الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

األحد  1أاير 2016

القوات احلكومية والروسية حترق حمافظة حلب
املوت األمحر

حمتوايت التقرير:
أوالً :املقدمة.
اثنياً :امللخص التنفيذي.
اثلثاً :التفاصيل.
رابعاً :االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

أوال :المقدمة:
ً

شهدت أحياء مدينة حلب اليت ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة قصفاً يومياً مكثفاً
من قبل القوات السورية والروسية ،وذلك بعد يوم واحد من إعالن اهليئة العليا للمفاوضات
أتجيل مشاركتها يف مباحثات جنيف يف  /19نيسان املاضي.
وقد سامهت بعض التصرحيات السياسية عن تواجد جبهة النصرة يف حلب يف زايدة عنف
وقسوة تلك اهلجمات ،و ُات َذت وكأهنا مربر هلا ،ولكن وعلى فـََرض تواجد جبهة النصرة أو
حىت تنظيم داعش أو أي فيصل مسلح مهما كان ،فإن هذا اليربر قصف األهداف املدنية
اليت تقع ضمن سيطرة أي فصيل عسكري بشكل عشوائي ودون مراعاة للتمييز بني مدين
وعسكري ،وما يُشكل انتهاكاً أعظم أن األهداف الواردة يف هذا التقرير مل تكن يف يوم من
األايم مقراً عسكرايً واليوجد ابلقرب منها مقر عسكري ،كما أهنا بعيدة نسبياً عن خطوط
االشتباك ،وابلتايل فال توجد قيمة عسكرية ،وتُشري إىل ذلك أمساء الضحااي وصورهم ،ونسبة
النساء واألطفال ،وشهادات األهايل ،وغري ذلك من املؤشرات اليت حصلنا عليها ،يُضاف
إىل ذلك إن القوات احلكومية مازالت تستخدم سالح الرباميل املتفجرة اليت تُلقى من السماء
وتعتمد على مبدأ السقوط احلر ،وهذا سالح عشوائي ابمتياز ،ونعترب أن كل برميل متفجر
يُشكل جرمية حرب ،ألنه ال حيقق أي معيار من معايري القانون الدويل اإلنساين ،ومازال
مسموحاً به على الرغم من قرارات جملس األمن والتقارير والتنديدات ،ويف هذا الصدد سجلنا
خالل املدة اليت يغطيها التقرير قصف القوات احلكومية لـ  86برميالً متفجراً على مدينة
حلب.
يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
«إن مسؤولية حتديد أماكن وتوزعات املواقع العسكرية حصراً جلبهة
النصرة ولتنظيم داعش تقع بشكل أساسي على الدول الراعية التفاق
وقف األعمال العدائية ،وقد أشران إىل ذلك يف األايم األوىل لصدور بيان
االتفاق ،وذلك كي اليتم تربير قصف أي هدف مدين ،وبكل سهولة،
أبنه يقع يف منطقة خاضعة جلبهة النصرة أو لتنظيم داعش ،وقد استغلت
القوات السورية والروسية هذه الثغرة املتعمدة يف االتفاق وبررت قتلها
ملئات املدنيني منذ بِدء البيان وحىت اآلن».
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هذا التقرير خمصص لتوثيق االنتهاكات اليت قامت هبا القوات احلكومية وحلفاؤها يف مدينة حلب يف املدة الواقعة بني  /20نيسان/
 2016حىت  /29نيسان 2016 /بشكل خاص ،وسنقوم خالل اليومني التاليني إبصدار تقرير خاص يوثق انتهاكات بعض فصائل
املعارضة املسلحة يف مدينة حلب يف املدة الزمينة ذاهتا ،حيث أن التحقيقات يف املناطق اخلاصعة لسيطرة القوات احلكومية وحلفائها
أكثر صعوبة منها يف املناطق اخلارجة عن سيطرهتا.
قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابلتواصل مع عدد كبري من الناجني من القصف ومع أقرابء الضحااي ،ومع عدد من النشطاء
اإلعالميني ،ويغطي التقرير عدداً كبرياً من احلوادث مل نتمكن من زايرهتا مجيعاً ،وقد ورد إلينا عدد كبري من الصور والفيديوهات ،قام
فريق خمتص ابلتحقق من صحتها وموثوقيتها ،مث مقاطعتها مع األحداث ورواايت الشهود والناجني ،وقد شرحنا للشهود اهلدف من
املقابالت ،وحصلنا على موافقتهم على استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير.
أثبت كل ذلك أن املناطق املستهدفة كانت مناطق مدنية واليوجد فيها أي مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة للمعارضة املسلحة او
للتنظيمات اإلسالمية املتشددة أثناء اهلجوم أو حىت قبله.
األبعاد
احلديث
ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل ،كما اليشمل
ُ
َ
االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

ً
ثانيا :الملخص التنفيذي:

يغطي التقرير املدة الواقعة بني  /20نيسان 2016 /و  /29نيسان 2016 /ونستعرض فيه أبرز اجملازر واملراكز احليوية اليت تعرضت
للقصف من قبل القوات احلكومية والقوات الروسية.
أوالً :اجملازر وأعمال القتل غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  147مدنياً ،بينهم  27طفالً ،و 35سيدة يتوزعون حبسب اجلهة املرتكبة:
• القوات احلكومية 92 :مدنياً ،بينهم  7أطفال ،و 27سيدة.
• القوات الروسية 55 :مدنياً ،بينهم  20طفالً ،و 8سيدات.
كما سجلنا وقوع ما اليقل عن  7جمازر تتوزع حبسب اجلهة املرتكبة إىل:
• القوات احلكومية 4 :جمازر
• القوات الروسية 3 :جمازر

اثنياً :االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
سجلنا تعرض ما اليقل عن  13مركزاً حيوايً مدنياً لالعتداء ،وتتوزع حبسب اجلهة املرتكبة إىل:
  القوات احلكومية 11 :مركزاً حيوايً مدنياً 3 :مساجد 2 ،مركزاً طبياً 1 ،سيارة إسعاف 1 ،مدرسة 1 ،فرانً 1 ،حمطة مياه 1 ،مركزاًللدفاع املدين 1 ،سوقاً.
  -القوات الروسية 2 :مركزاً ،مها مشفى وسيارة إسعاف.

2

www.sn4hr.org - info@sn4hr.org

ً
ثالثا :التفاصيل:

 .1القوات احلكومية:
ألف :اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  92مدنياً ،بينهم  7أطفال ،و 27سيدة على يد القوات احلكومية يف الفرتة الواقعة بني
 /20نيسان 2016 /و  /29نيسان ،2016 /كما سجلنا ارتكاهبا ما اليقل عن  4جمازر:
اجلمعة  /22نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ استهدفت حي ابب النريب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة
املسلحة ،ما أدى إىل مقتل شخصني ،بينهم طفل ،وإصابة  12آخرين جبراح.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع الناشط اإلعالمي احمللي «كرم» حيث قام بزايرة موقع القصف وأفادان بروايته:
« كنت يف املسجد عندما قصف الطريان احلريب صاروخاً على دوار الصناعة الذي يقع بني حي ابب النريب وحي
املرجة ،توجهت إىل مكان القصف وشاهدت سيارة نقل (ميكروابص) ،وسيارة نقل ركاب (فان) قد تدمرات تقريباً
بشكل كامل ،استشهد  4مدنيني كانوا يف السيارتني ،كما قتل طفل كان يقطف التوت ابلقرب من دوار الصناعة،
وتضررت شبكة املياه اليت تغذي احلي .بعد قرابة ساعة ونصف علمت أن الطريان احلريب عاود قصف املنطقة نفسها
بصاروخني سقط الصاروخ األول على حائط مسجد زيد بن اثبت؛ ما تسبب أبضرار متوسطة ببناء املسجد اخلارجي
وبعض األضرار املادية يف أاثث املسجد جراء قوة االنفجار ،أما الصاروخ الثاين فقد سقط على سور مدرسة الصناعة
قل جرحى القصف األول؛ ما
اخلامسة ابلقرب من الدوار ،وقد تسبب القصف الثاين بتدمري سيارة إسعاف كانت تُ ُّ
أدى إىل مقتل سائق السيارة ويُدعى رمضان أبو أمحد ،كان يوماً دامياً على احلي قتلوا فيه الطفل واملسن واملسعف».
السبت  /23نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ استهدفت حي طريق الباب اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة
املسلحة ،ما أدى إىل مقتل  10أشخاص ،بينهم طفل ،وإصابة  12آخرين جبراح.
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حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل الناشط اإلعالمي احمللي «كرم» الذي توجه إىل موقع القصف وأخربان مبشاهداته:
«حصل القصف قرابة  11:00صباحاً ،وكاان صاروخني من طريان حريب أحدمها استهدف الطريق الرئيس يف حي
طريق الباب واآلخر استهدف برج الباخرة السكين ،يفصل بني الصاروخني أقل من عشر دقائق.
وصلت إىل املكان ،كانت فرق اإلنقاذ والدفاع املدين تنتشل اجلثث وترفع األنقاض ،استطاعوا سحب  15شخصاً
من ركام أنقاض الطوابق العلوية ،يف حني أن قرابة  12شخصاً قضوا حتت الركام.
الدمار كان كبرياً جداً وقد طال  5منازل ومستودعاً لألغذية ،وصيدلية ،ومركزاً لبيع األدوات املستعملة ،وبسطة لبيع
املازوت ،إضافة إىل تدمري سيارة من نوع بيك آب (سوزوكي) ودراجة انرية.
املكان املستهدف حي مدين ال تواجد فيه ملقرات تتبع للجيش احلر أو ألي تنظيمات إسالمية والضحااي مجيعهم من
املدنيني».
األحد  /24نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ استهدفت حي الصاخور ،اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة
املسلحة ،ما تسبب مبقتل  11شخصاً ،بينهم طفلة وسيدة.
الثالاثء  /26نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ استهدفت مركز الدفاع املدين يف مدينة األاترب ،اخلاضعة
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل مقتل  6أشخاص ،بينهم  5من عناصر املركز دفعة واحدة ،وإصابة اثنني آخرين جبراح.
ابء :االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  11مركزاً حيوايً مدنياً تعرض لالعتداء من قبل القوات احلكومية.
اجلمعة  /22نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة قرب مسجد زيد بن حارثة يف حي ابب النريب ،اخلاضع
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة.
اجلمعة  /22نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ
سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة اإلسعاف والطوارئ يف حي ابب النريب،
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل احرتاق السيارة
وإصابتها أبضرار مادية كبرية.
السبت  /23نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ
عدة قرب املشفى امليداين يف مدينة األاترب ،اخلاضعة لسيطرة فصائل
املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية متوسطة.
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األحد  /24نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي
ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف حي الصاخور ،اخلاضع لسيطرة
فصائل املعارضة املسلحة ،ما تسبب مبجزرة ،إضافة إىل دمار
وتضرر عدد من احملالت التجارية.

الثالاثء  /26نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي
ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف مدينة األاترب ،اخلاضعة لسيطرة
فصائل املعارضة املسلحة ،ما تسبب مبقتل  5من عناصر الدفاع
املدين دفعة واحدة ،،إضافة إىل دمار كبري يف بناء املركز وإعطاب
ثالث من آلياته (سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وصهريج)
وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس  /28نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ فرانً للخرب يف حي العامرية ،اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة
املسلحة ،ما تسبب بدمار كبري ببناء الفرن وخروجه عن اخلدمة.
اخلميس  /28نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مدرسة النهضة العربية يف حي ابب احلديد ،اخلاضع لسيطرة
فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املدرسة وخروجها عن اخلدمة.
اجلمعة  /29نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مسجد أويس القرين يف حي السكري ،اخلاضع لسيطرة فصائل
املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل إصابة بناء املسجد أبضرار مادية متوسطة ودمار جزئي بسوره.
مسجد أويس القرين يف حي السكري
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اجلمعة  /29نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي
ابلصواريخ املركز الصحي يف حي املرجة ،اخلاضع لسيطرة فصائل
املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل دمار بعض كتل بناء املركز بشكل
شبه كامل وخروجه عن اخلدمة.
اجلمعة  /29نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي
ابلصواريخ حمطة املياه يف حي ابب النريب مبدينة حلب ،اخلاضع
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل اندالع حريق
ابحملطة وتضرر عدة خطوط مياه داخلها.

اجلمعة  /29نيسان 2016 /قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مسجد سيدان احلسني يف حي القاطرجي ،اخلاضع لسيطرة
فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد وخروجه عن اخلدمة.
اثنياً :القوات الروسية:
ألف :اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  55مدنياً ،بينهم  20طفالً ،و 8سيدات يف هجمات يُعتقد أهنا روسية يف الفرتة الواقعة
بني  /20نيسان 2016 /و /29نيسان ،2016 /كما سجلنا ارتكاهبا ما اليقل عن  3جمازر.
األربعاء  /27نيسان 2016 /قصف طريان حريب يُزعم أنه
روسي ابلصواريخ حي السكري ،اخلاضع لسيطرة فصائل
املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل مقتل  36شخصاً ،بينهم 14
طفالً و 8سيدات ،وإصابة حنو 40آخرين جبراح.
السيد «جماهد أبو اجلود» انشط إعالمي حملي أخرب الشبكة
السورية حلقوق اإلنسان عن مشاهداته:
«توجهت إىل مكان قصف مشفى القدس بعد قرابة  10دقائق من القصف ،الواجهة األمامية للمشفى مدمرة ابلكامل
وكذلك املدخل اخلاص ابإلسعاف ،فقدت على إثر هذا القصف صديقي الطبيب أبو عبد الرمحن.
حصل استهداف للشارع الواقع خلف مبىن املشفى بعد قصفها خبمس دقائق ،شاهدت مبنيني مدمرين ابلكامل ،و6
ٍ
مبان مدمرة بشكل جزئي ،منعتنا فرق الدفاع املدين من البقاء يف املكان خوفاً من تكرار القصف ألن الطريان مل يكن
قد غادر األجواء.
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أسامء الضحايا

كانت اجلثث حتت األنقاض وفرق اإلنقاذ حتاول إنقاذ ما ميكن إنقاذه ،مسعت فتاة تنادي
وتصرخ فأجساد أفراد عائلتها حتت األنقاض».

اخلميس  /28نيسان 2016 /قصف طريان
حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حي الكالسة،
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما
أدى إىل مقتل  11شخصاً ،بينهم طفالن،
وإصابة  10آخرين جبراح.

اخلميس  /28نيسان 2016 /قصفت طائرات حربية يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حي بستان القصر،
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما تسبب مبقتل  9أشخاص ،بينهم  4أطفال ،وإصابة
 10آخرين جبراح.

باء :االعتداء على المراكز الحيوية المدنية:

األربعاء  /27نيسان 2016 /قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى ابسل أصالن امليداين (مشفى القدس) يف حي
السكري ،اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة ،ما تسبب مبجزرة من بني ضحاايها طبيبان وممرضة واثنان من الكوادر الطبية،
إضافة إىل دمار كبري يف بناء املشفى وخروجها عن اخلدمة.

اخلميس  /28نيسان 2016 /قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب سيارة إسعاف يف حي الكالسة ،اخلاضع لسيطرة
فصائل املعارضة املسلحة ،ما أدى إىل إصابة السيارة أبضرار مادية متوسطة.
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ً
رابعا :االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

 .1خرقت القوات احلكومية والروسية بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم  2139وقرار جملس األمن رقم  ،2254واتفاقية
وقف األعمال العدائية يف أبشع صورة ممكنة ،وأيضاً انتهكت عرب جرمية القتل العمد املادة السابعة من قانون روما األساسي وعلى حنو
منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد اإلنسانية.
 .2نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل ،وابلتايل فإن القوات احلكومية والروسية انتهكت 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 األركان كافة.
 .3إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت قامت هبا القوات السورية والروسية تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف ،ذلك أن
القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
 .4إن عمليات القصف ،قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف إحلاق الضرر
الكبري ابألعيان املدنية .وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة.
 .5إن حجم القصف املنهجي الواسع واملتكرر ،ومستوى القوة املفرطة املستخدمة فيه ،والطابع املتعمد للقصف والطبيعة املنسقة
للهجمات ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة للنظام احلاكم.
 .6ان النظام السوري بكافة أشكاله وقياداته متورط ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حبق الشعب السوري ،وكل من يقدم
له العون املادي والسياسي والعسكري- ،كاحلكومة الروسية واإليرانية وحزب هللا اللبناين وغريهم ،وشركات توريد األسلحة -يُعترب شريكاً
يف تلك اجلرائم ،ويكون عرضة للمالحقة اجلنائية.
التوصيات:
إىل طريف اتفاق وقف األعمال العدائية وجمموعة دعم سوراي SSG:
نطلب من اللجنة األمريكية الروسية املشرتكة التحقيق يف هذه احلوادث يف أسرع وقت ممكن ،وإطالع اجملتمع السوري على نتائج
التحقيقات ،وتقدمي ضماانت ملنع تكرار حدوثها.
نطلب من اجملتمع الدويل أن يرتبط وقف إطالق النار إبطالق عملية سياسية حنو مرحلة انتقالية تفضي إىل نظام دميقراطي ،وهذا األمر
هو ماسينهي معاانة اجملتمع السوري بشكل حقيقي.
ادع حقيقي للنظام السوري ،فإن اهلدنة ولألسف الشديد مهددة ابالهنيار يف أية حلظة،
إذا استمرت اخلروقات على ما هي عليه دون ر ٍ
على الوالايت املتحدة ابعتبارها ر ٍاع أساسي أن تبذل جهداً أكرب إلقناع الطرف اآلخر الروسي بوقف خروقاته ،والضغط على حليفه
النظام السوري لوقفها أيضاً.
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إىل جملس األمن:
• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية لتطبيق قراراته رقم  2139و 2254وال يوجد التزامات بوقف عمليات القصف
العشوائي ،اليت تسبب التدمري والقتل اليومي.
• الضغط على الدول الداعمة للنظام السوري من أجل إيقاف عمليات التزويد ابألسلحة واخلربات بعد أن ثبت تورطه جبرائم ضد
اإلنسانية وجرائم حرب.
• جيب على جملس األمن التوقف عن استخدام الفيتو يف حال ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب كما حيصل يف سوراي.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني ،حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.
• توسيع العقوابت لتشمل مجيع أركان النظام السوري والنظام اإليراين املتورطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ضد الشعب السوري.
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه احلوادث الضخمة الواردة يف
التقرير.
إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل ،يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب السوري،
ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار ،وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي .السعي إىل ممارسة
الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية ،يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل ،لتطبيق مبدأ
مسؤولية احلماية ( ،) ICRtoPوقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد كويف عنان ،وابلتايل البد
من تلك الفرتة اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية ( ،) R2Pالذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،ومازال
جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان واستخدام مبدأ الوالية
القضائية العاملية.

شكر وعزاء

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