
   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 1

األحد 22 أاير 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: أبزر التحدايت اليت تواجه 
مهام الدفاع املدين يف سوراي.

حبق  االنتهاكات  أبرز  اثلثاً: 
الدفاع املدين السوري.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء 

أبرز االنتهاكات حبق الدفاع املدين السوري
اخلوذ واألايدي البيضاء

أواًل: المقدمة:
تسبب إشراك النظام السوري لألسلحة الثقيلة التابعة للجيش السوري كالدابابت واملدفعية منذ 
صيف 2011، والحقاً سالح الطريان والصواريخ احلربية منذ مطلع عام 2012، ابرتفاع 
القتل والدمار، وقد سجلنا مقتل مئات احلاالت حتت األنقاض بسبب  خميٍف يف عمليات 
أتخر عمليات إزالة األنقاض، كما سجلنا مئات حاالت الوفاة األخرى بسبب أتخر إسعاف 
اجلرحى، يف ظل تلك الظروف كان البد من والدة منظمة تعىن بعمليات الدفاع املدين، وقد 
أتسست وبدأت ممارسة نشاطها يف آذار/ 2013 من حمافظة حلب، وتوسع انتشارها لتشمل 
خمتلف احملافظات السورية، وترّكز عملها بشكل خاص لتلبية االحتياجات واخلدمات السريعة 
واملباشرة اليت تلي عمليات القصف وماُيلفه من قتلى وجرحى ودمار، انضم إىل منظمة الدفاع 
خدمات  قدموا  مراكز،   119 قرابة  على  ويتوزعون  واملتطوعني،  املوظفني  من  املئات  املدين 

لعشرات اآلالف من املواطنني السوريني دون متييز.

وانتشال  احلرائق  وإمخاد  واإلنقاذ  اإلسعاف  عمليات  السوري  املدين  الدفاع  تشمل خدمات 
فعال يف  بشكل  املدين  الدفاع  فرق  وُتساهم  اجلرحى،  وإجالء  األنقاض  من حتت  الضحااي 
نتيجة  املتضررة  الكهرابء  شبكات  وإصالح  املياه  وتوصيل  والركام،  األنقاض  إزالة  أعمال 
مبتابعة  منهن  النساء  خاص  وبشكل  املدين  الدفاع  عناصر  يقوم  ذلك  إىل  إضافة  القصف، 

أوضاع اجلرحى واإلسعافات األولية والعناية ابألطفال والسيدات احلوامل.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
مصريه  كان  السوري،  املدين  الدفاع  قدمها  اليت  اجلليلة  للخدمات  »نظراً 
كمصري الفرق الطبية واإلعالمية من انتهاكات متعمدة عرب عمليات قصف 
متعمدة، وبشكل خاص من قبل الطريان احلريب للنظام وحلفائه، عرب تكرار 

سياسة الضربة املزدوجة*«.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

*سياسة الضربة املزودجة: هي سياسة اتبعها النظام السوري والروسي، تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق؛ هبدف إيقاع أكرب عدد ممكن من اخلسائر 
البشرية، ومن كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.
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ثانيًا: أبزر التحديات التي تواجه مهام الدفاع المدني في سوريا:
اليشعر أحد من عناصر الدفاع املدين أو غريهم من العاملني يف الشأن اإلغاثي يف سوراي أبي شعور ابألمن على حياهتم، وهو أهم أبرز 
األخطار، وذلك يف ظل االستهتار الكامل ابلقانون الدويل اإلنساين وقرارات جملس األمن الدويل ذات الصلة، وذلك بشكل خاص من 

قبل النظام السوري الذي ميلك سالح الطريان.
أخربان العديد من عناصر الدفاع املدين يف سوراي عن صعوابت لوجستية تتعلق بشكل رئيس ابلنقص الكبري يف عدد اآلليات واملعدات، 
نظراً لألوضاع االستثنائية يف سوراي اليت تتطلب حجم عمل ضخم ومستمر على مدار الساعة تقريباً، كما أن هناك عجزاً عن إصالح 
التالف من اآلليات واملعدات نظراً لعدم وجود قطع غيار وورشات عمل متخصصة، إضافة إىل ندرة الكادر املتدرب يف املناطق احملاصرة 

كالغوطة الشرقية وداراي ودير الزور.
 

حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد حازم وهو أحد عناصر الدفاع املدين يف مدينة سراقب إبدلب، وأفادان عن أبرز 
الصعوابت اليت تواجه فريق الدفاع املدين:

»نتواصل فيما بيننا عن طريق القبضات الالسلكية، إهنا الطريقة الوحيدة يف ظل نقص اإلمكانيات املتوفرة، ونقص 
املعدات وقلة تعدادها، وعدم القدرة على إصالحها عند تعرضها لألعطال، والكلفة التشغيلية الكبرية والغري متناسبة 

مع مواردان هي أيضاً صعوابت نواجهها يف ظل قصف ال يتوقف«.

يف املناطق اخلاضعة لسيطرة التنظيمات املتشددة، تزداد التحدايت اليت تواجه فرق الدفاع املدين، فقد قام تنظيم داعش مبصادرة عدد 
من اآلليات، وفرض على منظمة الدفاع املدين تعيني موظفني اتبعني له، يقوم هو ابختيارهم؛ ما اضطر عدداً كبرياً من عناصر الدفاع 

املدين ملغاردة تلك املناطق.

رامي متطوع سابق يف الدفاع املدين يف مدينة دير الزور أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته عن العمل يف مناطق سيطرة تنظيم 
داعش: 

»من خالل عدد قليل من اآلليات والسيارات املتوفرة سامهت مع 45 متطوعاً آخراً إبطفاء احلرائق وإسعاف املصابني 
وانتشال العالقني حتت األنقاض وقد تطورت قدرات املتطوعني بعد مرور فرتة من العمل؛ إال أن سيطرة تنظيم داعش 
على املدينة والسياسة التعسفية اليت فرضها على املتطوعني دفعت الكثري منهم إىل ترك املنظمة ومت تعيني عناصر موالني 

للتنظيم ليس لديهم أدىن خربة ابلعمل يف ذلك اجملال«.

ثالثًا: االنتهاكات بحق الدفاع المدني:
تويل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أمهية خاصة الستهداف املراكز احليوية والكوادر الطبية وعناصر الدفاع املدين، وتصدر تقارير دورية 
شهرية يف هذا اخلصوص، وقد سجلنا عدداً واسعاً من االنتهاكات اليت تعرض هلا الدفاع املدين السوري منذ أتسيسه يف آذار/ 2013 

حىت اآلن، أبرزها:
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ألف: القتل خارج نطاق القانون: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 106 عناصر من الدفاع املدين، معظمهم على يد قوات النظام السوري وحلفائه، يتوزعون 

حبسب اجلهة اليت ارتكبت االنتهاك إىل:
- القوات احلكومية: قتلت 99 عنصراً.

- القوات الروسية: قتلت 3 عناصر.

األحد 14/ أيلول/ 2014 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً استهدف مبىن مركز الدفاع املدين يف مدينة دوما بريف دمشق، 
ما أدى إىل مقتل 8 من عناصر الدفاع املدين.

الثالاثء 26/ كانون الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على أحد املنازل يف بلدة حيان مبحافظة حلب؛ ما 
أدى إىل مقتل 2 من عناصر الدفاع املدين.

الثالاثء 26/ نيسان/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي عدة صواريخ استهدفت مركز الدفاع املدين يف مدينة األاترب مبحافظة 
حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 من عناصر املركز دفعة واحدة، وإصابة اثنني آخرين جبراح.

الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخني مشال مدينة سرمني مبحافظة إدلب تسبب القصف 
مبقتل السيد عبد الرزاق عبود أحد عناصر الدفاع املدين.

- جهات مل نتمكن من حتديد هويتها: قتلت 4 عناصر  يف قرية مسقان بريف حلب.
السبت 10/ كانون الثاين/ 2015 انفجرت سياراتن مفخختان عند مدخل القرية، أسفر انفجار السيارة الثانية عن مقتل 17 مدنياً، 
بينهم 4 من كوادر الدفاع املدين، إضافة إىل دمار واحرتاق سيارة اتبعة للدفاع املدين، مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 

من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

ابء: االعتقال واالختفاء القسري:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 16 حالة اعتقال لعناصر من الدفاع املدين، يتوزعون حبسب اجلهة املسؤولة عن االعتقال:

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 6 حاالت اعتقال على يد تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة.

الثالاثء 6/ كانون الثاين/ 2015 سجلنا اعتقال عناصر اتبعة لتنظيم جبهة النصرة للسيد معد ابريش عضو منظمة الدفاع املدين يف 
مدينة سراقب إبدلب على الطريق الدويل بني حلب وإدلب، وقد مت اإلفراج عنه يوم السبت 31/ كانون الثاين/ 2015.

اخلميس 10/ أيلول/ 2015 اعتقلت عناصر اتبعة لتنظيم جبهة النصرة احملامي حامت مروان مواليد 
1986 وهو أحد عناصر الدفاع املدين يف بلدة معرة مصرين بريف إدلب، وقد مت اإلفراج عنه الثالاثء 

13/ تشرين األول/ 2015.

صورة للسيد حامت مروان 
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- فصائل املعارضة املسلحة:
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 5 حاالت اعتقال نفذهتا عناصر اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة.

األربعاء 17/ شباط/ 2016 قامت عناصر مسلحة اتبعة لفصيل لواء فجر األمة وهو أحد فصائل املعارضة السورية املسلحة ابختطاف 
السيد صخر قريع مدير مركز الدفاع املدين يف حي تشرين مبدينة دمشق وانئبه السيد حممد العص، من مبىن مركز الدفاع املدين، ومايزال 

مصريمها جمهواًل ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهلهما أيضاً.

- جهات مل نتمكن من حتديد هويتها:
سجلنا 5 حاالت اعتقال لعناصر من الدفاع املدين على يد عناصر مسلحة مل نستطع حتديد هويتها.

السبت 10/ تشرين األول/ 2015 سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اعتقال السيد راضي سعد مواليد مدينة محاة وعضو 
الدفاع املدين يف مدينة معرة النعمان مبحافظة إدلب على يد عناصر مسلحة مل نتمكن من حتديد هويتها، ومت اإلفراج عنه يوم اإلثنني 

19/ تشرين األول/ 2015.

جيم: االعتداء على مراكز الدفاع املدين:
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 66 هجمة استهدفت ما بني مركز اتبع للدفاع املدين وسيارات خدمية اتبعة له، منذ أتسيسه 

حىت 30/ نيسان/ 2016، يتوزعون حبسب اجلهة املسؤولة إىل:
- القوات احلكومية: سجلنا 62 حادثة اعتداء، من أبرزها:

األربعاء 14/ أاير/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف مدينة األاترب بريف 
حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، سقط أحد الصواريخ على سيارة إسعاف اتبعة ملديرية الدفاع املدين يف املدينة، 

ما تسبب مبقتل طاقم السيارة، إضافة إىل تدمري السيارة بشكل كامل، وخروجها عن اخلدمة.

اخلميس 19/ حزيران/ 2014 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مركز هنانو التابع للدفاع املدين يف مدينة حلب، ما 
تسبب بدمار جزئي يف بناء املركز، إضافة إىل أضرار مادية كبرية بسيارة اخلدمة التابعة للمركز وخروجها عن اخلدمة.

فيديو يظهر أحد عناصر الدفاع املدين يتحدث عن إلقاء الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مركز هنانو حبلب يف 19/ 
حزيران/ 2014 

اجلمعة 17/ نيسان/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصاروخني مركز الدفاع املدين يف مدينة الباب مبحافظة حلب، ما تسبب 
أبضرار مادية ابملبىن واحرتاق بعض اآلليات، مل نسجل وقوع ضحااي. 

األحد 26/ نيسان/ 2015 قصفت القوات احلكومية بصاروخ حراري موجه سيارة إطفاء اتبعة للدفاع املدين إبدلب، ما أدى إىل مقتل 
أحد كوادر الدفاع املدين، إضافة إىل إصابة السيارة أبضرار كبرية وخروجها عن اخلدمة.
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اخلميس 14/ أاير/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مركز الدفاع املدين يف مدينة خان شيخون إبدلب، ما 
تسبب مبقتل طفلني وسيدة، إضافة إىل أضرار مادية متفاوتة يف 3 سيارات إسعاف اتبعة للمركز. 

يوم اجلمعة 26/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي 14 جرة غاز ابلقرب من مركز الدفاع املدين يف قرية بليون إبدلب، 
ما أدى إىل مقتل شخص، وإصابة 6 عناصر من الدفاع املدين، إضافة إىل تضرر سيارة اإلسعاف التابعة للمركز أبضرار مادية متوسطة.

فيديو يظهر آاثر الدمار جراء إلقاء الطريان املروحي احلكومي 14 جرة غاز ابلقرب من مركز الدفاع املدين يف قرية بليون إبدلب يف 
26/ حزيران/ 2016

صور تظهر األضرار يف سيارة إطفاء اتبعة للدفاع املدين إبدلب جراء استهداف القوات احلكومية هلا بصاروخ حراري يف 26/ نيسان/ 2015
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للدفاع املدين يف مدينة حرستا بريف دمشق،  األربعاء 19/ آب/ 2015 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة على مركز 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 2 من كوادر الدفاع املدين، إضافة إىل إصابة املبىن أبضرار مادية كبرية.

فيديوهات تصور األضرار يف مركز الدفاع املدين مبدينة حرستا بريف دمشق جراء قصف مدفعية القوات احلكومية لقذائف هاون عدة 
يف 19/ آب/ 2015 

 
صور تظهر األضرار يف مركز الدفاع املدين مبدينة حرستا بريف دمشق جراء قصف مدفعية القوات احلكومية لقذائف هاون عدة يف 19/ آب/ 2015 

الثالاثء 26/ نيسان/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف مدينة األاترب، اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 5 من عناصر الدفاع املدين دفعة واحدة، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املركز وإعطاب ثالث من 

آلياته )سيارة إسعاف، وسيارة إطفاء، وصهريج( وخروجه عن اخلدمة.

فيديوهات تصور آاثر الدمار واألضرار يف مركز الدفاع املدين جراء قصف الطريان احلريب احلكومي مدينة األاترب حبلب يف 26/ نيسان/ 2016

فيديو يظهر أحد عناصر الدفاع املدين يتحدث عن قصف الطريان احلريب احلكومي ملركز الدفاع املدين مبدينة األاترب حبلب يف 26/ نيسان/ 2016

صور تظهر آاثر الدمار واألضرار يف مركز الدفاع املدين جراء قصف الطريان احلريب احلكومي مدينة األاترب حبلب يف 26/ نيسان/ 2016

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/b9F13u3Y4BA
https://youtu.be/iCLxpTBFxB8
https://youtu.be/N7m_azly8uc
https://youtu.be/R4UZfNdIzcg
https://youtu.be/CZ6cfTrHyhA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbmpoVW5PenhkbXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y25lQ1VPNURlYnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2g0OE1NY0VJU28/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZFFwNjc1TkFJRzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdXRfeGI4Rm5Ja3M/view
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- القوات الروسية: سجلنا 3 حوادث اعتداء:
اخلميس 12/ تشرين الثاين/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 
إىل  أدى  ما  إدلب؛  بينني مبحافظة  بلدة  استهدفت شرق  عدة صواريخ 

تضرر سيارة إسعاف اتبعة ملنظمة الدفاع املدين.

الثالاثء 12/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي 
صاروخاً استهدف سيارة إسعاف اتبعة ملنظمة الدفاع املدين يف مدينة معرة 

النعمان مبحافظة إدلب؛ ما أدى إىل تضررها بشكل كبري. 

إلثنني 25/ كانون الثاين/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي مبىن مدرسة تتخذه منظمة الدفاع املدين مركزاً هلا يف بلدة حردنتني 
مبحافظة حلب؛ ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية.

- جهات مل نتمكن من حتديدها: سجلنا حادثة اعتداء واحدة يف قرية مسقان بريف حلب. السبت 10/ كانون الثاين/ 2015 
انفجرت سياراتن مفخختان عند مدخل القرية، أسفر انفجار السيارة الثانية عن مقتل 17 مدنياً، بينهم 4 من كوادر الدفاع املدين، 
إضافة إىل دمار واحرتاق سيارة اتبعة للدفاع املدين، مل يتمكن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من حتديد اجلهة اليت قامت ابلتفجري 

حىت حلظة إعداد التقرير.
مقطع فيديو يظهر بقااي السيارات املفخخة اليت انفجرت على حاجز مسقان بريف حلب يف 10/ كانون الثاين/ 2015

 
صور تظهر األضرار جراء انفجار سيارات مفخخة على حاجز مسقان بريف حلب يف 10/ كانون الثاين/ 2015

صورة تظهر األضرار يف سيارة اإلسعاف التابعة للدفاع املدين جراء قصف 
طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدينة معرة النعمان إبدلب يف 12/ 

كانون الثاين/ 2016

http://www.sn4hr.org
http://youtu.be/cgBxcF6_PUw
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RHVhUUZtWkpiMUk/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2djlhMVM1QjNLSzg/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7WKjopxRcX2bVM4bWVUOUtpbGM/view
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رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

حبسب القانون الدويل اإلنساين تُعترب اهلجمات العشوائية أو املتعمدة أو الغري متناسبة، هجمات غري مشروعة، وإن اعتداء القوات 
احلكومية والروسية على مقرات وآليات الدفاع املدين هلو استخفاف صارخ أبدىن معايري القانون الدويل اإلنساين، ويشكل جرائم حرب 

متكررة.
نؤكد على أن حوادث القصف الواردة يف التقرير قد استهدفت أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية والروسية قد 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.
إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت قام هبا النظام السوري وحلفاؤه تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القذائف 

قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
كما أن عمليات االعتقال التعسفي واخلطف اليت قامت هبا التنظيمات اإلسالمية املتشددة، وبعض فصائل املعارضة املسلحة تعترب 

خمالفة صرحية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

التوصيات:
إىل املعارضة السورية السياسية والعسكرية:

1. تقدمي كافة أشكال الدعم والتسهيالت املمكنة لفرق الدفاع املدين السوري، وتطوير مستوايت التعاون والتنسيق معها.
2. جيب على اجملالس احمللية زايدة مستوايت الدعم والتنسيق مع فرق الدفاع املدين العاملة يف املناطق املنتمية إليها.

إىل جملس األمن:
• إصدار قرار ملزم بتجرمي استهداف فرق الدفاع املدين ومجيع الطواقم اإلغاثية والطبية يف سوراي، ومتابعة تنفيذه كي اليكون على غرار 

القرارات السابقة كالقرار 2139 و 2254 وغريها.
• الضغط على الدول الداعمة للنظام السوري من أجل إيقاف عمليات التزويد ابألسلحة واخلربات بعد أن ثبت تورطه جبرائم ضد 

اإلنسانية وجرائم حرب.
• 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 حبق الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن االنتهاكات املنهجية حبق فرق الدفاع 

املدين السوري وكافة املنظمات اإلغاثية.

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. والسعي إىل ممارسة 

الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص املتورطني.

http://www.sn4hr.org
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• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، لتطبيق مبدأ 
مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد 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 )R2P (، الذي 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 جلميع األهايل والنشطاء احملليني ومجيع عناصر فرق الدفاع املدين السوري الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل 

فعال، الرمحة لضحااي الدفاع املدين، والعزاء ألهلهم وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

