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الجمعة 5 كانون األول 2014

محتويات التقرير:
ملخص تنفيذي

تفاصيل احلوادث
االستنتاجات والتوصيات

شكر وعزاء

ما اليقل عن 33 مجزرة في شهر تشرين الثاني

الملخص التنفيذي:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  حصول ما اليقل عن 33 جمزرة يف شهر تشرين
الثاين، توزعت على النحو التايل:

القوات احلكومية: ارتكبت 31 جمزرة.
جمموعات متطرفة: جمزرة واحدة.
جمموعات مسلحة: جمزرة واحدة.

تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توصيف لفظ جمزرة على احلدث الذي يقتل فيه 
مخسة أشخاص مساملني دفعة واحدة، من أجل االطالع على املزيد حول منهجيتنا يف توثيق 

الضحايا، نرجو زيارة الرابط.

توزعت المجازر على المحافظات بحسب الترتيب التالي:
الرقة: 7 جمازر، محاة: 5 جمازر، حلب: 5 جمازر، درعا: 5 جمازر، ريف دمشق: 3 جمازر، 

إدلب: 3 جمازر، محص: جمزرتان، دير الزور: جمزرتان، دمشق: جمزرة واحدة
تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحايا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل ما 
اليقل عن 393 شخصًا، بينهم 93 طفاًل و48 سيدة، أي أن 35.9% من الضحايا هم 
نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جدًا، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف  تلك اجملازر 

كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحايا اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:

القوات احلكومية: 365 شخصًا، بينهم 82 طفاًل، و48 سيدة.
تنظيم الدولة: 17 شخصًا.

فصائل املعارضة املسلحة: 11 طفاًل.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
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تفاصيل التقرير:

الرقة:
•  بتاريخ 11/ تشرين الثاين/ 2014 شنّ الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية غارات عدة 

على مدينة الرقة، سجلنا مقتل 14شخصًا، بينهم طفالن، و5 سيدات.

• بتاريخ 16/ تشرين الثاين/ 2014 أعدم تنظيم الدولة رميًا بالرصاص 17 شخصًا يف سوق 
مدينة الطبقة مبحافظة الرقة بتهمة التجسس والعمل لصاحل القوات احلكومية.

مما  الرقة،  مدينة  على  الثاين/ 2014 صاروخًا  تشرين   /19 بتاريخ  احلكومية  للقوات  التابع  احلريب  الطريان  • قصف 
تسببب مبقتل 9 أشخاص بينهم طفالن وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 16 شخصًا جبراح. 

• بتاريخ 25/ تشرين الثاين/ 2014 شنّ الطريان احلريب 
التابع للقوات احلكومية 9 غارات على مدينة الرقة، سجلنا 
مقتل 73 شخصًا، بينهم 7 أطفال، و3 سيدات، إضافة 

إىل دمار كبري يف املنشآت.

• بتاريخ 27/ تشرين الثاين/ 2014 شنّ الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية 8 غارات على مدينة الرقة مما تسبب مبقتل 
7 أشخاص، بينهم طفل وسيدتان، إضافة إىل دمار يف العديد من األبنية السكنية.

• قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 28/ تشرين الثاين/ 2014 صاروخني قرب مسجد اجلراكسة يف 
مدينة الرقة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، إضافة إىل دمار جزء من املسجد، وتضرر العديد من األبنية 

السكنية واحملالت التجارية.

• قصفت املقاتالت احلربية التابعة للقوات احلكومية بتاريخ 29/ تشرين الثاين/ 2014 صاروخني على مدينة الرقة، ما أدى 
إىل مقتل 11 شخصًا، بينهم طفل، وإصابة 16 جبروح، إضافة إىل دمار عدد من احملالت التجارية.

حماة:
• قصفت املقاتالت احلربية التابعة للقوات احلكومية بتاريخ 
2/ تشرين الثاين/ 2014 بلدة أم توينة بريف حمافظة محاة، 

ما تسبب مبقتل 5 أشخاص.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=AricHbffsQs
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOW9SaF9wX25LMUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuOW9SaF9wX25LMUE/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=2AuULsd7jEE
http://www.youtube.com/watch?v=2AuULsd7jEE
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZjEzQzNQTVNHc2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYzFEUVc4azl5TTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYzFEUVc4azl5TTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuM1N4MlN5NEowek0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQUZsY3NHU3VIY3c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuaVlpa3dzLVNHZ0E/edit
http://www.youtube.com/watch?v=3uO_m_hwRjE
http://www.youtube.com/watch?v=-rNP_ZITbdk
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• قصفت مدفعية القوات احلكومية بتاريخ 2/ تشرين الثاين/ 
2014 قرية قرب فضة بريف حمافظة محاة، ما أدى إىل مقتل 

8 أشخاص.

الثاين/  تشرين   /2 بتاريخ  احلكومية  القوات  اقتحمت   •
2014 قرية الكرمي بريف حمافظة محاة وأطلقت الرصاص 
على األهايل، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا، بينهم طفل، 

و3 سيدات.

الثاين/ 2014 نصبت القوات احلكومية كمينًا يف قرية اللحونة بريف حمافظة محاة، ما أدى  • بتاريخ 11/ تشرين 
إىل مقتل 13 شخصًا.

• بتاريخ 12/ تشرين الثاين/ 2014 قصفت إحدى كتائب املعارضة املسلحة صاروخ غراد على بلدة كرناز، سقط الصاروخ 
على مدرسة »بنات كرناز« للتعليم األساسي، ما أدى إىل مقتل 11 طفاًل، وجرح 8 أطفال آخرين، إضافة إىل دمار أحد 

الصفوف اليت استهدفها القصف.

حلب:
• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 6/ تشرين الثاين/2014 
القدمية يف حي  املواصالت  برميليتني على منطقة  قنبلتني 
شخصًا   14 مبقتل  تسبب  ما  حلب،  مبدينة  الشعار 
بينهم 3 أطفال وسيدتان، إضافة إىل دمار بعض األبنية 

لسكنية. ا

قنبلتني   2014 الثاين/  تشرين   /9 بتاريخ  املروحي  الطريان  ألقى   •
توثيق  فريق  سجل  حلب،  حمافظة  بريف  الباب  مدينة  على  برميليتني 
الضحايا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 7 مدنيني، بينهم 5 
أطفال وسيدة دفعة واحدة، كما أدى القصف إىل دمار كبري يف األبنية 

لسكنية ا

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudHhlSXc0bUN0RVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudHhlSXc0bUN0RVU/view?usp=sharing
http://youtu.be/dXDOw8-rjVQ
http://www.youtube.com/watch?v=zPeo1vm6_fM&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=_T_Q-fXIxeQ
https://www.youtube.com/watch?v=_T_Q-fXIxeQ
http://www.youtube.com/watch?v=KPIqlTfzqTw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=CLe6iaj0b5M
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuX1JTNHFXMDNMNGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPejR1dDZMWkp3ZFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNXlJZHNBTkpqaGM/view?usp=sharing
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• بتاريخ 17/ تشرين الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية أمام أحد املطاعم مبدينة الباب مبحافظة حلب، ما 
أدى إىل مقتل 18 شخصًا، وإصابة 35 آخرين، إضافة إىل احتراق املطعم، ودمار حمتوياته كافة.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 18/ تشرين الثاين/ 2014 قنبلة برميلية على طريق كفر محرة - حريتان يف منطقة قرباالنكليزي 
مبحافظة حلب، ما أدى إىل مقتل 16 شخصًا، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات ومسعف، إضافة إىل احتراق سيارة إسعاف 

وتضرر عدة سيارات كانت موجودة يف املوقع بشكل كبري.

• قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 30/ تشرين الثاين/ 2014 صاروخًا على مدينة عندان بريف حمافظة 
حلب، ما أدى إىل مقتل 11 شخصًا بينهم طفل.

درعا:
• اقتحمت القوات احلكومية بتاريخ 8/ تشرين الثاين/ 2014 احلي الغريب ملدينة الشيخ مسكني بريف حمافظة درعا، وقامت 

بإطالق الرصاص على 5 أشخاص، بينهم طفالن وسيدتان.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 9/ تشرين الثاين/ 2014 
قنابل برميلية على مدينة داعل بريف حمافظة درعا، أسفر 
بينهم طفالن، إضافة إىل  القصف عن مقتل 6 أشخاص 

تضرر املباين السكنية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=TSw5Lm5PrBg&spfreload=10
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQ3F5X3lEUEtCSG8/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=B_Mdcvmqn2I&spfreload=10
http://www.youtube.com/watch?v=B_Mdcvmqn2I&spfreload=10
http://youtu.be/kU4HUdG-eU4
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRXVNdXhrdFZBcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuRXVNdXhrdFZBcWc/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=gIe3GRoJzDI
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMlRLejl6V3Bsb0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMlRLejl6V3Bsb0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3JKeUhUSWhGOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa3JKeUhUSWhGOGM/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=RDCDr9l1Llw
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• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 19/ تشرين الثاين/ 2014 
قنابل برميلية عدة على مدينة احلارة بريف حمافظة درعا، ما 
أدى إىل مقتل 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وسيدتان خالل 

حلظات، كما تضررت العديد من املنازل السكنية.

•  بتاريخ 28/ تشرين الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية صاروخًا على مدينة إخنل مبحافظة درعا، 
ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص.

•  شنّ الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 30/ تشرين الثاين/ 2014 غارتني على مدينة جاسم مبحافظة درعا، 
ما أدى إىل مقتل 27 شخصًا، بينهم 5 أطفال، و5 سيدات، إضافة إىل اشتعال احلرائق يف بعض احملالت التجارية، وتضرر 

العديد من األبنية السكنية.

ريف دمشق:
• أغار الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 7/ تشرين الثاين/ 2014 ست غارات على بلدة مرج السلطان 

مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم طفالن، و4 سيدات.

• بتاريخ 13/ تشرين الثاين/ 2014 أغار الطريان احلريب 
التابع للقوات احلكومية مرتني على بلدة سقبا مبحافظة ريف 
دمشق، ما تسبب مبقتل 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، 
و4 سيدات، إضافة إىل دمار العديد من املنازل السكنية.

• قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 17/ 
تشرين الثاين/ 2014 صاروخني على بلدة زملكا مبحافظة 
ريف دمشق، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم طفالن، 

إضافة إىل حصول أضرار كبرية باألبنية السكنية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?v=sqAlt9OGQxc
http://www.youtube.com/watch?v=YqcQfKnjwhA
http://www.youtube.com/watch?v=SC2rpXdvht8
http://www.youtube.com/watch?v=SC2rpXdvht8
http://www.youtube.com/watch?v=jpJ3leoPCMo
http://youtu.be/UGaAYDrHQHQ
http://youtu.be/UGaAYDrHQHQ
http://www.youtube.com/watch?v=cmzDcld_KUo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=F-mckVbyhdY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQVFjaEhuNXhiYjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQVFjaEhuNXhiYjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTmE5d2tua2k4V0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTXp3Wlk3aTE0NGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTXp3Wlk3aTE0NGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueGNmYUZwV1l6SFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueGNmYUZwV1l6SFk/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=0juol60hVuU
http://www.youtube.com/watch?v=OSFEfD5RyuA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PhGji5eBfMI&feature=youtu.be
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إدلب:
• بتاريخ 6/ تشرين الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية صاروخًا على بلدة موقا يف ريف حمافظة 

إدلب، ما تسبب مبقتل 5 أشخاص، بينهم طفلة وسيدتان، إضافة إىل دمار باملنازل السكنية.

• قصفت املقاتالت احلربية التابعة للقوات احلكومية بتاريخ 
16/ تشرين الثاين/ 2014 صاروخًا على مدينة معرة مصرين 
يف ريف حمافظة إدلب، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص بينهم 

طفل وسيدة، إضافة إىل دمار منازل سكنية عدة.

• ألقى الطريان املروحي بتاريخ 18/ تشرين الثاين/ 2014 قنبلتني برميليتني على بلدة معر مشارين يف ريف حمافظة إدلب، 
أسفر القصف عن مقتل 6 مدنيني، بينهم 4 أطفال وسيدتان.

حمص:
• قصفت مدفعية القوات احلكومية بتاريخ 2/ تشرين الثاين/ 
2014 صاروخي أرض أرض على أحد األبنية السكنية يف 
حي الوعر يف مدينة محص، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، 
بينهم 3 أطفال، إضافة إىل أضرار مادية يف األبنية السكنية.

• بتاريخ 12/ تشرين الثاين/ 2014 ألقى الطريان املروحي قنبلة برميلية على أحد األبينة يف مدينة الرسنت بريف حمافظة محص، 
ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص بينهم طفل وسيدتان.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DvP9N-783I0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gv_Pqnai8ck
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gv_Pqnai8ck
http://www.youtube.com/watch?v=LjwsPN7xL1s
http://www.youtube.com/watch?v=LjwsPN7xL1s
https://www.youtube.com/watch?v=oSYL5a9_t5Q&feature=youtu.be
http://youtu.be/god13IH-6a0
http://youtu.be/god13IH-6a0
http://www.youtube.com/watch?v=mPPyIiglwc4
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX3ZpYzFfZUhwYUk/view
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPYU1FZkZya0JyODQ/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZmc0eTZfZmFRY2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZmc0eTZfZmFRY2M/view?usp=sharing
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دير الزور:
• قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية بتاريخ 28/ تشرين الثاين/ 2014 صاروخًا على املعرب املائي الواصل بني قرييت 

البوليل والصبحة بريف حمافظة ديرالزور، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، وجرح 6 آخرين.

• بتاريخ 29/ تشرين الثاين/ 2014 قصف الطريان احلريب التابع للقوات احلكومية صاروخًا على قرية حطلة بريف حمافظة دير 
الزور، ما تسبب مبقتل 12 شخصًا، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.

دمشق:
تشرين   /5 بتاريخ  احلكومية  القوات  مدفعية  قصفت   •
الثاين/ 2014 صاروخني على مدرسة احلياة يف حي القابون 
بدمشق، ما تسبب مبقتل 15 طفاًل وإصابة 25 آخرون، 

إضافة إىل أضرار مادية مببىن املدرسة.

االستنتاجات:
القوات الحكومية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني 
عزل، وبالتايل فإن القوات احلكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. 

إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها كافة األركان.
2. أيضًا ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد 

اإلنسانية.
3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصابات هبم أو إحلاق الضرر باألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد بأن الضرر كان مفرطًا جدًا 
إذا ما قورن بالفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.

4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر املتكررة، ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة 
املنسقة للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

تنظيم الدولة:
أظهرت سياسة اإلعدامات والقتل، اليت يقوم هبا تنظيم الدولة أهنا ترتكب يف ظل هجمات واسعة، ونرى أن جرائم القتل ترقى 

ألن تكون جرائم حرب.

فصائل المعارضة المسلحة:
إن قيام بعض الفصائل املسلحة بعمليات القصف العشوائي عدمي التمييز، يعترب جرمية حرب حبسب القانون الدويل اإلنساين، 

وقد تسببت عمليات القصف تلك جبرمية القتل، وتدمري املمتلكات املدنية يف بعض األحيان.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZWxEYURkMEtCbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZWxEYURkMEtCbXc/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=Wz94L0gCZsg&feature=youtu.be
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التوصيات:

إلى األمم المتحدة ومجلس األمن:
1. إحالة الوضع يف سورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت اليت يفترض باجمللس اختاذها بشأن احلكومة 

السورية؛ ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل مجيع الدكتاتوريات حول العامل ويعزز من ثقافة اجلرمية.
2. فرض عقوبات عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.

3. إلزام احلكومة السورية بإدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.
4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.

5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا 
احلكومة السورية تشكل هتديدًا صارخًا لألمن والسلم الدوليني.

الشيعية  امليليشيات اليت حتارب إىل جانب احلكومة السورية، واليت ارتكبت مذابح واسعة، كحزب اهلل واأللوية  6. إدراج 
األخرى، وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.

7. تطبيق مبدأ »محاية املدنيني« الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن هذا 
املبدأ إن مل يطبق يف سورية فأين سيُطبق؟..

8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفًا رمسيًا »بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية« فيما يتعلق باجلانب اإلغاثي، 
للحكومة  للموالني  بل  واملعنوية، واليت غالبًا ال تصل ملستحقيها  املالية  املساعدات  بالقسم األكرب من  إمدادها  والتوقف عن 

السورية.

مجلس حقوق اإلنسان:
1. مطالبة جملس األمن واملؤسسات الدولية املعنية بتحمل مسؤولياهتا جتاه ما حيصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال 

واغتصاب وهتجري.
2. الضغط على احلكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب.

3. حتميل حلفاء وداعمي احلكومة السورية – روسيا وإيران والصني- املسؤولية املادية واألخالقية عن ما حيصل من انتهاكات 
يف سورية.         

4. إيالء اهتمامًا وجدية أكرب من قبل جملس حقوق اإلنسان جتاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا يف سوريا.

إلى جامعة الدول العربية:
1. فرض عقوبات شاملة على مجيع املسؤولني املتورطني يف ارتكاب جرائم يف سورية، وحث كافة دول العامل على ذلك.

2. زيادة املساعدات اإلنسانية وخصوصًا على مستوى التعليم والصحة، ورعاية مصاحل الالجئني السوريني يف الدول العربية.
3. مطالبة جملس األمن بتنفيذ التوصيات الواردة أعاله.

4. نطالب جملس حقوق اإلنسان واألمم املتحدة بإعطاء قضية وقف القتل اليومي حقها من االهتمام واملتابعة.
5. االهتمام اجلدي والبالغ هبذه القضية، و وضعها يف دائرة العناية واملتابعة الدائمة وحماولة االهتمام ورعاية ذوي الضحايا 

نفسيًا وماديًا وتعليميًا.
6. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء احلكومة السورية الرئيسني – روسيا وإيران والصني- ملنعهم من االستمرار يف 
توفري الغطاء واحلماية الدولية والسياسية لكافة اجلرائم املرتكبة حبق الشعب السوري، وحتميلهم املسؤولية األخالقية واملادية 

عن كافة جتاوزات احلكومة السورية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org
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لجنة التحقيق الدولية:
على جلنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع وكأنه بني طرفني متساويني باجلرائم والقوة ومركزية القرار، وأن تصف اجلرائم 
كما وقعت ودون ختفيف من حدهتا ألغراض سياسية، كما يتوجب على اللجنة زيادة كوادرها املختصني بالشأن السوري نظرًا 

حلجم اجلرائم اليت ترتكب يوميًا مما ميكنها من توثيق أوسع وأمشل.

شكر وعزاء

كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحايا وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين سامهت شهاداهتم بشكل فعال يف 
هذا التقرير، خالص العزاء ألسر الضحايا وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org

