل أّن املشــفى متوقــف عــن العمــل إثــَر تعّرضــه العتــداٍء ســابٍق مــرات عــدة، 
جــراء هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي املســتمرة علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة منــذ 26/ نيســان/ 2019. 

ختضــع مدينــة كفــر نبــل لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ابء: القوات الروسية:
اإلثنــني 25/ تشــرين الثــاين/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ فــرن اإلميــان اآليل للخبــز مشــال 
شــرق قريــة بينــني يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الفــرن، وإصابــة معداتــه أبضــرار 
ماديــة كبــرية، وانــدالع حريــق يف قســم احملروقــات داخــل الفــرن، وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار يف فرن اإلميان اآليل إثر هجوم جوي روسي على قرية بينني/ إدلب- 25/ تشرين الثاين/ 2019

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1lO36HDj0X1_TuCmNarGHXLpi2VVGKOMl/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1oq6ML-tJBVGaiwRC2VnotoClC9Vdw568/view
https://drive.google.com/file/d/1G8t6uoQQNLYxM9ws7T2qEQ0VK2qQ9ZTt/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%20%2D%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%81%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%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%D9%801%2025%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVN6OTM3SHE3WGRFb2JfbERIRjJMa1VCVVJzOENaOE1MQThQNGRfazFnNjVLZz9ydGltZT1RUV9aa0dwMTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1ONL3mao_Ji_ceWNwhCn_p8eLpnD6ktJr/view
https://drive.google.com/file/d/1ultV2RokU7grTeqRuMwZVJR4jxXZRX7v/view
https://drive.google.com/open?id=1gfeHJfqJ2B_sLqe0eZ1ekoTLHPYUmPLt
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%20%2D%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%81%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%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%D9%802%2025%2011%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVQ3a3ZlMHlvVjFIc29jalUxdm1zYllCVjR2SUl1ZHdzZGs2dDUzS0xSWlU4Zz9ydGltZT1yc2lqbDJwMTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1tp9H-32iOgn-OtJLseIxbyBFPFBRJxNo/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
1. خرقت قوات احللف الســوري اإليراين الروســي بشــكل ال يقبل التَّشــكيك قراري جملس األمن 2139 و2254 القاضَيني 
بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وخرقــت عــدداً واســعاً مــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل 

العمــد املادتــني الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.
2. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرَّر الكبــري 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.
3. 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.

التَّوصيات: 
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف عرقلة العملية السياسية.
• إعــادة تسلســل عمليــة الســالم إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة احلكــم 

االنتقايل.
• الطلــب مــن النظــام الســوري وحليفــه الروســي وفصائــل املعارضــة التوقــف عــن كافــة االنتهــاكات وأتمــني إجــراءات حســن النيــة 

عــن طريــق إيقــاف القصــف وكشــف مصــري املختفــني قســرايً علــى أقــل تقديــر.

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.”
• 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.

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

 
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.

 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

ــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــريه مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة  • علــى املفوضــة السَّ
يف هــذا التقريــر وغــريه مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 

• تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــري 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.
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: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. 
• حتديــد املســؤولني عــن اهلجمــات بشــكل واضــح يف حــال التوصــل إىل نتائــج ترجــح ذلــك، وبشــكل خــاص القــوات الروســية 
الــيت تــكاد ختلــو تقاريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية مــن حــوادث حتملهــا مســؤولية هجمــات 

جويــة ابســتثناء حادثــة واحــدة فقــط طيلــة ثــالث ســنوات مــن التدخــل الروســي يف ســوراي. 

إىل النظام السوري:
• التَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عر قتل املواطنني السوريني وتدمري منازهلم وإخفاء وتعذيب عشرات اآلالف منهم.

• إيقــاف عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف املناطــق الســكنية واملستشــفيات واملــدارس واألســواق واســتخدام الذخائــر 
احملرمــة والراميــل املتفجــرة. 

• إيقاف عمليات التعذيب اليت تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.
• االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين والدستور والقانون السوري.

 
إىل النظام الروسي:

• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطالع 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. 

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