القوات الروسية ترتكب جمزرة ضخمة
يف منطقة خفض للتَّصعيد
مقتل  79مدنياً بينهم  8أطفال يف
قصف روسي على بلدة األاترب

اجلمعة  22كانون األول 2017
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :مقدمة.

اثنياً :هجوم األاترب.

اثلثاً :املرفقات.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.

أوالً :املقدمة:

يف  /6أاير 2017 /دخلــت اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد حيِّــز التَّنفيــذ وحــدَّدت ريــف حمافظــة حلــب اخلاضــع لســيطرة فصائــل يف
املعارضــة املســلحة كإحــدى مناطــق خفــض التَّصعيــد األربــع ،وقــد رصــدان اخنفاضـاً ملحوظـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل إال
َّ
ـرق االتفاقيــة يف عــدة مناطــق كإدلــب والغوطــة الشــرقية ومــن مث حلــب بشــكل
أن قـوات احللــف الســوري الروســي قــد َّ
تعمــدت خـ َ
يُشــر إىل رغبــة احللــف الســوري الروســي يف إفشــال أي اتفــاق خلفــض التَّصعيــد والعمــل بشــكل حثيــث علــى تركيــع اجملتمــع

الســوري؛ هبــدف االستســام مث التســليم بشــرعية النظــام الســوري.

اثنياً :هجوم بلدة األاترب:
ملخص:

تتبــع بلــدة األاترب منطقــة األاترب بريــف حلــب الغــريب ،خضعــت البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف نيســان
 ،2012يبلــغ عــدد ســكاهنا قرابــة  80ألــف نســمة منهــم انزحــون مــن مدينــة حلــب.
يوثـِّـق هــذا التقريــر هجومـاً شـنَّته طائـرات اثبتــة اجلنــاح نعتقــد أهنــا روســية علــى ســوق ومركــز للشــرطة يف مركــز بلــدة األاترب وقــد

تسـبَّب اهلجــوم يف مقتــل  79مدنيـاً بينهــم  8أطفــال ،و 8ســيدات.
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منهجية:
خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للح ـوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وعــر شــبكة عالقــات
واســعة مــع عشـرات املصــادر ِّ
املتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــى اآلن ،فعندمــا تــردان أو نُشــاهد

عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت ،ويف بعــض
األحيــان َّ
متكــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن ،لكـ َّـن هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظـراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة

جــداً ،ولكثــرة احلـوادث اليوميــة ،وأيضـاً اإلمــكاانت البشـرية واملاديــة ،وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة ،وابلتــايل درجــة

تعرضـوا
تصنيفهــا ،وغالبـاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن َّ

ـاه َد أو صـ َّـور هــذا االنتهــاك ،إضافــة
ـدر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة ،وبدرجــة اثنيــة َمـ ْـن شـ َ
لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قـ َ

إىل حتليــل املـواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت ،ووســائط اإلعــام ،واثلثـاً عــر احلديــث مــع كـوادر طبيــة قامــت

بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

نرجو االطالع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليويَّة املدنيَّة.
حتدثَّنــا مــع  8أشــخاص منهــم ُمصابــون وانجــون مــن اهلجــوم ومســعفون وعمــال إشــارة مركزيــة –وهــي منظومــة تعمــل علــى التقــاط
إشــارات املكاملــات بــن عناصــر قـوات النظــام الســوري املتمركزيــن علــى ســاح املدفعيــة ،وبــن القواعــد العســكرية اجلويــة والطياريــن.-

مجيــع الــرواايت حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود ،وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة ،وقــد شــرحنا للشــهود
ِ
ِ
ـرض
اهلــدف مــن املقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُق ّدموهنــا يف هــذا التقريــر دو َن أن نُقـ ّدم أو نعـ َ
عليهــم أيــة حوافــز.
تذكــر االنتهــاك ،ومتَّ منــح ضمـ ٍ
ـب الشــهود معــاانة ُّ
ـان بعــدم كشــف هويــة كل مــن
ُ
حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيـ َ

أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا أثبتــت التَّحقيقــات الـواردة يف هــذا التقريــر َّ
أن املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــى
قبلها ،كما أنه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات الروسية للمدنيني قُبيل اهلجمات كما يشرتط القانون الدويل اإلنساين.
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الصــور الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصـ َّـورة و ّ

عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة بثَّهــا انشــطون
ـث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تسـبَّب بــه القصــف.
موقــع اهلجمــات وجثـ َ
ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلـ َّـد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال يشــمل
مــا َ
ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ
التفاصيل:

اإلثنــن  /13تشـرين الثــاين 2017 /قرابــة الســاعة  14:08أغــارت طائـراتن اثبتتــا اجلنــاح نعتقــد َّأنمــا اتبعتــان لســاح اجلــو

الروســي ثــاث مـ َّـرات علــى ســوق يف مركــز بلــدة األاترب وقــرب مركــز للشــرطة؛ تسـبَّب القصــف يف مقتــل  79مدنيـاً ،بينهــم

 8طفـاً ،و 8ســيدة ،وإصابــة مــا اليقــل عــن  83شــخصاً ،ودمــار كبــر يف احملــات التجاريــة ،ودمــار يف مركــز للشــرطة ،ودمــار
يف مركــز عيــادات طبيَّــة يتبــع منظمــة أطبــاء بــا حــدود.

ـب الشــهود الذيــن حتدَّثنــا معهــم فـ َّ
ـإن مركــز الشــرطة هيئــة مدنيَّــة تتبـ ُـع احلكومــة املؤقتــة 1وليــس اتبعـاً ألي فصيــل عســكري،
حسـ َ
ومبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين يُعتــر أفـراد الشــرطة ومنشــآهتم أعيــاانً مدنيَّــة مــا مل تُشــارك بشــكل مباشــر يف العمليــات القتاليــة.

وقــد اســتطاع زمــاؤان يف منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش حتديــد أحــد أنـواع الذخائــر الــي اســتخدمت يف هجــوم األاترب وهــي مــن
منــط BETAB-500وهــي مــن الذخائــر اخلارقــة للخرســانة ،وقــد اســتخدمت هــذه الذخائــر حبســب جلنــة التحقيــق الدوليــة
مـرات عــدة يف أحيــاء حلــب الشــرقية هنايــة عــام .2016

1

حكومة َّ
شكلتها هيئات معارضة يف آذار 2013
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عمــال املراصــد -أحدهــم يف حمافظــة إدلــب واثنــان يف حمافظــة حلــب -عــن رصدهــم طائرتــن روسـيَّتني
تطابقــت أقـوال ثالثــة مــن َّ
2
ـدت إقــاع
أقلعتــا مــن مطــار محيميــم قُبيــل هجــوم بلــدة األاترب ،قــال أحدهــم وهــو أبــو حممــد “ :قرابــة الســاعة  13:55رصـ ُ

حترَك ُهمــا ابجتــاه جبــل األربعــن يف حمافظــة إدلــب ،مث ريــف حلــب اجلنــويب ،مث
ـت ُّ
طائرتــن روســيتني مــن مطــار محيميــم واتبعـ ُ
ريــف حلــب الغــريب ،كان الطيَّــار يتكلَّــم اللغــة الروســية واســتطعت رصــد مســاره بشــكل كامــل”.
3
وتعرض إلصابة ابلغة“ :لســوء احلظ
قال شــحود قاســم -أحد عناصر الشــرطة -كان موجوداً يف مركز الشــرطة حلظة اهلجومَّ ،

فعلنــا القبضــات الــي نســمع مــن خالهلــا تعميــم املراصــد ،فلــم أنخــذ احتياطنــا حلظــة القصــف ،كانــت الســاعة
مل نكــن قــد َّ
حتولــت الدنيــا أمامــي إىل دخــان وركام وفقــدت الشــعور متامـاً ،ومل أســتيقظ إال بعــد ثالثــة أايم يف
قرابــة الثانيــة عصـراً عندمــا َّ

ـوت أبعجوبــة”.
ـدت عــدداً كبـراً مــن أصدقائــي الذيــن ُدفنــوا حتــت ركام املبــى وجنـ ُ
مشــفى أطمــة ،لقــد فقـ ُ
أخــران شــحود َّ
أي فصيــل عســكري ،وال يوجــد فيــه أســلحة ابســتثناء أســلحة
أن مركــز الشــرطة يتبــع للحكومــة املؤقتــة وال يتبــع َّ

خفيفــة كاملسدســات.

 2تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب
 3تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب
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قــال علــي عبيــد- 4متطــوع يف منظمــة الدفــاع املــدين يف مركــز بلــدة األاترب -إنــه َّ
عمــال املراصــد قرابــة الســاعة
تلقــى إشــارة مــن َّ

ـرات أجـواء مدينــة إدلــب ابجتــاه ريــف حلــب الغــريب“ :بعــد دقائــق
 14:00عــن وجــود طائرتــن روســيتني أقلعتــا مــن مطــار محيميــم وعـ َ
ـاهدت أعمــدة ُّ
فتوجهــت مــع بقيــة العاملــن إىل
الدخــان تتصاعــد مــن مركــز البلــدة َّ
مــن التَّعميــم كان القصــف علــى بلدتنــا ،شـ ُ
السوق مفروشة ابجلثث
هناك ،كان القصف بـ  6صواريخ 2 ،منها سقطا أثناء وجودان يف املكان” قال علي إنَّه شاهد أرض ُّ

ووصــف الدمــار أبنــهكان هائـاً“ :انتابــي خــوف مــن هــول مــا رأيــت ،جثــث ابلعشـرات بينهــم أطفــال ونســاء كانـوا َّ
يتبضعــون يف

ـتمر عملنــا يف
ـتمر عملنــا  24ســاعة يف إنقــاذ املصابــن ،بينمــا اسـ َّ
الســوق وجثــث لرجــال شــرطة يف مبــى املخفــر القريــب ،اسـ َّ
ُّ
انتشــال الضحــااي قرابــة أســبوع؛ فقــد كان َّ
الدمــار كبـراً للغايــة ،إهنــا املــرة األوىل الــي تُســتَخدم فيهــا مثــل هــذه الصواريــخ ،الــي

الســوق ،مجيع الضحااي مدنيون”.
كل هذا الدمار والضحااي ،ال يوجد فصائل مســلحة وال أية مظاهر عســكرية يف ُّ
خلّفت َّ
أخــران أمحــد شــحود- 5مــن عناصــر الدفــاع املــدين يف بلــدة األاترب -كان قــد زار موقــع اهلجــوم بُعيــد القصــف األول مباشــرة:
“مسعــت صــوت انفجاريــن مــن جهــة مركــز البلــدة َّ
واتهــت علــى الفــور إىل هنــاك بعــد دقائــق مسعــت صــوت انفجــارات
أخــرى ،يبــدو أهنمــا كانتــا طائرتــن فالتَّنفيــذ الثــاين كان بعـ َد التَّنفيــذ األول مباشــرة وهــو مــا يســتحيل أن حيــدث مــن طائــرة

توجهــت إىل خمفــر الشــرطة وبقينــا قرابــة  3ســاعات حنــاول
واحــدة ،مث كان التَّنفيــذ الثالــث قُبيــل وصــويل إىل الســوقَّ ،
املدمــر ،كا َن َّ
ـال مجيــع الطوابــق تقريب ـاً والضحــااي واملصابــون ُدفنــوا
الدمــار قــد طـ َ
انتشــال الضحــااي واملصابــن مــن املبــى َّ
حتــت الـ ُّـركام” قــال أمحــد إنـَّـه انتشــل أيضـاً ضحــااي ومصابــن مــن حتــت أنقــاض احملــال التجاريــة يف الســوق “مــن بــن مــن اســتطعت
واحلمــص ،ورجــل ُمسـ ٌـن بقـ َـي  6ســاعات حتــت األنقــاض إىل أن
انتشــاهلم طفــل صغــر قضــى حتــت ركام مطعــم يبيــع الفــول ُّ

متكنَّــا مــن إخراجــه حيـاً ،كل مــا بقــي يف البلــدة آاثر ســوق ،فقــد ُمســحت معاملــه متامـاً”.

تواصلنــا مــع جنيــب بكــور- 6مديــر يف منظمــة الدفــاع املــدين /فــرع بلــدة األاترب -قــال جنيــب إنــه كان قريب ـاً مــن الســوق حنــو

الســوق مباشــرة“ :كانــت الصواريــخ شــديدة االنفجــار اســتهدفت منطقــة
الســاعة  14:05وشــاهد صاروخــن اســتهدفا ُّ
الســوق يف ازدحــام شــديد” أخــران جنيــب َّ
أن عناصــر الدفــاع املــدين
الســوق كامـاً ،حــدث ذلــك يف وقــت الــذروة عندمــا كان ُّ

بقـوا يومـاً كامـاً ينتشــلون الضحــااي واملصابــن مــن حتــت األنقــاض و َّ
أن احلصيلــة النهائيــة للضحــااي بلغــت  80قتيـاً معظمهــم

كانـوا مصابــن وقضـوا يف األايم التاليــة للمجــزرة نتيجــة ضعــف اإلمــكاانت الطبيَّــة وخطــورة اإلصــاابت“ :لقــد تسـبَّب القصــف
ـت معهــا فــرص جناهتــم ،لقــد أحدثــت
ضعُ َفـ ْ
يف دف ـ ِن العش ـرات حتــت األنقــاض؛ األمــر الــذي س ـبَّب هلــم إصــاابت خطــرة َ

فالســوق واحملــال وخمفــر الشــرطة اختفــت معاملهــا متامـاً” َّ
أكــد جنيــب َّ
أن املنطقــة
هــذه الصواريــخ دمــاراً مل نُشــاهده مــن قبــل ُّ
ِ
ـرر هــذا القصــف.
مدنيَّــة ابلكامــل وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز عســكرية ُيكــن أن تـُ ّ
 4تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب
 5تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب
 6تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب
5

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

قــال عبــد اللطيــف َّ
الصفــر مثَّ
الســوق عص ـراً عندمــا مسعــت صــواتً يُشــبه َّ
الشــنون- 7أحــد النَّاجــن مــن القصــف“ :كنــت يف ُّ

ـت يف ظهــري وقدمـ َّـي وعانيــت مــن نزيــف داخلــي وتشـ ُّـوه يف الوجه”.
دفعــي ضغــط االنفجــار بعيــداً وفقـ ُ
ـدت وعيــي متامـاً ،أُصبـ ُ

إسعاف أحد ضحااي اهلجوم الذي نفَّذته طائرات اثبتة اجلناح نعتقد َّأنا روسية على بلدة األاترب 2017 /11 /13

ضحية عالق حتت األنقاض بعد هجوم نفَّذته طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية على بلدة األاترب 2017 /11 /13

 7تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب
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حفرة خلّفها صاروخ إثر هجوم طائرات اثبتة اجلناح نعتقد ّأنا روسية على بلدة األاترب 2017 /11 /13

اثلثاً :املرفقات:

أمساء الضحااي

آاثر الدمار بعد هجوم جوي نفَّذته طائرات نعتقد أهنا روسيَّة على بلدة األاترب  /13تشرين الثاين2017 /
إثر هجوم نفَّذته طائرات اثبتة اجلناح نعتقد َّأنا روسيَّة على بلدة األاترب  /13تشرين الثاين2017 /
ضحااي قضوا َ
حفرة خلّفها صاروخ إثر هجوم طائرات اثبتة اجلناح نعتقد ّأنا روسية على بلدة األاترب  /13تشرين الثاين2017 /
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رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

 .1خــرق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك ق ـر َاري جملــس األمــن رقــم  2139و 2254القاضيَــن بوقــف اهلجمــات

العشـوائية ،وأيضـاً انتهكــت عــر جرميــة القتــل العمــد املــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا يُشــكل جرائــم حــرب.
 .2نؤكــد علــى أن القصــف الـوارد يف التقريــر قــد اســتهدف أفـراداً مدنيــن عــزل ،وابلتــايل فـ َّ
ـإن القـوات الروســية انتهكــت أحــكام

القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظـ ِّـل نـزاع مســلح غــر دويل فهــي ترقــى
إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفَّــرت فيهــا األركان كافــة.
َّ .3
إن اهلجمــات الـواردة يف التقريــر ،الــي قــام هبــا الطـران الروســي تُعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،ذلــك أن

توجــه إىل هــدف عســكري حمــدد.
القذائــف قــد أُطلقــت علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل َّ
َّ .4
إن عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف
الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا قــورن
أبن َّ
إحلــاق َّ
ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
 .5شـ َّـكلت اهلجمــات الــي شـنَّتها القـوات الروســية خرقـاً التفاقيــات خفــض التَّصعيــد بقصفهــا مناطــق ختضــع لســيطرة فصائــل يف
املعارضــة املســلحة ،وهــذا يُفقــد أي معــى ملســار واتفاقيــات جنيــف ويُســاهم يف دعــم جبهــة النصــرة مقابــل إضعــاف هــذه الفصائــل.

التوصيات:

إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إج ـراءات إضافيــة بعــد صــدور الق ـرار رقــم  2139وال يوجــد التزامــات بوقــف عمليــات
القصــف العش ـوائي ،وجيــب أن تلتــزم هبــا مجيــع أط ـراف الن ـزاع ،إىل جانــب االلت ـزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.
ـت تورطــه
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبـ َ
ابرتــكاب جرائــم حرب.

• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن ،حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنَّهــب
والتخريــب.
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الروســي واإليـراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية
ضــد الشــعب الســوري.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضية الســامية أن تُقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنســان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً ،واجملازر
ظل جمازر يومية ِّ
أقل حجماً ،وحماولة تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير.
متفرقة َّ
اليت ســبقتها ابعتبارها عالمة صارخة يف ِّ
إىل اجملتمع الدويل:
ظل انقســام جملس األمن وشــلله الكامل ،يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب
• يف ِّ

الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد
اإلغاثــي .والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة جلميــع
األشــخاص املتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مـراراً وتكـراراً يف عشـرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل

من أجل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية ( ،)ICRtoPإىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية ( ،)R2Pوقد مت استنفاذ اخلطوات
السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقــات
أقرتــه اجلمعيــة
أســتانة ،وابلتــايل ال بـ َّـد بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ،الــذي َّ
العامــة لألمــم املتحــدة ،ومــازال جملــس األمــن يعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.

• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان ،واســتخدام
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقـرار اجلمعيــة العامــة رقــم  71/248الصــادر يف  /21كانــون األول 2016 /وفتــح حماكــم
الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة ،ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.

شكر وعزاء

فعال.
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني يف بلدة األاترب الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل َّ
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