مقتل  3037مدنيا بينهم  924طفال على
يد قوات التحالف منذ تدخلها يف سوراي
قبل مخس سنوات
على قوات التحالف الدويل حملاربة تنظيم داعش
البدء الفوري بتعويض الضحااي والتحضري
النتخاابت حملية يف مشال شرق سوراي
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R190913A
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 :املقدمة

اثنياً :مئات االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات التحالف الدويل ال تزال حباجة إىل التحقيق واحملاسبة وتعويض الضحااي
واملتضررين

اثلثاً :االسرتاتيجية املتبعة من قبل قوات التحالف الدويل يف العام اخلامس

رابعاً :حصيلة ألبرز انتهاكات قوات التَّحالف الدويل حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

خامساً :التوصيات

أوالً :املقدمة:

انقضــت مخســة أعـوام علــى تدخــل قـوات التحالــف الــدويل يف ســوراي ،ضـ َّـم التحالــف الــدويل قرابــة  81دولــة بقيــادة الــوالايت

املتحــدة األمريكيــة وأعلــن أن هدفــه هــو القضــاء علــى تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف كل مــن ســوراي والعـراق وقــد بــدأت العمليــات
العســكرية يف ســوراي يف  /23أيلــول. 2014 /
وبــكل أتكيــد فـ َّ
ـإن مقصــد التحالــف الــدويل هــو غــرض نبيــل ملســاعدة الســوريني والعــامل علــى التَّخلــص مــن تنظيمــات بربريــة معاديــة
لإلنســانية واحلضــارة ،لكــن علــى قـوات التحالــف الــدويل أن حتــرم قواعــد القانــون الــدويل العــريف يف أثنــاء قيامهــا مبهامهــا ،ومنــذ
بــدء عمليــات التحالــف علــى األراضــي الســورية واكبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى حنــو دقيــق أبــرز انتهــاكات حقــوق
اإلنســان الــي ارتكبتهــا ،ووثَّقــت ح ـوادث القصــف الــي شـ َّـكلت انتهــاكاً لقواعــد القانــون الــدويل العــريف ،وقمنــا ببنــاء قاعــدة

بيــاانت خاصــة هلــذا الغــرض وتضـ ُّـم مجيــع احلــوداث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا ،مــع مــا حتتويــه مــن تفاصيــل كمــكان وزمــان احلادثــة،

وأمســاء وصــور وفيديوهــات القتلــى إن وجــد ،وشــهادات لناجــن مــن القصــف ،أو شــهود عيــان ،وصــور الدمــار ،وغــر ذلــك مــن
بيــاانت وحتليــل جلميــع مــا ســبق ،ضمــن عمليــات الرصــد والتوثيــق املســتمرة الــي يقــوم هبــا فريقنــا ويتضمــن الرابــط التَّــايل جممــوع
التَّقاريــر ،الــي توثـِّـق أبــرز هجمــات قـوات التَّحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف أيلــول 2014 /ومــا تبعهــا مــن انتهــاكات

ـرد يف هــذه التقاريــر كميــة كبــرة مــن البيــاانت املتعلقــة ابحلـوادث ،الــي متكنَّــت الشــبكة الســورية حلقــوق
قتــل وتشـريد قســري ،وتـ ُ

اإلنســان مــن توثيقهــا:

http://bit.ly/2m87cPb
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اثنيـاً :مئــات االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات التحالــف الــدويل ال تـزال حباجــة إىل التحقيــق واحملاســبة
وتعويــض الضحــااي واملتضرريــن:
ذكــرت قيــادة قـوات التحالــف الــدويل يف  /29آب 2019 /أهنــا شـنَّت مــا يقــارب  34ألــف غــارة يف إطــار عملياهتــا للقضــاء

علــى تنظيــم داعــش يف كل مــن ســوراي والعـراق وأن عملياهتــا ســامهت يف حتريــر مــا يقــرب مــن  110آالف كيلــو مــر مربــع مــن
قبضــة تنظيــم داعــش ،وإطــاق سـراح  7.7مليــون شــخص مــن قمــع التنظيــم.
ال ميكن ألحد إنكار مســامهة قوات التَّحالف الدويل يف دحر تنظيم داعش وتقويض قبضته على مســاحات شاســعة من ســوراي،
وتكررت
وهذا موضع شكر وتقدير ،لكن قوات التحالف الدويل ويف كثري من اهلجمات مل تلتزم بقواعد القانون العريف اإلنساينَّ ،
تلك االنتهاكات مما رفع من التكلفة البشرية واملادية ،ومل يتم تعويض أ ٍي من الضحااي واملتضررين حىت اآلن.
وتعرضــت املنطقــة
مــن انحيــة الدمــار علــى ســبيل املثــال :نقــدر نســبة الدمــار الكلــي أو اجلزئــي يف مدينــة الرقــة بقرابــة َّ ،% 80

املمتــدة بــن مدينــة هجــن وصــوالً إىل بلــدة الباغــوز يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي إىل دمــار جزئــي أو كلــي بنســبة . % 70

مــن انحيــة املشــردين قسـرايً :تعــرض قرابــة نصــف مليــون ســوري للتشـريد القســري بفعــل عمليــات التحالــف الــدويل وقـوات ســوراي
الدميقراطيــة ،ومل يتمكــن قســم كبــر منهــم مــن العــودة إىل منازهلــم حــى اآلن؛ ذلــك بســبب ممارســات قـوات ســوراي الدميقراطيــة الــي
تدعمهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،والــي متــارس عمليــات االعتقــال والتجنيــد اإلجبــاري ،كمــا أهنــا مل تقــم جبهــود ملموســة

مــن انحيــة حتقيــق انتخــاابت حمليــة دميقراطيــة ،أو أتمــن اخلدمــات األساســية وترميــم البــى التحتيــة ،علــى الرغــم مــن حصوهلــا علــى
عوائــد النفــط والغــاز يف مشــال شــرق ســوراي بشــكل كامــل.
لقــد قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مبراجعــة كافــة التقاريــر الــي صــدرت عــن ق ـوات التحالــف الــدويل ،الــي بلــغ
ورد يف قاعدة
جمموعها  30تقريراً حىت اآلن ،حيث عقدان مقارنة بني حوادث االنتهاكات اليت وردت فيها ومقاطعتها مع ما َ

بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وقــد خلُصــت عمليــات املراجعــة إىل أن قـوات التَّحالــف الــدويل قــد اعرتفــت مبقتــل

 1313مدنياً يف كل من سوراي والعراق ،لكن حصيلة الضحااي اليت اعرتف هبا التحالف يف كل من سوراي والعراق ال تتجاوز
نســبة  % 43مما وثَّقناه لدينا يف ســوراي فقط ،وحنن دائماً نُشــر إىل أنَّنا وثَّقنا َّ
احلد األدىن؛ نظراً للصعوابت والتحدايت واتباع

منهجيــة ومعايــر خاصــة يف إثبــات احلـوادث ،نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف
توثيــق الضحــااي ،وجيــب اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أن القيــادة املشــركة لقـوات التحالــف قــد أعلنــت َّ
أن مــا ال يقــل عــن 97
تقريـراً مفتوحـاً قيــد التحقيــق وأن معظمهــا يُشــر إىل وجــود خســائر بشـرية يف صفــوف املدنيــن.
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ِ
ثمــن عاليـاً عمليــات التَّحقيــق ومراجعــة األدلــة ،وعمليــات التنســيق مــع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،لكننــا نطالــب
وحنــن نُ ّ
مبزيــد مــن الشــفافية والتعــاون مــن أجــل احلصــول علــى أفضــل النتائــج املمكنــة ولتعويــض أكــر قــدر ممكــن مــن الضحااي املســتحقني.
وقــد طالبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان م ـراراً بقيــة الــدول املشــركة يف التحالــف الــدويل إبصــدار تقاريــر وحتقيقــات عــن
حـوادث االنتهــاكات الــي قتــل فيهــا مدنيــون علــى غـرار مــا فعلتــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،ويُعتــر ذلــك أساسـاً ملعرفــة مــن
هــي الدولــة الــي َّنفــذت تلــك اهلجمــات الــي تسـبَّبت يف خســائر بشـرية ،فنحــن لدينــا صعوبــة كبــرة يف حتديــد مــن هــي الدولــة
الــي قامــت طائراهتــا بعمليــة القصــف.
يف آذار 2019 /أعلنــت وزارة الدفــاع الربيطانيــة أن ســاح اجلــو امللكــي الــذي شــارك يف عمليــات التحالــف الــدويل يف ســوراي
والعـراق قــد اســتهدف  4131مقاتـاً اتبعـاً لتنظيــم داعــش وأنــه تسـبَّبت يف مقتــل مــدين واحــد فقــط ،ال يوحــي اعـراف بريطانيــا
خبســارة مــدين واحــد فقــط مبقــدار كبــر مــن املصداقيــة فــا ميكــن مــن وجهــة نظ ـران واســتناداً إىل تقييمنــا أن تتس ـبَّب اهلجمــات
املكثفــة الــي شـنَّتها قواهتــا علــى املــدن واألحيــاء املكتظــة ابلســكان خبســائر شــبه معدومــة.

اثلثاً :االسرتاتيجية املتبعة من قبل قوات التحالف الدويل يف العام اخلامس:

لقــد ترَّكــزت هجمــات التَّحالــف الــدويل بــن أيلــول 2018 /وآذار 2019 /علــى منطقــة هجــن ،وبفضــل تلــك اهلجمــات
متكنَّــت الق ـوات األرضيــة املتمثلــة يف ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة مــن بســط ســيطرهتا علــى معظــم انحيــة هجــن ومل يتبقــى لــدى
تنظيــم داعــش ســوى بضعــة كيلومـرات يف بلــدة الباغــوز ،وتسـبَّبت الغــارات اجلويــة املكثَّفــة الــي شـنَّتها قـوات التَّحالــف الــدويل
يف إجبــار املئــات مــن عناصــر تنظيــم داعــش علــى االستســام مــع عائالهتــم وتســليم أنفســهم إىل قـوات ســوراي الدميقراطيــة الــي
احتجزهتــم يف خميــم اهلــول بريــف احلســكة وقــد رصــدان يف تلــك احلقبــة اســتخدام املدفعيــة الثقيلــة ورامجــات الصواريــخ مــن قبــل
ـجلنا عــدداً مــن اهلجمــات األرضيــة الــي يبــدو أهنــا صــادرة مــن رامجــات
قـوات التحالــف الــدويل املنتشــرة علــى األرض ،كمــا سـ َّ
صواريــخ متمركــزة داخــل حقــل العمــر النفطــي بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،إضافــة إىل مدفعيــة جــرى تنصيبهــا يف ابديــة هجــن بريــف
ديــر الــزور الشــرقي.
يف  /23آذار 2019 /أعلنــت قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف بيــان صحفــي هلــا مــن حقــل العمــر النفطــي يف ديــر الــزور القضــاء
علــى تنظيــم داعــش يف بلــدة الباغــوز آخــر معاقــل التنظيــم الــي كان يتحصــن هبــا ،وقــد الحظنــا بعــد هــذا التاريــخ اخنفاضـاً ملموسـاً
يف وتــرة الغــارات اجلويــة .وجــرى االنتقــال بشــكل أكــر إىل تنفيــذ دورايت مدامهــة مشــركة بــن قـوات التحالــف الــدويل وقـوات
ســوراي الدميقراطيــة لتســتهدف مــا تبقــى مــن خــااي اتبعــة لتنظيــم داعــش ،وقــد تســببت هــذه العمليــات خبســائر بشـرية يف صفــوف
املدنيــن علــى الرغــم مــن أهنــا يفــرض أن تكــون علــى مســتوى عـ ٍ
ـال مــن الدقــة ،كمــا وثقنــا ذلــك خــال هجــوم وقــع علــى مدينــة
الشــحيل يــوم  /9أاير 2019 /وعلــى بلــدة الكشــكية يف  /3كانــون الثــاين. 2019 /
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رابعاً :حصيلة ألبرز انتهاكات قوات التَّحالف الدويل حسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

انفوغرافيك يستعرض أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على يد قوات التحالف الدويل منذ تدخلها يف سوراي
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ألف :الضحااي:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل  3037مدنيـاً بينهــم  924طفــل و 656ســيدة (أنثــى ابلغــة) علــى يــد قـوات

التحالــف الــدويل منــذ  /23أيلــول 2014 /حــى  /23أيلــول 2019 /تتوزعـوا حبســب احملافظــات الســورية علــى النحــو التــايل:
• الرقة1133 :
• حلب782 :
• دير الزور626 :
• احلسكة218 :
• إدلب140 :
• محص133 :
• درعا5 :
توزَّعت حصيلة الضحااي املدنيني على يد قوات التَّحالف الدويل حبسب األعوام على النَّحو التايل:
• منذ  /23أيلول 2014 /حىت  /23أيلول 249 :2015 /مدنياً ،بينهم  12طفالً و 62سيدة

• منذ  /23أيلول 2015 /حىت  /23أيلول 398 :2016 /مدنياً ،بينهم  168طفالً ،و 113سيدة

• منذ  /23أيلول 2016 /حىت  /23أيلول 1753 :2017 /مدنياً ،بينهم  578طفالً ،و 311سيدة
• منذ  /23أيلول 2017 /حىت  /23أيلول 432 :2018 /مدنياً ،بينهم  103طفالً ،و 131سيدة

• منذ  /23أيلول 2018 /حىت  /23أيلول 205 :2019 /مدنياً ،بينهم  63طفالً ،و 39سيدة

ابء :حصيلة اجملازر (مقتل مخسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة):
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ارتــكاب قـوات التحالــف الــدويل مــا ال يقــل عــن  172جمــزرة منــذ تدخلهــا العســكري
يف ســوراي حــى  /23أيلــول.2019 /
جيم :حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  181حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّــة ،كانــت  16منهــا علــى

منشــآت طبيــة ،و 25علــى مــدارس ،و 4علــى أسـواق؛ تسـبَّبت هبــا هجمــات قـوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا العســكري
يف ســوراي حــى  /23أيلــول.2019 /
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دال :حصيلة استخدام الذخائر احلارقة:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  5هجمــات ابســتخدام ذخائــر حارقــة نفَّذهتــا قـوات التحالــف الــدويل
منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي حــى  /23أيلــول.2019 /
دال :التَّشريد القسري:

تس ـبَّبت اهلجمــات اجلويـَّـة الكثيفــة ،الــي نفَّذهتــا ق ـوات التحالــف الــدويل يف الســنوات اخلمــس املاضيــة والــي مل متيِّــز يف كثــر

توســع اســتخدام
الســكان ،وتعـ َّـزز ذلــك عنــد ُّ
مــن األحيــان بــن األهــداف املدنيــة والعســكرية ،ابنتشــار حالــة مــن ُّ
الرعــب لــدى ُّ
القصــف املدفعــي؛ مــا أجــر عش ـرات اآلالف علــى الف ـرار والتَّشــرد وقــد تس ـبَّبت العمليــات العســكرية يف حمافظــات الرقــة وديــر

تتحمــل كل مــن قـوات التحالــف الــدويل وقـوات ســوراي الدميقراطيــة
الــزور واحلســكة يف نــزوح مــا ال يقــل عــن  560ألــف نســمةَّ ،
مســؤولية تشـريدهم ،إضافــة إىل تنظيــم داعــش اإلرهــايب الــذي َّاتذهــم دروعـاً بشـرية ،ومل يكــن هنــاك أتمــن ملســاكن أو خيــام يف
األماكــن الــي يتوقــع أن يتــم النــزوح إليهــا ،كمــا مل تقــدم القـوات املهامجــة املســاعدات الالزمــة واألساســية علــى حنــو عاجــل بعــد

نــزوح تلــك املوجــة الكبــرة مــن الســكان.
ولقــد وثَّقنــا احتجــاز قـوات ســوراي الدميقراطيــة آالف الســكان املشـَّـردين منهــم يف خميمــات تُســيطر عليهــا قـوات ســوراي الدميقراطيــة
كمخيــم عــن عيســى مشــال الرقــة وخميــم ابديــة هجــن يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي ،وخميــم اهلــول بريــف احلســكة .وعلــى الرغــم مــن
انتهــاء العمليــات العســكرية علــى األرض واخنفــاض وتــرة غــارات قـوات التحالــف بشــكل كبــر إال أن قـوات ســوراي الدميقراطيــة
ال تـزال متــارس سياســات متنــع عــودة بعــض األهــايل النازحــن مــن بلــدات الباغــوز والشــعفة والبوبــدران ،تتــذرع هــذه القـوات حبالــة
عــدم اســتقرار األمــن وانتشــار األلغــام وخملفــات احلــرب.
إضافــة إىل ذلــك ،فقــد تسـبَّب القصــف الــذي شـنَّته قـوات التحالــف الــدويل يف دمــار واســع حـ َّـول أحيــاء كاملــة يف مــدن وقــرى
إىل ركام ومنــازل غــر صاحلــة للعيــش ،مل تَشــهد هــذه املناطــق حــى اآلن جمــرد عمليــات إزالــة أنقــاض ،أو ترميــم ألهــم املراكــز احليويــة
كاملشــايف واملــدارس واألسـواق؛ ونظـراً هلــذا الفشــل السياســي واالقتصــادي مل يَعــد معظــم الســكان إىل منازهلــم وبقـوا مشــردين يف

اخليــام أو يف بلــدان اللجــوء.
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خامساً :التوصيات:

إىل القيادة املشرتكة لقوات التحالف الدويل:

• أتمــن اســتقرار سياســي واقتصــادي يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة تنظيــم داعــش وبــذل جهــود أكــر يف ســبيل حتقيــق
حكــم حملــي ُمنتَخــب دميقراطي ـاً ومــن مثَّ دعــم هــذا اجلســم احمللــي املنتخــب اقتصــادايً وسياســياً؛ مــا ُي ِّقــق األمــن واالســتقرار
السياســي واالجتماعــي يف تلــك املناطــق.
• البدء بعمليات إعادة اإلعمار والتنمية حىت يتسىن آلالف املشردين العودة إىل مناطقهم.
• فتــح حتقيقــات يف انتهــاكات وجتــاوزات قـوات ســوراي الدميقراطيــة وحماســبة قياداهتــا املســؤولة عــن عمليــات هتريــب النفــط والغــاز
إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري والــذي فرضــت عليــه عقــوابت اقتصاديــة مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة حتديــداً ،الــي هــي داعــم

أساســي لقـوات ســوراي الدميقراطيــة ،وكنــا قــد أصــدران تقريـراً موســعا ًعــن عمليــات هتريــب النفــط والغــاز.

كمـاً أكــر مــن الشــفافية منعـاً مــن أن يتــم حتويــل قســم كبــر
• إجيــاد آليــة ملراقبــة العائــدات املاليــة مــن بيــع النفــط والغــاز تضمــن َّ
مــن تلــك األمـوال إىل حــزب العمــال الكردســتاين املصنَّــف كتنظيــم إرهــايب وهــذا يـ ِّ
ـورط قـوات ســوراي الدميقراطيــة يف دعــم ومتويــل
اإلرهــاب العاملــي.

• مطالبــة قيــادة قـوات ســوراي الدميقراطيــة ابلكشــف عــن كامــل األمـوال الــي حصلــت عليهــا مــن النفــط والغــاز منــذ عــام 2012
حــى اآلن وتقــدمي كشــف مــايل عــن أيــن وكيــف صرفــت هــذه األمـوال ،وعــن إمكانيــة ســرقتها حلســاابت خاصــة أو لصــاحل متويــل
ودعــم اإلرهــاب.
• التوقــف عــن دعــم ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة وحــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي بشــكل كامــل وفــوري يف حــال ثبــت قيامــه
بتحويــل أم ـوال عائــدات النفــط والغــاز يف ســوراي إىل حــزب العمــال الكردســتاين اإلرهــايب.
• زايدة الفريــق العامــل يف متابعــة احلـوادث والتحقيــق فيهــا ،وبــذل جهــود وإمــكاانت أكثــر يف هــذا اجملــال ،وإعــداد خريطــة بيــاانت
تُظهــر املناطــق األكثــر تضــرراً مــن اهلجمــات اجلويــة ،والدفــع ابجتــاه البــدء يف معاجلــة اآلاثر االقتصاديــة واملعنويــة لتلــك اهلجمــات.
• العمل بشكل جدي على توفري سبل حياة كرمية للمشردين قسرايً يف خميمات النزوح.

• أتمــن رعايــة طبيــة مناســبة للمصابــن واجلرحــى ج ـراء عمليــات القصــف الــي تس ـبَّبت هبــا ق ـوات التحالــف الــدويل أو ق ـوات

ســوراي الدميقراطيــة والعمــل علــى إنشــاء العديــد مــن املراكــز الطبيــة يف املناطــق األكثــر تضــرراً.
• حماسبة علنية وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه يف هجمات تسبَّبت يف وقوع جمازر حبق مدنيني.
• جيب على قوات التحالف الدويل احرتام القانون اإلنســاين الدويل والقانون الدويل العريف ،وابلتايل َّ
فإن دول التحالف الدويل
تتحمــل مســؤولية االنتهــاكات الــي تقــع منــذ بــدء اهلجمــات ،وجيــب أن تتحمــل التبعــات املرتتبــة عــن هــذه االنتهــاكات كافــة،
َّ

وحتــاول أبقصــى مــا ميكــن جتنــب تكرارهــا.

• مســاعدة اجملتمــع الســوري يف التخلــص مــن تنظيمــات إرهابيــة علــى غـرار تنظيــم داعــش كالتنظيمــات اإلرهابيــة الــي تدعمهــا
الدولــة اإلســامية اإليرانيــة ،وتقــوم ببنــاء قواعــد هلــا يف حلــب وريــف دمشــق.
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• تقــدمي مزيــد مــن الدعــم اللوجســي واملــادي لعمليــة اســتخراج اجلثــث مــن املقابــر اجلماعيــة يف املناطــق الــي انســحب تنظيــم
الضغــط علــى قـوات ســوراي الدميقراطيــة لتخصيــص قســم أكــر مــن املـوارد املاديــة يف هــذا اخلصــوص؛ ذلــك كــي
داعــش منهــا ،و َّ
ال تعتــر هــذه العمليــة الحقـاً مبثابــة تالعــب ابلرفــات وطمــس ألدلــة ،حيــث قــد تكــون قـوات ســوراي الدميقراطيــة جــزءاً مــن تلــك

االنتهــاكات نفســها ،وهلــذا يتوجــب إنشــاء جســم مســتقل برعايــة التَّحالــف الــدويل للقيــام هبــذه املهمــة ابلتعــاون والتنســيق مــع
فريــق االســتجابة األوليــة احمللــي للقيــام هبــذه العمليــة املعقــدة واحلساســة.
• الضغــط علــى قـوات ســوراي الدميقراطيــة بعــدم حصــر معظــم اجلهــود واملـوارد يف عمليــات التســليح وختزيــن الذخــرة ،وبــذل جهــود
أكــر يف العمليــات املدنيــة ومســاعدة اجملتمــع احمللــي.
• اختــاذ مجيــع التدابــر املمكنــة حلمايــة اجلثــث وبــذل كل اجلهــود لتحديــد هويــة القتلــى وتوفــر َّ
الدفــن املناســب يف قبــور حتمــل
عالمــات واضحــة.

• املسامهة يف اإلسراع بعملية إزالة األلغام اليت تؤثِّر بشكل كبري على عودة املدنيني إىل مدينة الرقة وعلى عملية استخراج اجلثث.
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• متابعــة حالــة املشــردين قس ـرايً يف املناطــق الــي تُســيطر عليهــا ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة وإصــدار تقريــر عــن االنتهــاكات الــي

يتعرضــون إليهــا.

يوضــح تداعيــات اهلجمــات غــر املشــروعة لق ـوات التَّحالــف الــدويل يف ســوراي وتنــاول مناطــق وبلــدات عــدة
• إصــدار تقريــر ِّ
ضمــن هــذا التقريــر.

قوات سوراي الدميقراطية:
• العمل على التحضري النتخاابت مدنية حملية وتسليم السلطة العسكرية للقيادة املدنية املنتخبة دميقراطياً.
• االبتعــاد عــن أي شــكل مــن أشــكال االرتبــاط أو التنســيق مــع حــزب العمــال الكردســتاين املصنــف إرهابيـاً ،وحظــر نشــر صــور

زعيــم احلــزب بشــكل مطلــق.

• إعداد كشف مايل عن عوائد النفط والغاز ومصاريفها.

شكر وعزاء

خالــص العـزاء جلميــع أســر الضحــااي واملتضرريــن الذيــن متكنَّــا مــن التَّعــرف عليهــم وتوثيــق أمسائهــم ،وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء
احملليــن وذوي الضحــااي ،الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن لنتمكــن مــن بنــاء مثــل هكــذا قاعــدة بيــاانت وإصــدار هــذا التقريــر.
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