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السبت 1 أيلول 2018

مقتل 391 مدنياً يف سوراي يف آب 2018

275 منهم على يد قوات احللف السوري 
- الروسي
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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص آب.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمة ومنهجية: 
منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار 2011 أخــذت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى عاتقهــا 
تســجيل نطــاق واســع مــن االنتهــاكات الــي ترتكــب يوميــاً حبــق الشــعب الســوري كالقتــل، واإلخفــاء القســري، واالعتقــال 
التعســفي، والدمــار، والقصــف العشــوائي، والتَّعذيــب واســتعرضت عــر مئــات التقاريــر واألحبــاث أبــرز مــا ســجَّلته مــن انتهــاكات 

ارتكبتهــا أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. 
أَولَــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ أتسيســها أمهيــة كبــرة لتوثيــق الضحــااي الذيــن ســقطوا علــى يــد أطــراف النــزِّاع 
وأنشــأت قاعــدة بيــاانت ســجَّلت فيهــا أمســاء الضحــااي ومجيــع مــا يتعلــق هبــم مــن معلومــات تفصيليــة كاجلنــس والعمــر واملهنــة 

ــاح املســتخَدم. وطريقــة القتــل واجلهــة الــي قامــت ابلقتــل ونــوع السِّ
ُمعظم الضحااي يف األشــهر األوىل من احلراك الشَّــعيب قضوا إبطاق انر من قبل قوات النظام الســوري الي طبَّقت القوة املفرطة 
علــى املتظاهريــن الســلميني أو بســبب التَّعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز احلكوميــة، أمــا الضحــااي الذيــن ســقطوا يف األعــوام التاليــة 
فــكان معظمهــم نتيجــة هجمــات عشــوائية نفَّذهتــا األطــراف الــي متتلــك ســاح جــو، ويف مقدِّمتهــا النظــام الســوري مث القــوات 
الروســية وقــوات التَّحالــف الــدَّويل، إضافــة إىل ذلــك فهنــاك مئــات الضحــااي الذيــن قتلــوا بســبب نقــص الغــذاء والــدواء النَّاتــج 
عــن احلصــار، ومئــات الضحــااي نتيجــة هجمــات كيميائيــة وعنقوديــة، وانفجــار ألغــام أرضيــة، وآخــرون نتيجــة الــرد أو الغــرق 
ــن أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ضحــااي هجمــات فصائــل يف املعارضــة املســلحة  يف أثنــاء رحــات النُّــزوح، ويتضمَّ

والتَّنظيمــات اإلســامية املتشــددة، وقــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي. 

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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املنهجية:
يشمل التَّقرير ما استطعنا توثيقه من حصيلة الضحااي املدنيني الذين قتلوا على يد اجلهات السبع الرئيسة الفاعلة يف سوراي، وهي:

• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(. 
• القوات الروسية.

• التنظيمات اإلسامية املتشددة.
• فصائل املعارضة املسلحة. 

• قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(.
• قوات التحالف الدويل.

• جهات أخرى.
أما ابلنسبة للضحااي املسلحني فهناك قسمان:

- الضحــااي مــن املعارضــة املســلحة: تواجهنــا صعــوابت إضافيــة ألن أعــداداً كبــرة تُقتــل علــى جبهــات القتــال وليــس داخــل 
املــدن، وال نتمكَّــن مــن احلصــول علــى تفاصيــل مــن اســم وصــورة وغــر ذلــك، وبســبب تكتُّــم قــوات يف املعارضــة املســلحة يف بعــض 

األحيــان ألســباب أمنيــة أو غــر ذلــك، وابلتــايل فــإنَّ مــا يتــم تســجيله هــو أقــل بكثــر ممــا هــو عليــه احلــال.
- الضحــااي مــن قــوات النظــام الســوري أو التَّنظيمــات اإلســامية املتشــددة أو قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي: يــكاد 
يكــون مــن شــبه املســتحيل الوصــول إىل معلومــات عــن هــذا النــوع مــن الضحــااي ونســبة اخلطــأ مرتفعــة جــداً، لعــدم وجــود منهجيــة 
ل ضحاايهــا، ومــن وجهــة نظــران تدخــُل اإلحصائيــات  يف توثيــق مثــل هــذا النــوع؛ ألنَّ هــذه األطــراف ال تنشــر أو ُتصــرِّح أو ُتســجِّ

الصــادرة عــن بعــض اجلهــات هلــذا النــوع مــن الضحــااي يف خانــة اإلحصائيــات الومهيــة الــي ال يوجــد هلــا داات حقيقيــة.
وبناًء على ذلك فإننا سنكتفي ابإلشارة إىل الضحااي املدنيني الذين يقتلون من قبل األطراف كافة، وعقد مقارانت بينهم.

اعتمــَد التَّقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة 
عاقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تــردان أو 
ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف 
بعــض األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة 
املرتفعــة جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتَّــايل 
درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني 
تعرَّضوا لانتهاك مباشــرة؛ حيث حناول قدَر اإلمكان الوصول إليهم مباشــرة، وبدرجة اثنية َمْن شــاَهَد أو صوَّر هذا االنتهاك .
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ِمــَن الضَّــروري أن ُنشــر إىل أنَّ كثــراً مــن احلــوادث الــي تتســبَّب يف ســقوط ضحــااي قــد ال ُتشــكِّل انتهــاكاً للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

كســجٍل وطــي، لكنَّنــا ال نصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم. 
نرجو االطاع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

اثنياً: ملخص آب:
شــهَد شــهر آب اخنفاضــاً ملحوظــاً يف حصيلــة الضحــااي املدنيــني؛ جــراء اخنفــاض وتــرة العمليــات العســكرية مــن قبــل األطــراف 
الفاعلــة يف معظــم أحنــاء ســوراي، فيمــا اســتمرَّت للشــهر الثالــث علــى التــوايل عمليــات الكشــف عــن مصــر العديــد مــن املختفــني 
ــجل املــدين، إمــا أثنــاء مراجعــة ذويهــم للدائــرة إلجــراء  قســرايً لــدى قــوات النظــام الســوري املســجلني علــى أهنــم متوفــون يف دوائــر السِّ
املعامــات املدنيــة أو عــر نشــر تلــك الدوائــر لقوائــم امسيــة للمختفــني الذيــن توفــوا بســبب التَّعذيــب دون حتديــد ســبب الوفــاة 

ومكانــه، وقــد أصــدران تقريريــن يوثِّقــان هــذه الواقعــة.
كمــا وثَّقنــا يف آب للشَّــهر اخلامــس علــى التــوايل ارتفاعــاً يف حصيلــة الضحــااي املدنيــني جــراء عمليــات تفجــر متنوعــة وعمليــات 

اغتيــال. 

اثلثاً: تفاصيل التقرير:
ألف: حصيلة الضحااي املدنيني يف عام 2018:

ــاً علــى يــد  وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2018 حــى أيلــول مــن العــام ذاتــه مقتــل 6036 مدني
أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، 4419 منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي. توّزعــت حصيلــة الضحــااي 

شــهرايً علــى النحــو التــايل:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2018/08/27/10341/
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/13/10142/
https://drive.google.com/file/d/18ytegZrNkRFrCQgbvBxlYlu7QHijtZdd/view
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ابء: حصيلة الضحااي املدنيني يف آب:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف آب 2018 مقتــل 391 مدنيــاً علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. 

يتوزعــون علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1Yomdek1UaeD_kfOny5fonSFNxK6T-JOc/view
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تتوزع حصيلة القتلى حسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
أواًل: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

وثَّقنــا مقتــل 239 مدنيــاً، علــى يــد قــوات النظــام الســوري، بينهــم 13 طفــًا، كمــا أنَّ مــن بــني الضحــااي 8 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، 
و194 بسبب التعذيب.

اثنياً: القوات الروسية:
سجَّلنا مقتل 36 مدنياً، بينهم 20 طفًا، و7 سيدة، نتيجة قصف قوات نعتقد أهنا روسية. 

اثلثًا: التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: قتل 12 مدنياً، بينهم 5 طفًا و1 سيدة بسبب التعذيب. 

https://drive.google.com/file/d/1e4N8efxTLps9FuJkwBGLzPZTktS8E9LS/view
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رابعاً: فصائل يف املعارضة املسلحة:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 1 سيدة.

خامساً: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(:
سجَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 15 مدنياً، بينهم 3 طفًا، و3 سيدة، و1 بسبب التعذيب 

سادساً: جهات أخرى:
ســجَّلنا مقتــل 88 مدنيــاً، بينهــم 25 طفــًا، و17 ســيدة، و2 بســبب التعذيــب مــن قبــل جهــات أخــرى. تشــمل ضحــااي هــذه 
اجلهــات ضحــااي التفجــرات الــي مل حنــدِّد مرتكبيهــا، مصــادر نــران جمهولــة، ألغــام جمهولــة املصــدر، الغــرق، إضافــة إىل ضحــااي 

النــران وحــوادث القصــف العشــوائي للقــوات الرتكيــة الريــة واجلويــة، والضحــااي بنــران القــوات األردنيــة واللبنانيــة. 

حنــبُّ أن ُنشــَر إىل أّن هــذا مــا متكنَّــا مــن خــال أعضائنــا املتوزعــني يف خمتلــف احملافظــات الســورية مــن توثيقــه وتدقيقــه عــر االســم 
الكامــل واملــكان والزمــان، وُنشــر أيضــاً إىل وجــود حــاالت كثــرة مل نتمكــن مــن الوصــول إليهــا وتوثيقهــا، وخاصــة يف حــاالت 
ــح العــدد الفعلــي لارتفــاع، وكل ذلــك بســبب منــع احلكومــة الســورية  اجملــازر وتطويــق البلــدات والقــرى وقطــع االتصــاالت؛ مــا يُرشِّ

ألي منظمــة حقوقيــة مــن العمــل علــى أراضيهــا.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات: 
• تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق 

اإلنســان الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة.
• وُتشــر األدلــة والراهــني وفــق مئــات مــن رواايت شــهود العيــان إىل أنَّ مــا ال يقــل عــن 90 % مــن اهلجمــات الواســعة والفرديــة 

ُوّجهــت ضــدَّ املدنيــني وضــدَّ األعيــان املدنيَّــة.
• هذا كله خُياِلُف ادعاءات احلكومة السورية والنِّظام الروسي أبهنا تُقاتل “القاعدة واإلرهابيني”.

• وُتشــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أنَّ األحــداث املتمثلــة يف جرميــة القتــل هــي جرميــة ضــدَّ اإلنســانية. وقــد حتقَّــق 
ــه ضــدَّ جمموعــات مــن الســكان املدنيــني يف معظــم حــاالت القتــل. عنصــر اهلجــوم الواســع النِّطــاق أو املنهجــي املوجَّ

• ارتكبت قوات اإلدارة الذاتية جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.
• ارتكبت التنظيمات اإلسامية املتشددة أيضاً جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.
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• ارتكبت بعض فصائل املعارضة املسلحة جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.
• ارتكبت قوات التَّحالف الدويل جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.

إدانة وحتميل املسؤوليات:
إنَّ كلَّ فعــل غــر مشــروع دوليــاً تقــوم بــه الدولــة جيــرُّ خلفــه املســؤولية الدوليــة لتلــك الدولــة. وابملثــل، فــإنَّ القانــون الــدويل العــريف 
ينــصُّ علــى أنَّ الدولــة مســؤولة عــن مجيــع األفعــال الــي يرتكبهــا أفــراد قواهتــا العســكرية واألمنيــة. وابلتــايل فالدولــة مســؤولة عــن 

األفعــال غــر املشــروعة، مبــا يف ذلــك اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، الــي يرتكبهــا أفــراد مــن قواهتــا العســكرية واألمنيــة.
كما يُعتر النظام الروســي ومجيع امليليشــيات الشــيعية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشــاركة فعلياً يف عمليات القتل، وتتحمل 
املســؤولية القانونيــة والقضائيــة، إضافــة إىل مجيــع املمولــني والداعمــني للنظــام الســوري، الــذي يقــوم ابرتــكاب جمــازر بشــكل شــبه 

يومــي ومنهجــي وال يتوقــف يف ليــل أو هنــار.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات 
القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النِّــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.

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

• توســيع العقــوابت لتشــمَل النِّظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 
اإلنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.

• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 
اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.

• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــد اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل مســتحقيها بــل إىل املوالــني 

للحكومــة الســورية.
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إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلله الكامل، يتوجَّب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل 
لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ اخلطــوات 
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضغط 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 السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة السَّــامية أن تُقــدَِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن حصيلــة الضحــااي الــواردة 
يف هــذا التقريــر، وحــوادث القتــل الــي ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ جمــازر يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ 

التوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون  النَّظــر يف احلــاالت الــي حتــّدث عنهــا هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 9

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

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

• التَّوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عر عمليات القتل ابستخدام كل الوسائل )القصف واحلصار والتعذيب والتشريد..(
• حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم من مقدَّرات الدولة السورية.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(: 
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن 
حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَـّـة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار 

منهــم.
• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 

ُتســيطر عليهــا.
ــاح والدَّعــم  ــاح وغــره، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ

مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 
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إىل فصائل املعارضة املسلحة: 
ضمــان محايــة املدنيــني يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف اهلجمــات الــي تســبَّبت يف ضحــااي مدنيــني، وضــرورة التميِّيــز بــني 

األهــداف العســكرية واألهــداف املدنيــة واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

شكر وعزاء
كل الشــكر والتَّقديــر لألهــايل وذوي الضحــااي وشــهود العيــان ونشــطاء اجملتمــع احمللــي، الذيــن أغنــت مســامهاهتم هــذا التقريــر، 

وخالــص العــزاء أُلســر الضحــااي وأصدقائهــم.
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