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األحد 3 تشرين الثاين 2019

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على خلفية 
النزاع يف سوراي يف تشرين األول 2019
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: ملخص تشرين األول.
اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على خلفية النزاع يف سوراي يف تشرين األول.

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  تشــرين األول 2019، ويســتعرض حصيلــة الضحــااي املدنيــني، الذيــن وثقنــا يف 
هــذا الشــهر 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. ويف حــال مل نتمكــن مــن إســناد االنتهــاك ألحــد الطرفــني املتصارعــني نظــراً لقــرب املنطقــة 
مــن خطــوط االشــتباكات أو اســتخدام أســلحة متشــاهبة أو ألســباب أخــرى يتــم تصنيــف احلادثــة ضمــن جهــات أخــرى ريثمــا 

ــل إىل أدلــة كافيــة إلســناد االنتهــاك ألحــد الطرفــني. نتوصَّ

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، 
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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 1.

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 تشرين األول:  
شــهد شــهر تشــرين األول اســتمرار اهلجمــات األرضيــة لقــوات النظــام الســوري علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة واألخــرة 
)املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والاذقيــة(، تركــزت علــى ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب وريــف 
حمافظــة محــاة الغــريب )كبلــدات وقــرى كنصفــرة وحزاريــن، والنقــر، والشــيخ مصطفــى، وكفــر ســجنة، وعابديــن، وحيــش، وأرينبــة 
يف إدلــب، وســهل الغــاب يف محــاة( متســببة يف مقتــل عشــرات الضحــااي املدنيــني. كمــا تعرضــت بلــدات ريــف إدلــب الغــريب 
)كبلــديت بدامــا واجلانوديــة( لقصــف أرضــي شــبه يومــي ابلتزامــن مــع االشــتباكات علــى حمــور الكبينــة يف حمافظــة الاذقيــة بــني 
قــوات النظــام الســوري وامليلشــيات املســاندة هلــا وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــع هيئــة حتريــر الشــام. شــهد النصــف الثــاين مــن 
الشــهر عــودة الطــران احلــريب الروســي إىل الســماء وتنفيــذه هجمــات تركــزت علــى مناطــق يف جبــل األربعــني وتفتنــاز وحزاريــن، 

وكفــر نبــل، وحــاس، وبلــدات ريــف إدلــب اجلنــويب. 
يف 22/ تشــرين األول أعلنــت رائســة اجلمهوريــة الســورية عــن زايرة لرئيــس النظــام الســوري والقائــد العــام للجيــش والقــوات 
املســلحة إىل بلــدة اهلبيــط يف ريــف إدلــب اجلنــويب وقــد أظهــرت مقاطــع وصــور بثتهــا املصــادر اإلعاميــة للرائســة، لقــاءه بعناصــر 
مــن قــوات النظــام الســوري وإشــرافه بشــكل مباشــر علــى عمليــات قصــف نفَّذهتــا مدفعيــة متمركــزة يف بلــدة تلعــاس يف ريــف إدلــب 

اجلنــويب، وهــذا ُيشــر إىل أنــه ال يــزال املســؤول الرئيــس عــن كافــة االنتهــاكات الــي مارســتها القــوات املســلحة الســورية.

يف 9/ تشــرين األول أعلنت الســلطات الركية عن بدء عملية عســكرية يف مناطق شــرق الفرات أطلق عليها عملية نبع الســام 
مبشــاركة كل مــن اجليــش الركــي وقــوات اجليــش الوطــي ) قــوات مســلحة مدعومــة مــن القــوات الركيــة(، ذلــك علــى طــول احلــدود 
الســورية الركيــة يف املناطــق الــي تســيطر عليهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة )قــوات مكونــة بشــكل أساســي مــن قــوات حــزب االحتــاد 

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

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%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%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B7%E2%80%93%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%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%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B7%2022%2010%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVN5X2hzR1FSYU5OanVUNVEwZGd0bVFCWnNJOXFyRXZkbXNNZXFjWGZ4Sjg3UT9ydGltZT1uX21zeHkxZzEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%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%AA%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B3%20%2D%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%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%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B3%2022%2010%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%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=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWF0WlFmbmwwbEZMaE9Gbk04OGVpS3NCQ0lqMnZSX2FmNHFQdnZta1puRWhwZz9ydGltZT1HaFlCdUMxZzEwZw
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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الدميقراطــي الكــردي فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(، وقــد تســبَّبت االشــتباكات بــني الطرفــني وعمليــات القصــف يف مقتــل 
أعــداد مــن املدنيــني، كمــا خلفــت أضــراراً يف مراكــز حيويــة مدنيــة وتشــريداً آلالف املدنيــني حبســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية، وقــد أعلنــت العديــد مــن املنظمــات الطبيــة عــن إغــاق مرافــق طبيــة اتبعــة هلــا يف مشــال شــرق ســوراي )حمافظــي 

الرقــة واحلســكة( إثــر بــدء عمليــة نبــع الســام، ذلــك بســبب نــزوح الكــوادر الطبيــة العاملــة فيهــا.

يف 17/ تشــرين األول مت تعليــق هجمــات عمليــة نبــع الســام ملــدة 120 ســاعة وشــهدت املنطقــة إثــر ذلــك هــدوءاً نســبياً 
واخنفاضــاً يف وتــرة االنتهــاكات، وعــودة لعــدد مــن املشــردين، حــى 22/ تشــرين األول حــني مت اإلعــان عــن إهنــاء عمليــة نبــع 

الســام عقــب االجتمــاع بــني الرئيســني الركــي والروســي يف مدينــة سوتشــي الروســية.

الحظنــا يف شــهر تشــرين األول ازدايد عــدد التفجــرات يف مناطــق بريــف حلــب واحلســكة وديــر الــزور اســتهدف معظمهــا 
جتمعــات للمدنيــني، كاألســواق؛ متســبباً يف مقتــل وجــرح عشــرات املدنيــني. كمــا شــهدت معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة 

قــوات النظــام الســوري عمومــاً وحمافظــي درعــا وإدلــب خصوصــاً عمليــات اغتيــال بوتــرة مرتفعــة نســبياً.
اســتمرَّت قــوات النظــام الســوري يف تشــرين األول مباحقــة واعتقــال الاجئــني العائديــن إىل ســوراي عــر املعابــر الريــة أو بعــد 
وصوهلــم إىل مناطقهــم، تركــزت االعتقــاالت ضــد العائديــن مــن معــر كســب احلــدودي مــع تركيــا ومل تســتثِن النســاء، كمــا 
اســتهدفت املدنيــني وأفــراد ســابقني مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وذويهــم يف املناطــق الــي وقَّعــت اتفاقيــات تســوية مــع قــوات 
النظــام الســوري، وقــد تركــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــي ريــف دمشــق وديــر الــزور. كمــا ســجلنا اعتقــال قــوات النظــام الســوري 
مدنيــني يف املناطــق الــي قامــت ابالنتشــار فيهــا مؤخــراً علــى الطــرق الواصلــة بــني حمافظــي الرقــة واحلســكة بعــد انســحاب قــوات 

ســوراي الدميقراطيــة منهــا.

كمــا رصــدان قيــام قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات اعتقــال يف املناطــق الــي قامــت ابالنســحاب منهــا يف حمافظــة احلســكة، 
اســتهدفت وجهــاء وأفــراداً عــدة ينتمــون إىل العائلــة ذاهتــا دون توجيــه هتــم واضحــة واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

كمــا شــهَد تشــرين األول عمليــات اعتقــال قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام مشلــت نشــطاء يف مؤسســات جمتمــع مــدين، ونشــطاء 
إعاميــني ومعلمــني وطــاب ورجــال ديــن ومل تســتثِن األطفــال والكهــول، فيمــا قامــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهتهــا 
ــزت هــذه العمليــات يف منطقــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب  بعمليــات اعتقــال وخطــف مشلــت الرجــال والنســاء واألطفــال، وتركَّ

الشــمايل كان جلهــا دون وجــود إذن قضائــي وبــدون توجيــه هتــٍم واضحــة.

أســفر اهلــدوء النســيب يف العمليــات العســكرية يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة يف عــودة آالف النازحــني إىل قراهــم وبلداهتــم 
نظــراً للظــروف املعيشــية الســيئة يف املخيمــات، خاصــة العشــوائية منهــا. أمــا يف مشــال شــرق ســوراي فتســبَّبت عمليــة نبــع الســام 
حبركــة نــزوح كبــرة مــن املناطــق الواقعــة قــرب احلــدود الســورية الركيــة، بعضهــا مــن مناطــق مل يســبق لســكاهنا النــزوح منهــا، كمنطقــة 
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املالكيــة مشــال حمافظــة احلســكة. وقــد بلــغ عــدد النازحــني يف مشــال شــرق ســوراي قرابــة 160 ألــف انزح، عــاد قرابــة 55 ألــف 
منهــم إىل مناطقهــم إثــر اإلعــان عــن توقــف عمليــة نبــع الســام، حبســب مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 
فيمــا ال يــزال الباقــون يعيشــون يف خميمــات تفتقــر ألبســط مقومــات احليــاة. تســبَّبت العمليــات العســكرية لعمليــة نبــع الســام يف 
حميــط بعــض املخيمــات القريبــة مــن احلــدود الركيــة الســورية واخلاضعــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة )كمخيــم عــني عيســى يف 
ريــف الرقــة الشــمايل واملروكــة يف ريــف احلســكة الشــمايل الغــريب( يف تدهــور األوضــاع اإلنســانية فيهــا، كمــا قامــت قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة إبجــاء النازحــني إىل خميمــات أخــرى، وقــد شــهدت هــذه املخيمــات انفــااتً أمنيــاً واضحــاً ويبــدو أنــه كان مقصــوداً 

وقــد تســبَّب يف هــروب بعــض النازحــني.

وثَّقنــا يف هــذا الشــهر اســتمرار قــوات النظــام الســوري ابســتخدام الذخائــر العنقوديــة حيــث شــنَّت هجمــات عــدة ابســتخدام هــذه 
الذخائــر، كمــا ألقــى ســاح اجلــو الســوري عشــرات الراميــل املتفجــرة، مجيعهــا علــى حمــور تــال كبينــة يف ريــف حمافظــة الاذقيــة.

كمــا شــهد تشــرين األول اســتمرار خــروج مظاهــرات يف حمافظــة ديــر الــزور طالبــت قــوات التحالــف الــدويل بطــرد امليليشــيات 
اإليرانيــة وقــوات النظــام الســوري مــن القــرى والبلــدات الــي ُتســيطر عليهــا شــرق الفــرات وحتديــداً ِمــن كل مــن )الصاحليــة ومــراط 

وخشــام ومظلــوم وحطلــة(.

اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على خلفية النزاع يف سوراي يف تشرين األول:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين األول علــى 

يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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https://drive.google.com/file/d/1BHnArjYEWQmyzh3LRtKJ7xFefdOzwh2V/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين األول مقتــل 171 مدنيــاً، بينهــم 28 طفــًا و18 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، مــن 
بــني الضحــااي اثنــان مــن الكــوادر اإلعاميــة. كمــا وثقنــا مقتــل 27 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب، مجيعهــم مدنيــون. وســجلنا 
مــا ال يقــل عــن جمــزرة واحــدة. وقــد أصــدران تقريــراً يف األول مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن الضحــااي املدنيــني 

الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
تشمل حصيلة الضحااي املذكورة، الضحااي املدنيني الذين قتلوا يف بلدان اجلوار على خلفية النزاع يف سوراي. 

تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
• قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 52 بينهــم 8 طفــًا و5 

ســيدة )أنثــى ابلغــة(
• القوات الروسية: 3 بينهم 1 سيدة

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 3

o هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 2
• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 30 بينهم 6 طفًا، و2 سيدة

• جهات أخرى: 81 بينهم 14 طفًا و10 سيدة

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف تشــرين األول ما ال يقل عن 183 حالة اعتقال تعســفي بينها 6 طفًا و5 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف 
حمافظــة ريــف دمشــق. وقــد أصــدران تقريــراً يف الثــاين مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال 

واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري: 98 بينهم 4 طفًا و2 سيدة
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

o هيئة حترير الشام: 17
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 22 بينها 2 طفًا، و3 سيدة

• قوات سوراي الدميقراطية: 46
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اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين األول مــا ال يقــل عــن 25 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، مــن 

بــني هــذه اهلجمــات وثَّقنــا 6 حــوادث اعتــداء علــى مــدارس، و1 علــى منشــأة طبيــة، و3 علــى أماكــن عبــادة.
تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

• قوات النظام السوري: 9
• قوات سوراي الدميقراطية: 3

• جهات أخرى: 13

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

عتدى عليه ـُ المركز الم
املراكز احليوية الدينية

11املساجد
1الكنائس واألديرة

املراكز احليوية الرتبوية
321املدارس

املراكز احليوية الطبية
1املنشآت الطبية

املربعات السكانية
12األسواق

الشارات الدولية اخلاصة
1اهلالل األمحر
البىن التحتية

1حمطات ومصادر الطاقة
11املنشآت واملصادر املائية
4املقرات اخلدمية الرمسية

11األفران
خميمات النازحني
11خميمات النازحني

9313:اجملموع

قوات النظام 
السوري

قوات سوراي 
الدميقراطية

جهات أخرى
          الجهة الفاعلة    
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة منــذ مطلــع عــام 2019 حــى تشــرين الثــاين مــن العــام ذاتــه 
678 حادثــة اعتــداء علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. توزَّعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:

ــة.  ــة املدني يظهــر املخطــط الســابق أن شــهر أاير كان األعلــى مــن حيــث حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليوي
فيمــا ســجلنا اخنفاضــاً ملحوظــاً يف شــهر تشــرين األول املنصــرم؛ نظــراً حملدوديــة املناطــق الــي تعرضــت لعمليــات عســكرية 

يف هــذا الشــهر.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف تشرين األول:
الســبت 28/ أيلــول/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدرســة عائــدون يف قريــة حورتــة 
يف جبــل شحشــبو بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. 

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

https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B030'59.0%22N+36%C2%B025'56.0%22E/@35.5163889,36.4300335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.51638!4d36.43222?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1aLFYouEi7H4SW8R-qW-RFlTDk-ivKXgz/view
https://drive.google.com/file/d/1B_CTIJLg-G384aMzONFyfQVaa_k9891m/view
https://drive.google.com/file/d/14kgTPS5Xz4ES4uCz6nhWepJqj-2sT7w9/edit
https://drive.google.com/file/d/1IM_6DQI606_NrR46tzbUXO5dvgkzKM8h/view
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اخلميــس 3/ تشــرين األول/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، أصابــت إحداهــا ســور مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة املدعــوم مــن قبــل منظمــة Syria Relief؛ مــا 
أدى إىل إصابــة 6 مدنيــني جبــراح، بينهــم طبيــب أســنان يعمــل يف املركــز، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف ســور املركــز، وإصابــة العيــادة 
الســنية والصيدليــة ضمــن املركــز أبضــرار ماديــة متوســطة، كمــا تضــررت بعــض خــزاانت امليــاه. ختضــع مدينــة معــرة النعمــان لســيطرة 

مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقــد أصــدرت كل مــن منظمــي Syria Relief وSave the Children الداعمتــني للمركــز بيــاانً يُديــن االعتــداء علــى 

املنشأة.

أضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مدرسة عائدون يف قرية حورته/ محاة – 28/ أيلول/ 2019

أضــرار يف مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف مدينــة معــرة النعمــان إبدلــب إثــر هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري يف 
3/ تشــرين األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/14lRK4cW3slGXtnlTF3wRGWOAwXKbIOI1/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1aFtYtjp3foTB9EdAyjtRfw0y48PPCbdK/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERIYBaLkIutJstLEOV1ARCMB9t1B2qy5C3ioqzSMZqRBew?e=oLwQLP
https://drive.google.com/file/d/1QobMMVVeeL9GU3saVNknN_2EY3OLLX0J/view
https://drive.google.com/file/d/1jfZgAMwAsPPqwvNWEC6teggewF9JTwyW/view
https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2019-press-releases/save-the-children-supported-health-compound-hit-in-syria?fbclid=IwAR2KbHDANHMwVCNwcVb7HFdDaFUesOhAFRA_1LEPAgZxEXVOVkl4ilFZ3FQ
https://www.syriarelief.org.uk/news/attack-on-phc-idlib/
https://drive.google.com/file/d/1n_jh2qs7qmeZmPV4S9Zt0TAuqTv_nrxV/view
https://drive.google.com/file/d/1AJqrqz4y6OQHrw-sZZR4cio1dv9_vplp/view
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اخلميــس 3/ تشــرين األول/ 2019 أقــَدم مســلحون علــى تفجــر مبــى اجمللــس احمللــي التابــع لقــوات ســوراي الدميقراطيــة يف قريــة 
الدحلــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات انســفة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف املبــى، وخروجــه عــن اخلدمــة، ال 
نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع قريــة الدحلــة لســيطرة 

قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

الســبت 5/ تشــرين األول/ 2019 انفجــرت درّاجــة انريـّـة مفّخخــة وســط الســوق املركــزي يف بلــدة قباســني بريــف حمافظــة حلــب 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة 13 مدنيــاً جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة عــدد مــن احملــات التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة 
كبــرة، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع بلــدة قباســني 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــااثء 8/ تشــرين األول/ 2019 أقدمــت عناصــر اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى اقتحــام مدرســة زينــب بنــت احلســني 
اإلعداديــة -الواقعــة يف شــارع الســوق- ومدرســة تــل أبيــض الشــرقي -الواقعــة علــى أطــراف املدينــة- يف مدينــة تــل أبيــض بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ وقامــت العناصــر إبغــاق املدرســتني واالســتياء عليهمــا بغيــة حتويلهمــا إىل مقــرات عســكرية. كانــت 
املدينــة خاضعــًة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات عمليــة نبــع الســام )القــوات الركيــة 

وقــوات اجليــش الوطــي( حلظــة إعــداد التقريــر-.

أضرار يف السوق املركزي يف بلدة قباسني يف حلب إثر انفجار دراجة انرية مفخخة يف 5/ تشرين األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1K70Rz8E6tMD7wNODWbYISmtRZhnQEnBO/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/174onz0Kv6oMuYOzslf-lqrmWLUmdHy1w/view?usp=drive_open
http://bit.ly/342X5vZ
https://drive.google.com/file/d/1QS0Hz3AnS6rFWAkklGz15B0pybzE5K0E/view
https://drive.google.com/file/d/1KFc3PTIBqd4bV4Yo9_jzE2ONarFOp4At/view
https://drive.google.com/file/d/1g-2HtDvGdDqW72xF8-BN2hBgCAxaj2SD/view
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األربعــاء 9/ تشــرين األول/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات عمليــة نبــع الســام )القــوات الركيــة وقــوات اجليــش الوطــي( 
قذائــف عــدة قــرب كنيســة مــار جرجــس لآلشــوريني يف حــي البشــرية يف مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الكنيســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع مدينــة القامشــلي لســيطرة قــوات ســوراي 

الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 9/ تشــرين األول/ 2019 قرابــة الســاعة 15:00 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات عمليــة نبــع الســام )القــوات الركيــة 
وقــوات اجليــش الوطــي( عشــرة قذائــف علــى صالــة ضــخ امليــاه يف حمطــة علــوك للميــاه يف قريــة علــوك التابعــة لناحيــة رأس العــني 
بريــف احلســكة الشــمايل الغــريب؛ مــا تســبب أبضــرار ماديــة متوســطة يف الصالــة وخطــوط التغذيــة الكهرابئيــة وخــروج احملطــة عــن 
اخلدمــة. نشــر إىل أن حمطــة علــوك تعمــل علــى تعقيــم وضــخ ميــاه قرابــة 35 بئــر ارتــوازي موجــودة قــرب احلــدود الســورية الركيــة 

إىل ســكان مدينــة احلســكة وريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب. ختضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف تشــرين األول ما ال يقل عن 3 هجمات اســتخدمت فيها ذخائر عنقودية، نفَّذهتا 
قــوات النظــام الســوري علــى حمافظــة إدلــب، وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل طفــل وســيدة وإصابــة مــا ال يقــل عــن 5 

مدنيــني جبــراح.
ألقى طران النظام السوري املروحي واثبت اجلناح ما ال يقل عن 117 برميًا متفجراً مجيعها يف حمافظة الاذقية.

نســتعرض فيمــا يلــي أبــرز حــوادث اهلجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غــر املشــروعة الــي متكنــا مــن توثيقهــا يف تشــرين 
األول:

الســبت 12/ تشــرين األول/ 2019  قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة حمملــة بذخائــر 
عنقوديــة علــى بلــدة البــارة يف جبــل الزاويــة بريــف إدلــب اجلنــويب، انتشــرت املخلفــات علــى مســاحة واســعة وابلقــرب مــن مدرســة 
إمساعيــل الطــه، تســبَّب القصــف أبضــرار ماديــة بســيطة يف بنــاء املدرســة، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 3 مدنيــني، ختضــع البلــدة 

لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام.

St+George's+Church/@37.0537656,41.2231747,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x400a0579690ce791:0xcc7364779b0bff3f!2sQamishli,+Syria!3b1!8m2!3d37.054943!4d41.2282471!3m4!1s0x400a0f808840987b:0xb05f2fb7bc77fa14!8m2!3d37.0546013!4d41.2327167
https://drive.google.com/file/d/1Fcpw6i__W5sKyIVnJIUd9b_uUGc5oV2g/view
https://drive.google.com/file/d/1kKii4Z_NMYKNcpTY81YiEHgEHtd4vQNH/view
https://drive.google.com/file/d/1701DD9Fkh-oN5zOSD8jng9Aac130llk2/view
https://drive.google.com/file/d/1GhKqZuSMEoWE_9Cu7VL9fv2Hmjj2FISH/view
https://drive.google.com/file/d/1tn_pGjzmpKf0KQnt8nh45e_kvKMVM5W2/view
https://drive.google.com/file/d/1jJ3WEvaL5crbh_dpbhprHYt2id6rm3bd/view
https://drive.google.com/file/d/1DwIeMhEnPotx1jNtHNcCGD5unwbOKX8b/view
https://drive.google.com/file/d/1701DD9Fkh-oN5zOSD8jng9Aac130llk2/view
https://drive.google.com/file/d/1ZnxIwVo96pKiZln-LzRUprIf7TSdAJzr/view
https://drive.google.com/file/d/1dZ7wCy_X38GfSltWsnxO5_tu1ZM9L0Lm/view
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رابعاً: مرفقات: 
توثيق مقتل 171 مدنيا بينهم 2 من الكوادر اإلعامية على خلفية النزاع يف سوراي يف تشرين األول 2019

توثيق ما ال يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف تشرين األول 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.
• 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.

خملفــات ذخــرة عنقوديــة قصفتهــا رامجــة صواريــخ اتبعــة للنظــام الســوري علــى بلــدة البــارة يف إدلــب يف 12/ تشــرين 
األول/ 2019

http://sn4hr.org/arabic/2019/11/01/11683/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/01/11683/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/01/11683/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/02/11686/
http://sn4hr.org/arabic/2019/11/02/11686/
https://drive.google.com/file/d/1W7aDSPIy8WGLJtPcSvNk_C36ozKvBKwe/view
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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.”

• 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.
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• 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.

 
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.
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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.
• إعــادة تسلســل عمليــة الســام إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة احلكــم 

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.

 
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.
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• 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 بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَـّـة، 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.
• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة بقواعــد 
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة ابلســاح والدَّعــم مــع العلــم أبهنــا تقــوم ابنتهــاك قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يعتــر مســامهة يف هــذه االنتهــاكات.

• 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.

•  جيــب علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة تشــكيل جلنــة حتقيــق خاصــة حبــوادث االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة 
والكشــف عــن تفاصيلهــا واالعتــذار عنهــا وحماســبة املتورطــني فيهــا وتعويــض الضحــااي واملتضرريــن.
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إىل حتالف عملية نبع السالم:
• يتوجَّــب عليهــا أن حتقــق يف احلــوادث الــي خلفــت ســقوط ضحــااي مدنيــني ومعرفــة أســباب ذلــك، وتعويــض الضحــااي، وحماســبة 

املتورطــني مــن أجــل منــع تكــرار ذلــك.
ؤقّتــة نشــر مــا 

ُ
شــكَّلة مــن قبــل وزارة الدفــاع التابعــة للحكومــة الســورية امل

ُ
خالفــات امل

ُ
• جيــب علــى جلنــة متابعــة التجــاوزات وامل

توصلــت إليــه مــن حتقيقــات عــن وقــوع انتهــاكات علــى موقــع إلكــروين خــاص، وحتديــث تلــك البيــاانت، ووضــع توصيــات ومتابعــة 
تنفيذهــا.

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
• ضمان محاية املدنيني يف مجيع املناطق وضرورة التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية، واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.
• 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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