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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية. 
اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحــااي، إضافــة 
إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيالت الطبيــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق 

احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
لالطالع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي نرجو زايرة الرابط.

إنَّ قصــف قــوات النظــام الســوري بشــكل مســتمر ومنــذ عــام 2011 للمنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، واســتهداف 
أطــراف النــزاع املســلح وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري للكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين بعمليــات القتــل واالعتقــال، 

ــدة هتــدف إىل إيقــاع املزيــد مــن القتلــى، وزايدة معــاانة اجلرحــى مــن املدنيــن واملســلَّحن. يــدلُّ علــى سياســة متعمَّ

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن هجمــات القــوات الروســية علــى املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، وعلــى الكــوادر الطبيــة أيضــاً وكــوادر الدفــاع املــدين، 
يُعتــر انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، ويرقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــالل اهلجــوم الفوضــوي ويف كثــر مــن األحيــان 
املتعمــد علــى األعيــان املشــمولة ابحلمايــة، لقــد تســبب كل ذلــك يف آالم مضاعفــة للجرحــى واملصابــن، وهــو أحــد األســباب 
الرئيســة لتهجــر الشــعب الســوري، عــر رســالة واضحــة أنــه التوجــد منطقــة آمنــة، أو خــط أمحــر، مبــا فيهــا املشــايف، عليكــم أن 

هتاجــروا مجيعــاً أو تـَْفنَــوا”.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يف 30/ كانــون األول/ 2016 مت اإلعــالن عــن اتفــاق وقــف إطــالق انر شــامل يف ســوراي برعايــة روســية - تركيــة، وأقــرَّت 
األطــراف املوقعــة علــى البيــان، النظــام الســوري مــن جهــة، وفصائــل املعارضــة املســلحة مــن جهــة اثنيــة، وقــف اهلجمــات املســلحة 
كافــة مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة، وإيقــاف عمليــات االقتحــام والتقــدُّم الــري، ومتَّ اســثناء املناطــق العســكرية اخلاضعــة لســيطرة 
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(، ومنــذ دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــالق النــار يف ســوراي حيِّــَز التنفيــذ 
شــهدت خمتلــف احملافظــات الســورية تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 
2011 حــى اآلن، واحلديــث بشــكل رئيــس عــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة املعارضــة املســلحة؛ ألنَّ مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري ال ختضــع للقصــف اجلــوي الكثيــف اليومــي والــذي يُعتــر املتســبب الرئيــس يف قتــل مــا اليقــل عــن 60 % مــن الضحــااي، 

وتدمــر املبــاين وتشــريد أهلهــا.

علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق 
القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــالق النــار فــوق الطاولــة 
نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي المُيكــن للمجتمــع الــدويل وحتديــداً للضامَنــن الروســي والرتكــي أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل 

يتغــر فيهــا شــيء.
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــودة معــدل االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري حبــق الكــوادر الطبيــة 
والدفــاع املــدين واملنشــآت العاملــة هلمــا يف شــهر شــباط إىل املعــدل املســجل ذاتــه قبــل دخــول اتفــاق وقــف إطــالق النــار حيِّــز 

التنفيــذ، وهــذا يؤكــد أن النظــام الســوري هــو املتضــرر األكــر مــن اتفــاق وقــف إطــالق النــار.

مــاورد يف هــذا التقريــر مُيثــل احلــد األدىن الــذي متكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.

اثنياً: امللخص التنفيذي: 
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط 2017، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع 

املــدين واملنشــآت العاملــة فيهــا:
ألف: أعمال القتل:

وثقنا مقتل 9 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا كالتايل: 
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: قتلــت 7 أشــخاص مــن الكــوادر 
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الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين توزعــوا إىل:
•  ممرض

• 2 مسعف
• 1 من الكوادر الطبية

• 3 من كوادر الدفاع املدين
- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(: قتلت صيدالنياً.

- جهات أخرى: قتلت طبيبًا
تتوزع حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين على األطراف الفاعلة على النحو التايل:

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 42 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين وملنظمــة اهلــالل 

األمحــر، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 31 حادثة، توزعت على النحو التايل:

• 11 من املنشآت الطبية.
• 6 من سيارات اإلسعاف.

• 1 مركزاً ملنظمة اهلالل األمحر.
• 13 من مراكز الدفاع املدين.
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قوات النظام السوري قوات اإلدارة الذاتية الكردية جهات أخرى

Chart Title

الكوادر الطبية كوادر الدفاع المدني
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- القوات الروسية: 6 حوادث اعتداء على منشآت الطبية.

- فصائل املعارضة املسلحة: حادثة اعتداء واحدة على مركز اتبع ملنظمة اهلالل األمحر.

- جهات أخرى: 4 حوادث، توزعت على النحو التايل:
• 1 من املنشآت الطبية.

• 3 مراكز اتبعة ملنظمة اهلالل األمحر.

تتوزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين على األطراف الفاعلة على النحو التايل:

اثلثاً: تفاصيل احلوادث:
ألف: أعمال القتل:

أواًل: قوات النظام السوري:
ماجــد الــرتك، مســعف، مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، يعمــل مــع 
منظومــة شــام اإلنســانية، متــزوج ولديــه طفــالن، تــويف يــوم اجلمعــة 3/ شــباط/ 
2017 جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى 

مدينــة دومــا أثنــاء حماولتــه إســعاف جرحــى قصــف ســابق.
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قوات النظام السوري القوات الروسية فصائل المعارضة المسلحة جهات أخرى

Chart Title

المراكز الحيوية الطبية منظمة الهالل األحمر مراكز الدفاع المدني

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFczJ3NkhULTNqSGc/view
https://youtu.be/f4s1oLYzVRc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSkkyOXpNczZ5NFk/view
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زاهــر صــوراين، مــن عناصــر الدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مواليــد عــام 1989، متــزوج، تــويف يــوم اإلثنــن 6/ 
شــباط/ 2017 متأثــراً إبصابتــه بشــظااي يف الــرأس والصــدر جــراء قصــف طــران 
اثبــت اجلنــاح )Su-22( اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مركــز الدفــاع 

املــدين مبدينــة معــرة النعمــان يف 20/ تشــرين األول/ 2016.

خالــد حممــد رمانــة، مــن عناصــر الدفــاع املــدين، مــن أبنــاء مدينــة حرســتا شــرقي 
يــوم الســبت 18/  تــويف  يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً،  حمافظــة ريــف دمشــق، 
شــباط/ 2017 جــراء قصــف رامجــات الصواريــخ التابعــة لقــوات النظــام الســوري 

صواريــخ عــدة علــى حــي تشــرين مشــال شــرق مدينــة دمشــق.

مهــران ســلطان الســويدان، مســاعد ممــرض، مــن أبنــاء منطقــة درعــا البلــد وســط 
مدينــة درعــا، مواليــد عــام 1995، يعمــل يف مشــفى درعــا البلــد امليــداين، حاصــل 
على إجازة ابإلسعاف من معهد العلوم الطبية والتطبيقية يف بلدة نصيب بريف 
حمافظــة درعــا الشــرقي، متــزوج، تــويف يــوم األحــد 19/ شــباط/ 2017 جــراء 
قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة قــرب نقطــة 

إســعاف أويل متقدمــة –كان موجــوداً فيهــا- يف حــي املنشــية مبدينــة درعــا.

حممــد ذيبــان الضبيــع، ممــرض، مــن أبنــاء قريــة املغــر بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، مواليــد عــام 1989، يعمــل مــع مديريــة صحــة محــاة 
احلرة، تويف يوم األربعاء 22/ شــباط/ 2017 جراء قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري ابلصواريخ حميط قرية 

اجلابرية بريف حمافظة محاة الشمايل، أثناء إسعافه ضحااي االشتباكات بن قوات النظام السوري وفصائل املعارضة املسلحة.

أبــو وائــل احلمصــي )مل يصــل امســه(، مســعف، مــن أبنــاء حمافظــة محــص، مواليــد عــام 1972، متــزوج، يعمــل يف النقطــة الطبيــة 
2017 جــراء قصــف طــران  22/ شــباط/  األربعــاء  يــوم  تــويف  املســلحة-،  املعارضــة  اإلميــان –أحــد فصائــل  للــواء  التابعــة 
اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ حميــط قريــة اجلابريــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، أثنــاء إســعافه ضحــااي 

االشــتباكات بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2V6SGl0eXBYaEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVy1YQUptcGRKYVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSHFEY25fRjh4bG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZGdOejhCSUNnbE0/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFWjl1VGtYeUFOeFU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaml2SklQNFV3ak0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRzNQWWx4RjVpb00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZlQzczNNZkFQeE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbWt4a3lzcHdHQ0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRm0tVl91VF9RY1k/view
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مدينــة  أبنــاء  مــن  املــدين،  الدفــاع  عناصــر  أحــد  دبــدوب،  رامــز  حممــد رجــب 
محــص، مواليــد 10/ متــوز/ 1994، أعــزب، تــويف يــوم الثــالاثء 28/ شــباط/ 
2017 جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى 

حــي الوعــر مبدينــة محــص.

ابء: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(:
حممــد خــر اخلليــف، صيــدالين، مــن أبنــاء قريــة تــل علــو البيلونيــة بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، مــن مواليــد 1980، متــزوج 
ولديه 3 أطفال، اعتقلته قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين( 
مــن مقــر عملــه يف مدينــة القامشــلي يف كانــون األول/ 2016، تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا 

ومت تســليم جثمانــه لذويــه يــوم األحــد 19/ شــباط/ 2017.

اتء: جهات أخرى:
إبراهيــم عــادل الشــهايب، طبيــب أســنان، مــن أبنــاء مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، حائــز علــى إجــازة يف طــب 
األســنان مــن جامعــة حلــب، متــزوج ولديــه طفــالن، تــويف مــع طفليــه يــوم اخلميــس 16/ شــباط/ 2017 جــراء قصــف مدفعيــة 

قــوات درع الفــرات املدعومــة مــن القــوات الرتكيــة ابلقذائــف مدينــة البــاب.

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
أواًل: قوات النظام السوري:

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

اخلميــس 2/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد 
اجلهــة الفاعلــة( صواريــخ عــدة قــرب مشــفى احليــاة اجلراحــي يف حــي القابــون مشــال شــرق مدينــة دمشــق، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املشــفى ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=873&token=1WsmnlHkj3UFScPrvq5qEGV7Xz9Ujgha
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2NVVGNkbFpyRFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ1Y5WEdOdW1GUWc/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFY1NHRUtRdElRdnM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQWZYLVlvMjZ4T2s
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXpZU3E1c2tfd3c/view
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الســبت 4/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب املشــفى امليــداين يف مدينــة كفــر 
الهــا بريــف حمافظــة محــص الشــمايل، ســقطت إحــدى القذائــف علــى بعــد قرابــة 25 مــرتاً عــن املشــفى، مــا أدى إىل إصابــة ســيارة 
إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة يف هيكلهــا وخروجهــا عــن اخلدمــة، ومل تســجل أيــة أضــرار ماديــة يف بنــاء املشــفى. ختضــع 

مدينــة كفــر الهــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

اإلثنــن 6/ شــباط/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة قــرب مشــفى كفــر زيتــا 
التخصصــي يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة 

وخروجــه عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

األربعــاء 15/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غارتــن بـــ 4 
صواريــخ قــرب املشــفى امليــداين يف بلــدة اليــادودة بريــف حمافظــة درعــا اجلنــويب، ســقطت الصواريــخ علــى بعــد قرابــة 15م مــن 
املشــفى، مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

ظهــر األحــد 19/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــا زال قيــد التحقــق 
لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صواريــخ عــدة قــرب املشــفى امليــداين يف بلــدة نصيــب بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، ســقطت الصواريــخ 
علــى مبــاٍن ســكنية تبعــد أمتــاراً قليلــة عــن املشــفى؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى وجتهيزاتــه أبضــرار 

ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع بلــدة نصيــب لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

عصــر الثــالاثء 21/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن قــرب مشــفى الشــهيد 
حممــد بــظ يف بلــدة معــرة مصريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، ســقط أحدمهــا علــى بعــد قرابــة 50م عــن املشــفى؛ مــا أدى إىل 
إصابــة مــواد إكســاء بنائــه ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع البلــدة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة 

فتــح الشــام.

اجلمعة 24/ شباط/ 2017 قصفت رامجة الصواريخ التابعة لقوات النظام السوري عدة صواريخ أرض - أرض جواَر مشفى 
احليــاة اجلراحــي يف حــي القابــون الواقــع مشــال شــرق مدينــة دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة 

وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdlp2M2lxX1UxOTQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=nrjxEjyxHkQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR2trVExfS0FSZXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR2pJVFBBSWhWUWs/view
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الســبت 25/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن قــرب مشــفى منظومــة شــام 
اإلســعافية الواقــع علــى طريــق قريــة حزاريــن غــريب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة مبــى املشــفى 
أبضــرار ماديــة بســيطة وانــدالع حريــق يف موقــف الســيارات املقابــل لــه، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة 

املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

األحــد 26/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 09:50 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
مســتودع اتبــع ملنظومــة إســعاف أورينــت –مالصــق ملركــز الدفــاع املــدين- يف األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة 
إدلب اجلنويب، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املســتودع، وإصابة مواد إكســائه وحمتوايته أبضرار مادية متوســطة، ختضع مدينة 

أرحيــا لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

ظهــر األحــد 26/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مشــفى اهلــدى اجلراحــي 
يف قريــة حــور بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وســياريت إســعاف اتبعتــن لــه 

أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع قريــة حــور لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUjRqSnZTTFphS00
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ1IwbUo5WUxON28
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPb255eVlvMXU2V2c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNE5COW9NWHNSMzQ
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYk9sUFAwVmtlc2c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVDcxY2FGX2RwNU0
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUS04Wndxbm1KLTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVUlXYzRUbm8zMlE/view
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اإلثنــن 27/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ النقطــة الطبيــة يف بلــدة 
النشــابية مبنطقة املرج شــرقي حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء النقطة وإصابة معداهتا أبضرار مادية متوســطة 
وخروجهــا عــن اخلدمــة، إضافــة إىل خــروج ســياريت إســعاف اتبعتــن للنقطــة نتيجــة إصابتهمــا أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع بلــدة 

النشــابية لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

- سيارات اإلسعاف:
اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملؤسســة 
شــام اإلنســانية يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل مســعف، إضافــة إىل إصابــة 

الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر:

الســبت 25/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 16:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن قــرب 
فــرع اهلــالل األمحــر الســوري الواقــع يف منطقــة دوار احلــزب يف األجــزاء الغربيــة مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقط 
الصاروخــان علــى بعــد حنــو 100م مــن الفــرع؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة مــواد إكســاء بنــاء الفــرع أبضــرار 

ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة أرحيــا لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdUtueTZvOG5uTnM/view
https://youtu.be/orkNi5eRGpE
https://youtu.be/FCVjpPn5SrQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTGVGTUhxcnVUNlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTVCQ1VwMzAtUEU/view
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- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قرابــة 11:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مركــز الدفــاع 
املــدين يف بلــدة عقــرب بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب، ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 30 مــرتاً مــن املركــز؛ مــا أدى إىل إصابــة 
بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة إضافــة إىل حتطــم زجــاج بعــض نوافــذ ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز وإصابــة هيكلهــا 

أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع بلــدة عقــرب لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي حســن العمــري املتحــدث ابســم مركــز محــاة اإلعالمــي -عــر 

حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك-، وأفــادان بروايتــه:
“يــوم اجلمعــة 3 شــباط قرابــة الســاعة 11:30 أغــار طــران النظــام علــى البلــدة، ســقط أحــد الصواريــخ علــى منــزل يبعــد قرابــة 
30م عــن مركــز الدفــاع املــدين، كنــت قريبــاً مــن املنطقــة فتوجهــت إىل املوقــع، أضــرار املركــز اقتصــرت علــى حتطــم الزجــاج وبعــض 
األضــرار البســيطة يف البنــاء، كمــا هتشَّــم زجــاج ســيارة اإلســعاف اخلاصــة ابملركــز وانثقبــت عجلتهــا، تــويف ابــن أحــد عناصــر الدفــاع 

املــدين وأصيــب 10 أشــخاص تقريبــاً جبــراح”.

الســبت 4/ شــباط/ 2017 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام 
الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملركــز الدفــاع 
املــدين يف مدينــة كفــر الهــا بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا 
أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن 

اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFal9oYVZJME5DNHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWkhsd1RlOGxXV1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbzctZURld1QxU28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFal9oYVZJME5DNHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTmdScktVMlFOYjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWjFMWllXSllqRFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTTVSR0JKRlRkODA/view
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األربعــاء 8/ شــباط/ 2017 قصــف قــوات النظــام الســوري صاروخــاً مــن طــراز فيــل علــى مركــز الدفــاع املــدين يف حــي الوعــر 
غــريب مدينــة محــص؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املركــز وســيارة إســعاف اتبعــة 

لــه أبضــرار ماديــة كبــرة أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهمــا عــن اخلدمــة، خيضــع حــي الوعــر لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الســبت 11/ شــباط/ 2017 قام قناص قوات النظام الســوري وميليشــياته إبطالق الرصاص على ســيارة إســعاف اتبعة للدفاع 
املدين -مركز مضااي- يف بلدة بقن مشال غرب حمافظة ريف دمشــق، ما أدى إىل إصابة الســيارة أبضرار مادية بســيطة، ختضع 

البلدة لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة.

عصــر األحــد 12/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب مركــز الدفــاع املــدين يف 
مدينــة بصــرى الشــام بريــف حمافظــة درعــا؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املركــز 

وســيارة خدمــة اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع مدينــة بصــرى الشــام لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

األربعــاء 15/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 03:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )مــازال 
قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صواريــخ عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز 114 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة 
اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار الســيارة بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة اللطامنــة 

لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الثــالاثء 21/ شــباط/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين 
يف بلــدة بقــن مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل حتطــم زجــاج 

نوافــذ الســيارة وإصابــة هيكلهــا أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPODBRWm1xOElYcEk
https://www.youtube.com/watch?v=M_VF6XJLTeU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzRCbFM0QjFTLVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZkRTNm5mdzRGYnM/view
https://www.youtube.com/watch?v=pMX3ngU0w0c&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2Q1MnFnWFY0QW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYVJLZzZmWWo0TlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQlZVMkZLN29mS2M/view
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األربعــاء 22/ شــباط/ 2016 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع 
املــدين الســوري يف بلــدة مضــااي مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، مــا أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة 

إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع بلــدة مضــااي لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة.

الســاعة 09:50 قصــف طــران  األحــد 26/ شــباط/ 2017 قرابــة 
اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى 
مركــز الدفــاع املــدين -الــذي يشــغل بنــاء مركــز انطــالق حافــالت النقــل 
اخلارجــي )البوملــان(- يف األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة 
إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة 4 عناصــر مــن املركــز جبــراح، إضافــة 
إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وجتهيزاتــه، وإصابــة ســيارة إطفــاء اتبعــة لــه 
أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع مدينــة أرحيــا لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

ابء: القوات الروسية:
- املنشآت الطبية:

اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مشــفى الطــب احلديــث يف حــي البلعــوم 
مبدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش.

اجلمعــة 3/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب املشــفى امليــداين -يتخــذ مــن 
بنــاء املدرســة الثانويــة الصناعيــة مقــراً لــه- يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى 

ومعداتــه أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

الثالاثء 7/ شباط/ 2017 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً يف ساحة ترابية قرب مركز تفتيت احلصيات 
ابلليــزر )مبــى نقابــة األطبــاء ســابقاً( الواقــع يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن مدينــة إدلــب، مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز ومعداتــه ومــواد 

إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNHpMSW8tWGJHc3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNHpMSW8tWGJHc3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcGNRUEljb1Z5Mmc/view
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اإلثنــن 13/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــن علــى املشــفى امليــداين يف منطقــة درعــا 
البلــد وســط مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، 

يقــع املشــفى ضمــن األجــزاء اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــن منطقــة درعــا البلــد.

األحــد 26/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 18:40 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً قــرب مشــفى 
اجلامعــة الســورية الواقــع غــريب قريــة ديــر الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقط الصــاروخ علــى بعــد قرابــة 100م عــن 
املشــفى؛ مــا أدى إىل إصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم 

جبهــة فتــح الشــام.

اإلثنــن 27/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 4 صواريــخ علــى مشــفى 
اجلامعــة الســورية يف األطــراف الغربيــة مــن قريــة ديــر الشــرقي بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســقف 
وجــدران املشــفى، وإصابــة مــواد إكســائه ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة. ننــوه إىل أن املشــفى قــد تعــرَّض 
للقصــف مــن قبــل الطــران ذاتــه يف اليــوم الســابق، ختضــع قريــة الديــر الشــرقي لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 

وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.
 

https://www.youtube.com/watch?v=ES6vm0wnVdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yfh7v-YXP-w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTWoxRWk5aU52S2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX25BcUxIMFBOcHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRDNsWnlJNFpjWkk/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRF9CQjd5b255czA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPazhjZTN2UUdCSmc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVWlDbmZZMUI0eUE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMWw3RGRudkZrRWs
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM05vTVplTGtEZ2M/view
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اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
الشارات اإلنسانية اخلاصة:

- منظمة اهلالل األمحر )منشآت – آليات(:
ظهــر األربعــاء 8/ شــباط/ 2017 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع قــرب مركــز إغاثــي اتبــع للهــالل األمحــر الســوري 
يف حي احلمدانية غرب مدينة حلب، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي الراشــدين، اخلاضع لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة؛ 

مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع حــي احلمدانيــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

اثء: جهات أخرى:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية:
ظهــر اخلميــس 16/ شــباط/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح داعــم لقــوات درع الفــرات )فصائــل املعارضــة املســلحة مدعومــة 
مــن القــوات الرتكيــة( ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنائــه 
وخروجــه عــن اخلدمــة، كانــت مدينــة البــاب خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت حــدوث احلادثــة - ختضــع لســيطرة قــوات درع 

الفــرات حلظــة إعــداد التقريــر.

الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر )منشآت – آليات(:

اثبــت  طــران  قصــف  الســاعة 03:00  قرابــة   2017 شــباط/   /1 األربعــاء 
اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل/ القــوات الروســية )مــازال قيــد التحقــق 
)فنــدق  الســوري  األمحــر  اهلــالل  مركــز  ابلصواريــخ  الفاعلــة(  اجلهــة  لتحديــد 
الكارلتــون ســابقاً( يف احلــي اجلنــويب مــن مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر 
يف بنــاء املركــز مــن اجلهــة الغربيــة وجتهيزاتــه، واحــرتاق الطابــق الثــاين منــه وخروجــه 
عن اخلدمة، إضافة إىل إصابة ســياريت خدمة اتبعتن له أبضرار مادية متوســطة 
جــراء تســاقط ركام املبــى عليهــا، ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــرتكة بــن 

فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام.

https://www.youtube.com/watch?v=rpl_r_-mWCk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rpl_r_-mWCk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLTVjOUV0TThMRjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMFdZZmFMdGlUQ0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUFVSMGIzN1ZjQzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY0RDS3J1bGFTTnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU05GTXlrVHJQSVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLTVjOUV0TThMRjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU2dOWXFWRUNKTGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdjFoMDRHRWlEWm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZHlZdkdJb29kM1U/view
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. إن احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التشــكيك خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2139 وقــرار جملــس 
األمــن رقــم 2254 القاضيــان بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا 

األساســي، مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
2. نؤكــد علــى أن معظــم حــوادث القصــف الــواردة يف التقريــر قــد اســتهدفت أفــراداً مدنيــن عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الســورية 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 
كما مارست فصائل املعارضة املسلحة وجهات أخرى )تشمل جهات مل نتمكن من حتديدها إضافة إىل القوات الرتكية واللبنانية 

واألردنية( أفعاالً ترقى ألن تكون جرائم حرب عر عمليات القتل خارج نطاق القانون واستهداف املراكز احليوية املدنية.
3. إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى 

ــه إىل هــدف عســكري حُمــدد. مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات 
بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن تلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل 

اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 

ابرتــكاب جرائــم حرب.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنين، حلفظ أرواح السورين وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظامــن الروســي اإليــراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

ضد الشــعب الســوري.
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إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
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 مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وابلتــايل البُــدَّ بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل 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 املنظمات الطبية حول العامل:
هنــاك عجــز كبــر يف الكــوادر الطبيــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة، جيــب علــى األطبــاء الســورين أواًل تعويــض 
النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي، كمــا جيــب علــى املنظمــات العامليــة إرســال متطوعــن للعمــل يف املناطــق الغــر خطــرة حيــث 

يتــم إســعاف املرضــى إليهــا، وقــد ســجلنا وفــاة كثــر مــن املرضــى بســبب العجــز يف الكــوادر الطبيــة.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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