
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

الثالثاء 7 تشرين الثاني 2017

مقتل 4 من الكوادر الطبية، 
و6 حوادث اعتداء على مراكز حيوية 
طبية ومراكز للدفاع المدني في تشرين 

األول 2017

النظام السوري يتفوَّق على مجيع 
األطراف بانتهاكاته حبق الكوادر الطبية
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المحتوى:
أواًل: مقدمة. 

ثانياً: ملخص تنفيذي.
ثالثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات.

أواًل: المقدمة:
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، وزيــادة معانــاة اجلرحــى مــن املدنيــني واملســلَّحني. يــدلُّ علــى سياســة متعمَّ

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“إن اهلجمــات علــى املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، وعلــى الكــوادر الطبيــة أيضــاً وكــوادر الدفــاع املــدين، 
ًتعتــر انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وترقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم الفوضــوي ويف 
ــد علــى األعيــان املشــمولة باحلمايــة، لقــد تســبب كل ذلــك يف آالم مضاعفــة للجرحــى  تعمَّ

ُ
كثــر مــن األحيــان امل

واملصابني، وهو أحد األســباب الرئيســة لتهجر الشــعب الســوري، عر رســالة واضحة أنه ال توجد منطقة آمنة، 
أو خــط أمحــر، مبــا فيهــا املشــايف، عليكــم أن هتاجــروا مجيعــاً أو تـَْفَنــوا”.

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أيــار/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات 
بــني ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار، واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع 
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أيــار/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض 
التصعيــد يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، 
وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ويشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق. 
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت يف أيار/ 2017 يف العاصمة األردنية عمَّان بني كل من روسيا والواليات املتحدة األمريكية 
واألردن، عــن إعــان كل مــن الرئيَســني األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــرى يف هامبــورغ 
التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا، يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، علــى أن يدخــل 
االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ متــوز/ 2017. نــّص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح 
بدخــول املســاعدات اإلنســانية، إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــني األطــراف املتنازعــة )قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن 
جهــة، وفصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهــة ثانيــة( علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القــوات الروســية بالتِّنســيق مــع 

األمريكيــني واألردنيــني.

مثّ ُعقــدت يف متــوز وآب 2017 اتفاقيــات حمليــة أخــرى، كاتفــاق الغوطــة الشــرقية بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة فيهــا مــن 
جهــة، وأفــراد مــن اجلانــب الروســي مــن جهــة ثانيــة، واتفــاق ُمشــابه مــع فصائــل يف املعارضــة يف ريــف محــص الشــمايل، لكــنَّ هــذه 
االتفاقيــات مل تُنشــر نصوصهــا الرمسيــة علــى مواقــع للحكومــة الروســية، كمــا مل تنشــرها فصائــل املعارضــة املســلحة، عــدا فصيــل 
فيلــق الرمحــن الــذي نشــر نــصَّ االتفــاق علــى موقعــه الرمســي، وورَد يف هنايتــه توقيــع لضامــن روســي لكــن دون ذكــر االســم الصريــح، 
ويف ذلــك خلــل كبــر، ويبــدو أنَّ كلَّ ذلــك يســاعد الطــرف الضامــن الروســي يف ســهولة التخلــص مــن أي التزامــات أو تبعــات 

قانونيــة أو سياســية الحقــة.
يــوم الســبت 22/ متــوز/ 2017 أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف الغوطــة الشــرقية يف ختــام 
املفاوضــات بــني أفــراد عســكريني روس مــن جهــة، وبــني فصيــل جيــش اإلســام مــن جهــة ثانيــة، يف العاصمــة املصريــة القاهــرة، 
علــى أن يدخــل االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ يف الســاعة 12:00 مــن اليــوم ذاتــه. ويــوم األربعــاء 16/ آب/ 2017 وقّــع ممثــل عــن 
فيلــق الرمحــن وممثــل عــن احلكومــة الروســية يف مدينــة جنيــف اتفاقــاً ينــصُّ علــى انضمــام فيلــق الرمحــن إىل منطقــة خفــض التَّصعيــد 
يف الغوطــة الشــرقية، علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 21:00 مــن يــوم اجلمعــة 18/ آب/ 2017.

اإلثنــني 31/ متــوز/ 2017 يف العاصمــة املصريــة القاهــرة متَّ توقيــع اتفــاق خلفــض التَّصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة 
اجلنــويب بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف املنطقــة والنظــام الســوري ممثــًا باحلكومــة الروســية كطــرف ضامــن للنظــام الســوري 
علــى أن يدخــل هــذا االتفــاق حيِـّــَز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم اخلميــس 3/ آب/ 2017. وعقــَب دخــول االتفــاق 
حيِـّــَز التَّنفيــذ انعَقــَد اجتماعــان بــني جلنــة ممثلــة للفعاليــات العســكرية واملدنيــة يف منطقــي ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة اجلنــويب 
ومبعــوث روســي يف خيمــة ُمعــدَّة للقــاء يف منطقــة حمايــدة قــرب معــر الــدار الكبــرة يف قريــة الــدار الكبــرة بريــف حمافظــة محــص 

الشــمايل؛ ملناقشــة بنــود اتِّفــاق القاهــرة خلفــِض الَّتصعيــد، الــي أبــدت بعــض فصائــل املعارضــة حتفُّظهــا عليهــا. 

http://alrahmancorps.com/2525-2/
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مشلــت أهــمُّ بنــود االتفاَقــني األخريــن وقــف مجيــع األعمــال القتاليــة بــني األطــراف املتنازعــة يف املناطــق املذكــورة -عــدا املناطــق 
الــي يوجــد فيهــا تنظيــم داعــش أو هيئــة حتريــر الشــام- والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل تلــك املناطــق واإلفــراَج عــن 

املعتقلــني -حَمــَل اهتمــام ُكلِّ َطــَرف-. 

ومنــذ دخــول هــذا االتفاقــات حيِـّــَز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل 
القتــل، مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى اآلن. لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف، 
وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار، وخاصــة جرائــم القتــل 
خــارج نطــاق القانــون، واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب التعذيــب، وهــذا يؤكــد وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار 
فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل -حتديــداً للجهــات الضامنــة لاتفاقــات- أن يلحَظهــا فهــي 

مــا زالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.   

ومــع هنايــة اجلولــة السادســة مــن املفاوضــات يف العاصمــة الكازخيــة أســتانة الــي انعقــدت علــى مــدار يومــني )14 - 15/ أيلــول/ 
2017( متَّ اإلعان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد يف حمافظة إدلب وما حوهلا مع اإلقرار بنشــر قوات عســكرية )روســية، 

تركية، إيرانية( ملراقبة االتفاق، والسَّــماح بدخول املســاعدات اإلنســانية.

يف 19/ أيلــول بــدأت قــوات احللــف الســوري - الروســي محلــة عســكرية ُمكثَّفــة علــى حمافظــة إدلــب إثــر إعــان هيئــة حتريــر الشــام 
مدعومــة بعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة )احلــزب اإلســامي الرتكســتاين، وجيــش العــزة، وجيــش النخبــة( عــن معركــة أطلقــت عليهــا 
اســم “يــا عبــاد اهلل اثبتــوا” يف مشــال شــرق حمافظــة محــاة فاســتولت علــى عــدة قــرى اســتعادت قــوات النظــام الســوري مدعومــة 
بالقــوات الروســية الســيطرة عليهــا يف اليــوم ذاتــه. وقــد أصدرنــا تقريــراً يوثــق أبــرز االنتهــاكات يف األســبوع األول مــن احلملــة، مث 

وسَّــعت هــذه القــوات محلتهــا فشــملت ريفــي حمافظــة حلــب ومحــاة، والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق.

يف 8/ تشــرين األول/ 2017 وقَّع كل من جيش اإلســام وأكناف بيت املقدس وجيش األبابيل )فصائل يف املعارضة املســلحة( 
وممثــل وزارة الدفــاع الروســية يف العاصمــة املصريــة القاهــرة اتفاقــاً ينــصُّ علــى ضــمِّ منطقــة جنــوب مدينــة دمشــق إىل مناطــق خفــض 
التَّصعيد، على أن يدخَل حيِّز الّتنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم 12/ تشرين األول/ 2017، وقد نصَّ االتفاق على وقف 

إلطــاق النــار يف املنطقــة مــع ضمــان عــدم هتجــر ســكاهنا إضافــة إىل الســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إليهــا.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMzNMT3BYRl9DU0U/view
http://sn4hr.org/arabic/2017/09/29/8776/
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تــا وزيــر اخلارجيــة الكازخيــة يف اجللســة اخلتاميــة للجولــة الســابعة ملفاوضــات أســتانة الــي انعقــدت يف 30 - 31/ تشــرين األول/ 
2017 البيان اخلتامي للدول الضامنة )روسيا، وتركيا، وإيران( الذي تضمَّن دعوة تلك الدول أطراَف النزاع يف سوريا إىل ضرورة 
اختــاذ إجــراءات لدعــم الثقــة فيمــا بينهــا، مبــا فيهــا اإلفــراج عــن املعتقلــني واملختفــني قســراً، وتســليم جثامــني القتلــى إضافــة إىل ضمــان 

دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة.

سجلنا يف تشرين األول اخنفاضاً ملموساً يف معدل االنتهاكات حبق الكوادر الطبية ومنشآهتم مل يسبق تسجيله منذ متوز املنصرم.

منهجية:
تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الروايــات املباشــرة لناجــني أو ألهــايل الضحايــا، إضافــة 
إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيات الطبيــة، وبالرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق 

احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتديــات، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم بإضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيانــات، ومــن ناحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تارخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا بأهنَّ

نرجــو االطــاع علــى املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحايــا وتصنيــف املراكــز احليويــة 
املدنيــة.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمُل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســيَّة.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
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ثانياً: الملخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني منذ بداية عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2017 حــى تشــرين الثــاين مــن العــام ذاتــه مقتــل 97 مــن الكــوادر 
الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.

باء: حصيلة االنتهاكات في تشرين األول:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشــرين األول 2017، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر 

الدفــاع املــدين واملنشــآت العاملــة هلمــا: 
- أعمال القتل:

وثقنا مقتل 4 من الكوادر الطبية

https://drive.google.com/file/d/1r6YKpeZY2D3wxTSUvE4sYYCzoM7pyXJY/view
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توزعوا كالتايل: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 1 مسعفاً.

- القوات الروسية: 1 صيدالنياً.
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 1 طبيباً.
- قوات التحالف الدويل: 1 صيدالنياً.

- استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 6 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين، توزعــت علــى النحــو 

التايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 5 حــوادث اعتــداء، توزعــت علــى 

النحــو التــايل:
• 2 منشآت الطبية

• 3 مراكز الدفاع املدين
- القوات الروسية: 1 منشأة طبية

https://drive.google.com/file/d/1K7O1SYru_EED5n3IJ_t1Xbj02Cb9We25/view
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تــوزع حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع المدنــي علــى األطــراف الفاعلــة الرئيســة فــي تشــرين 
األول 2017

ثالثاً: تفاصيل الحوادث:
ألف: أعمال القتل:

- قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(: 
عاء حممد الشــواف، مســعف يعمل لدى مســتوصف الصاخور شــرق مدينة حلب، من أبناء مدينة الباب بريف حمافظة حلب 
الشــرقي، يبلغ من العمر 26 عاماً، حاصل على إجازة يف هندســة االتصاالت، متزوج، اعتقلته قوات النظام الســوري يف كانون 
األول/ 2016 أثنــاء مــروره علــى إحــدى نقــاط التفيــش التابعــة هلــا يف حــي جريــن شــرق مدينــة حلــب، اخلميــس 19/ تشــرين 

األول/ 2017 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف كانــون األول/ 2016 داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

- القوات الروسية:
أســعد غــريب الســليمان، صيــدالين، مــن أبنــاء مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مواليــد 1975، متــزوج ولديــه 5 
أوالد، قُتــل يــوم األربعــاء 4/ تشــرين األول/ 2017 جــراء قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ املعــر املائــي 

الواصــل بــني مدينــة العشــارة وقريــة درنــج يف مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي.

6001 1 1 1

2

1

3

قوات النظام السوري القوات الروسية

المراكز الحيوية الطبية مراكز الدفاع المدني

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVjRUNHVyYV9OM2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGM0NGtMekkzSEk/view
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- فصائل في المعارضة المسلحة:
رامــي خالــد جنيــب الزحيلــي، طبيــب أخصائــي يف أمــراض القلــب واألوعيــة، مــن 
أبنــاء مدينــة ديــر عطيــة مشــال حمافظــة ريــف دمشــق، قُتــل يــوم األحــد 15/ تشــرين 
األول/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 جــراء ســقوط قذيفــة هــاون علــى شــارع 
القشــلة يف حــي بــاب تومــا جنــوب مدينــة دمشــق، نعتقــد أن مصدرهــا مدفعيــة 

متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

- قوات التحالف الدولي:
عــاء حســن عــاوي احلمــام، صيــدالين، مــن أبنــاء حــي الدرعيــة مشــال شــرق 
مدينــة الرقــة، مواليــد عــام 1978، حاصــل علــى إجــازة يف الصيدلــة مــن إحــدى 
اجلامعــات األوكرانيــة ومتابــع يف اختصــاص مــري، قُتــل يــوم الثاثــاء 3/ تشــرين 
األول/ 2017 جــراء قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل 

بالصواريــخ حــارة البــدو مشــال غــرب مدينــة الرقــة.

باء: استهداف المراكز الحيوية الطبية ومراكز الدفاع المدني:
نستعرض أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين

- قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اجلمعــة 6/ تشــرين األول/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 
قرب مبىن مؤسســة شــفاء الطبية -حيتوي عيادات ومابر طبية وصيدلية- يف مدينة دوما يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف 
دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف املبــىن وإصابــة مــواد إكســائه والتجهيــزات واملعــدات الطبيــة بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن 

اخلدمــة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

رامي الزحيلي

عاء احلمام

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd1VDRGc2N044ems/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT19kTEVOVUVLbFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSXJZZjMyS2puNFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNGREbjUweXozOWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdHFrSXZnb3Fsd1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaGlkSHRnSDNURVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRFlSdjBVZGxXSm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRFNmdFhFaldSWmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT19kTEVOVUVLbFE/view
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مراكز الدفاع المدني:
ظهــر الســبت 7/ تشــرين األول/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة هــاون قــرب ســيارة إســعاف تابعــة 
للمركــز 90 التابــع للدفــاع املــدين علــى أطــراف قريــة مديــرا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء إســعاف كادرهــا 
جرحــى قصــف ســابق؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة هيكلهــا بأضــرار ماديــة متوســطة، 

ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف قوات النظام السوري مؤسسة شفاء الطبية يف مدينة دوما/ ريف دمشق/ 6/ 10/ 2017

أضرار إثَر قصف قوات النظام السوري قرب سيارة إسعاف للدفاع املدين يف قرية مديرا/ ريف دمشق/ 7/ 10/ 2017

https://www.google.com.eg/maps/place/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@33.5450605,36.3955594,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1518e59b690dbdeb:0x5b162ce1a5dac913!8m2!3d33.5453761!4d36.3863673
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbHliTjVxVC0tNEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM2hWSF9mXzZsb2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRFFnQ1ROcDZEQzA/view
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- القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اإلثنــني 2/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مســتودعاً تابعــاً ملركــز لقاحــات يف 
مدينة امليادين بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل دمار كبر يف بناء املســتودع وخروجه عن اخلدمة إضافة إىل إتاف 

كميــات مــن لقــاح احلصبــة وجرعــات الشــلل الفمــوي، ختضــع مدينــة املياديــن لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الطبيــب عمــاد املصطفــى مــن بلــدة بقــرص بريــف ديــر الــزور الشــرقي -عــر حســابه 

علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك- وهــو مؤســس محــات اللقــاح يف ديــر الــزور، وأفادنــا بروايتــه: 
“اللقاحات الي كانت موجودة يف املستودع مبدينة امليادين هي اللقاح اخلماسي والسل، والتهاب الكبد، وشلل 
أطفــال عضلــي وفمــوي، متَّ توزيــع لقــاح الســل والتهــاب الكبــد وشــلل األطفــال العضلــي علــى مراكــز اللقاحــات يف 
باقــي قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور قبــل تعــرُّض املركــز لقصــف الطــران الروســي. تســبَّب القصــف بدمــار يف املركــز 

وإتــاف لقــاح احلصبــة، ومــا يزيــد عــن 170 ألــف جرعــة شــلل أطفــال فمويــة”.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. إنَّ احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التشــكيك خرقــاً لقــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و 2254 
القاضَيــني 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 مدنيــني عــزل، وبالتــايل 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. كمــا مارســت القــوات الروســية، وفصائــل يف املعارضــة 
املســلحة، وقــوات التحالــف الــدويل أفعــااًل ترقــى ألن تكــون جرائــم حــرب عــر عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون أو اســتهداف 

املراكــز احليويــة املدنيــة. 
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 بالســكان ومل توجَّ
4. إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصابــات هبــم أو يف 
ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا  إحلــاق الضــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأن الضَّ

قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.

https://www.google.de/maps/place/Mayadin+il%C3%A7esi,+Suriye/@35.0228335,40.4531359,575m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154870ceceab1bd3:0x478a3d23f0ad52ac!8m2!3d35.0160783!4d40.44654
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــني 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 املتورطــني، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه بارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
• توســيع العقوبــات لتشــمل النظامــني الروســي اإليــراين املتورطَــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

ضد الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم 
الشــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزيــادة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى 
الصعيــد اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة 

جلميــع األشــخاص املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا 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، وبالتــايل البُــدَّ بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوريا.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوريا عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
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إىل الطرف الضامن الروسي:
• يتوجــب ردع النظــام الســوري عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، وعــدا ذلــك فســوف يُقــرأ علــى أنــه جمــرد تبــادل أدوار بــني 

النظــام الروســي مــن جهــة واحللــف الســوري/ اإليــراين مــن جهــة ثانيــة.
• البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 76 ألف متٍف لدى النظام السوري.

إىل املنظمات الطبية حول العامل:             
هنــاك عجــز كبــر يف الكــوادر الطبيــة يف ســوريا بســبب عمليــات القتــل املســتمرة، جيــب علــى األطبــاء الســوريني أواًل تعويــض 
النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوريا، كمــا جيــب علــى املنظمــات العامليــة إرســال متطوعــني 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 احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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