
 مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان یحث على التحرك دولیاً 
 العنف في سوریا أعمال تفاقم إزاء

 
دعا مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان زید رعد الحسین  –) 2018شباط/فبرایر  10جنیف (

و التي نتجت اقة الدماء، تفاقم أعمال العنف وإرمن یوم السبت إلى التحرك دولیاً بشكل عاجل بعد أسبوع 
 علیھما المعارضة.  رلغوطة الشرقیة وإدلب اللتین تسیطمنطقتي اعلى جویة نُفذَّت ضربات  عن

 
وقال المفوض السامي "شكل األسبوع الماضي إحدى الفترات األكثر دمویة في النزاع برمتھ، مع موجة 

المدنیین في منطقتي الغوطة بین إصابات التي أسفرت عن وقوع القاتلة الضربات الجویة تلو األخرى من 
ھذه اإلعتداءات قد ثبتت من ل -’عند الھجومكل شیئ مباح ‘الـ طبیعة  الشرقیة وإدلب"، مشیراً إلى أن "

في  ةمنشآت في إدلب وثالثستة أفادت أن ما ال یقل عن تسع منشآت طبیة، من بینھا خالل التقاراي التي 
رات جویة"، مؤكداً أن "ھذه التطورات، حتى إذا ما قیست بالمعاییر الغوطة الشرقیة، قد أصیبت في غا

أن ھاتین المنطقتین سبق حیث  للتعجبأمر مثیر ھي ، تعتبر مؤسفة بشكل استثنائي، والشنیعة في سوریا
 ".ʻمناطق تخفیف التوتر̓ ضمن ان أُعلنتا من

 
مدنیاً  277ي تشیر إلى مقتل ما ال یقل عن وتلقى مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عدداً من التقاریر الت

ً بفعل القصف الجوي الذي نفذتھ الحكومة  230بین الرابع والتاسع من شباط/فبرایر، من بینھم  شخصا
مدنیاً، ما یرفع العدد اإلجمالي إلصابات المدنیین خالل  812السوریة وحلفاؤھا، باإلضافة إلى جرح 

 شخص تقریباً.  1074األسبوع األول من ھذا الشھر إلى 
 

محددة والتي أدَّت الالھجمات وقوع عشرات المنطقة وقال المفوض السامي "وثَّق موظفو مكتبي في 
سبوع الماضي"، على مدى األوتدمیر للبنى التحتیة األساسیة  وقوع قتلى وجرحىإلى بحسب التقاریر 

ً أن "ھذه الحوادث  جویة على األحیاء السكنیة في ال سلسلة متوالیة من الضرباتما بین تراوحت موضحا
 12مدنیاً، بما في ذلك  31دوما في السادس من شباط/فبرایر، والتي قتلت وفق التقاریر ما ال یقل عن 

في الیوم الذي  ھجومطفالً، إلى  37امرأة وأربعة أطفال وجرحت أكثر من مئة شخص آخرین، من بینھم 
ً أنمدینة سراقب في إدلب، ع سبقھ على بنك للدم في قد تسبَّبت بوضعھ خارج  كانت جویةضربة  لما

 الخدمة في كانون الثاني/ینایر.
 

 ةتسع ألحقت أضراراً بما ال یقل عنغارات جویة  شنِّ  ن مكتبھ قد تلقى تقاریر عنإ وقال المفوض السامي
ایة ومنشأة للرع قدم خدمات في إدلبیزال یكان ال  مشفى حیوي بینما تراوحت منشآت طبیة منفصلة، 

 یعرفونالصحیة العقلیة ومستوصف طبي في كفر بطنا في الغوطة الشرقیة. كما قُتل وُجرح من 
من  بعد سلسلةالمواقع  في عدد من ،مساعدین لألطباء موظفین ومتطوعین ، منʻلمسعفین األوائلبا̓

في  يتعرضت للقصف الجو بشكل متعمد على ما یبدو أماكن كانت قد تھدفاست تيال ةالجویالضربات 
   وقت سابق من الیوم.

 
، حیث یقیم ما ال یقل عن ملیوني مدني، أفادت التقاریر أن الھجوم الجوي والبري الذي نفذتھ وفي إدلب

ً عن وقوع إصابات الذي  الحكومة السوریة وحلفاؤھا، و المدنیین وعن دمار واسع بین أسفر أیضا
ً لتشرید لتعرض منھم من  عدیدال تشرید آالف المدنیین،أدَّى كذلك إلى قد النطاق،  وتلقى مكتب األمم . سابقا

شیر إلى أنھ في إحدى ر، بما في ذلك شریط فیدیو مصور، تالمتحدة لحقوق اإلنسان عدداً من التقاری
سامة عقب مواد تمَّ إطالق  قد یكون المرجح أن من، التي وقعت بتاریخ الرابع من شباط/فبرایر، الھجمات
ً شرق مدینة سراقب، بالرغم من جویة استھدفت حضربات  ً سكنیا وقوع قتلى خالل تفد ب لمالتقاریر  أنیا

 ھذا الھجوم. 
 



األرضیة المنفذة على الغوطة الشرقیة المحاصرة  ارات الجویة ووتسبَّب التصاعد المؤسف في عدد الغ
مقتل  في ألف شخص ال یزالون محاصرین، 350منطقة ریف دمشق، حیث یُعتقد أن حوالى والواقعة في 

منھم من النساء، وذلك في الفترة الواقعة  42 و مدنیاً، أكثر من ربعھم من األطفال 210ما ال یقل عن 
مدنیاً  671أیضاً إلى جرح ما ال یقل عن التقاریر خصوصاً بین الخامس والثامن من شباط/فبرایر. وتشیر 
الى  باإلضافةألضرار  رض مدرسة وروضة أطفالفي الھجمات التي استھدفت الغوطة الشرقیة، مع تع

 منشآت طبیة.  ةثالث
 

ویستمر إطالق العدید من الصواریخ وقذائف الھاون من المناطق التي تسیطر علیھا المعارضة باتجاه 
األحیاء السكنیة في العاصمة دمشق والضواحي المحیطة بھا حیث تبسط الحكومة نفوذھا، في ظل مقتل ما 

آخرین في مواقع عدة بین السادس والثامن من شباط/فبرایر، بحسب  14ة مدنیین وجرح ال یقل عن خمس
 التقاریر.  

 
أعمال القتال الماضیة أو الحالیة. ففي منطقة  تعاني من آثار وال تزال بعض المناطق األخرى في سوریا 

الھجوم الذي تقوده تركیا القوات الكردیة، یعرِّض  و التي تسیطر علیھاعفرین الواقعة شمال غرب البالد 
عن مقتل وجرح عدد  رعدداً كبیراً من المدنیین للخطر. وأفادت بعض التقاری كانون الثاني/ینایر 20منذ 

الجویة واألرضیة. ویبدو أن القوات الكردیة قد منعت االضربات من المدنیین، بما في ذلك األطفال، نتیجة 
د، یتواصل شنُّ الغارات الجویة ذلك. وفي شرق البالھرب من القیام ببعض السكان الراغبین في ال

واألرضیة في بعض المناطق التي ال تزال تحت سیطرة تنظیم داعش، ال سیما في محافظة دیر الزور، 
أفادت بعض التقاریر عن وقوع إصابات بین صفوف المدنیین، بالرغم من أن الخطر األكبر الذي حیث 

المتفجرات  مناطق یتمثل في األجھزة المتفجرة الیدویة الصنع وغیرھا منحالیاً في ھذه الن المدنیویواجھھ 
أو العائدون إلیھا یواجھون  التي خلَّفتھا الحرب. وال یزال المدنیون المتواجدون في محافظة الرقة

، وال تزال إمكانیة تمتعھم الماضي منھا في أواخر العام طرد تنظیم داعشبعد  ىحتمصاعب رئیسیة 
الواسع النطاق للبیوت والبنى التحتیة األساسیة  الدمارإلى نظرا كبیر بشكل سیة مقیدة سان األسابحقوق اإلن

 مبعثرة بین الركام. خالل المعارك والكمیات الكبیرة من األجھزة المتفجرة ال
 

تورطت عدة أطراف في النزاع في سوریا على مدى السنوات السبع الماضیة"، وقال المفوض السامي "
القانون الدولي اإلنساني والقانون تلتزم باحترام إلى أن "مختلف الحكومات المعنیة صرحت بأنھا  مشیراً 

ملتزمة الدولي لحقوق اإلنسان، وصرحت بعض الجماعات المسلحة المعارضة على نحو مماثل بأنھا 
إنشاء  غم من أنھ جرىبالقانون الدولي اإلنساني، إال أن االنتھاكات بحق القانون الدولي تستمر یومیاً، بالر

 ".  2017في عام  ʻبمناطق تخفیف التوتر̓ ما یعرف
 

وإن حاالت القتل والمعاملة الالإنسانیة الناجمة عن عدم السماح بتقدیم الرعایة إلى المرضى والجرحى 
وإجالئھم في الغوطة الشرقیة؛ وتدمیر المنشآت المحمیة وغیرھا من الممتلكات األساسیة لبقاء السكان 

 ،مدینة دمشقومدنیین في إدلب والغوطة الشرقیة؛ وقصف المناطق المدنیة في إدلب والغوطة الشرقیة ال
 جرائم حرب.  الظروف القائمة، و حسب، ككل قد یشكل

 
"بالمناطق اآلمنة" في  بما یعرفیذكرنا  ʻمنطقة تخفیف التوتر̓وقال المفوض السامي "أصبح مصطلح 

ً كما جرى تذكیرنا بذلك خالل المحاككن آمنةأنھا لم تالبوسنة، والتي ثبتت  تین األخیرتین لراتكو م، تماما
مالدیتش ورادوفان كارادیتش". أضاف "لكن النزاع في البوسنة أوقف من قبل المجتمع الدولي بعد أربع 

مع ال اراقة الدماء، سابع من ال ھفي عام دول أخرى،مشاركة ر بسنوات. أما النزاع في سوریا، فیستم
وحمایة المدنیین.  ،اإلفالت من العقابالمتسم بومن الواجب معالجة المناخ السائد  یة تلوح في األفق.نھا

في مجلس األمن، تستدعي الحالة في سوریا بشكل صارخ إحالتھا إلى العجز وبعد سبع سنوات من 
د كان القیام بھذه قالمحكمة الجنائیة الدولیة، فضالً عن بذل الدول المزید من الجھود لتحقیق السالم. ل



ً منذ البدایة، وإن الفشل في إنھائھا یدل على فشل ذریع في الدبلوماسیة  الحرب وإدارتھا ً تماما أمراً مخزیا
 العالمیة".

 
 \  انتھى  

 
       

 
 


