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األحد 5 شباط 2017

مقتل 7 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين

11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز 
للدفاع املدين يف كانون الثاين 2017
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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، الــذي يبــدو أنــه املتضــرر األكــر مــن 
اســتمرار وقــف إطــالق النــار، 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 

للضامنَــن الروســي والرتكــي أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.
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 كانــون الثــاين 2017، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر 

الدفــاع املــدين واملنشــآت العاملــة فيهــا:
ألف: أعمال القتل:

وثقنا مقتل 7 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا كالتايل: 
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: قتلــت 4 أشــخاص مــن الكــوادر 

الطبيــة توزعــوا إىل:
• 2 ممرض

• 1 مسعف
• 1 من الكوادر الطبية
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- جهات أخرى: قتلت 3 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
• 1 ممرض

• 1 مسعف
• 1 من كوادر الدفاع املدين

تتوزع حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين على األطراف الفاعلة على النحو التايل:

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين، توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 9 حوادث، توزعت على النحو التايل:

• 1 من املنشآت الطبية.
• 3 من سيارات اإلسعاف.
• 5 من مراكز الدفاع املدين.

- جهات أخرى: 2 حادثة اعتداء على سياريت إسعاف

تتوزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين على األطراف الفاعلة على النحو التايل:
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اثلثاً: تفاصيل احلوادث:
ألف: أعمال القتل:

أواًل: قوات النظام السوري:
رايض الــدااليت، مُمــرض، مــن أبنــاء بلــدة بســيمة يف منطقــة وادي بــردى مشــال غــرب 
حمافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر 35 عامــاً، يعمــل ممــرَض ُغــرِف العمليــات مــع 
اهليئــة الطبيــة يف منطقــة وادي بــردى، تــويف يــوم الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2017 
يف بلــدة بســيمة إثــر إصابتــه برصــاص قنــاص قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات 

املواليــة لــه املتمركــزة علــى أطــراف البلــدة.

عبــد اجمليــد حممــود واكيــة، ُمســعف، مــن أبنــاء مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص 
الشــمايل، تولــد عــام 1987، يعمــل مــع منظومــة اإلســعاف يف مدينــة تلبيســة، 
حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، عــازب، تــويف يــوم اإلثنــن 16/ كانــون الثــاين/ 
2017 جراء قصف مدفعية النظام الســوري قذيفة على احلي الشــمايل من مدينة 

تلبيســة أثنــاء قيامــه إبســعاف جرحــى قصــف ســابق.

حممــد ســامل جنيــم، مُمــرض، مــن أبنــاء بلــدة عــن الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مشــال 
غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، أحــد أعضــاء اهليئــة الطبيــة يف منطقــة وادي بــردى، تــويف 
يوم اجلمعة 20/ كانون الثاين/ 2017 يف بلدة عن الفيجة إثر إصابته برصاص 

قنــاص قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه املتمركــزة يف حميــط البلــدة.

أمحــد عبــد املنعــم العلــي، أحــد الكــوادر الطبيــة، مــن أبنــاء مدينــة تلــدو بريــف حمافظــة 
محــص الشــمايل، تولــد عــام 1974، يعمــل مســتخَدماً يف املشــفى امليــداين مبدينــة 
تلــدو، متــزوج ولديــه 5 أوالد، تــويف يــوم األحــد 22/ كانــون الثــاين/ 2017 جــراء 
غــارة شــنها طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري بصاروخــن علــى 

األجــزاء اجلنوبيــة مــن مدينــة تلــدو.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMEpFcWstcFc4aFU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=815&token=TX9WhyZVvsLYw3PyRzYkwaLUTpwWGsdp
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWUo5ZGpIOHJacTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVEhTT2RIZTNRYTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdTBkQVQyX0pHdVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRkFDdkZqN09kdzA/view
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اثنياً: جهات أخرى:
حممــد طــه بعــاج، ُمســعف، مــن أبنــاء مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، 
تولد عام 1998، يعمل مع منظومة إسعاف مدينة اعزاز، حاصل على الشهادة 
اإلعداديــة، عــازب، تــويف يــوم الســبت 7/ كانــون الثــاين/ 2017 جــراء انفجــار 
ســيارة مفخخــة قــرب مبــى احملكمــة املركزيــة يف مدينــة اعــزاز، مل نتمكــن مــن حتديــد 

اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

حســن غــازي احلــاج، أحــد عناصــر ســرية اإلنقــاذ التابعــة للدفــاع املــدين يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مــن أبنــاء 
مدينــة البــاب، تولــد عــام 1986، متــزوج، تــويف يــوم الســبت 14/ كانــون الثــاين/ 2017 جــراء قصــف مدفعيــة قــوات درع 

الفــرات املدعومــة مــن القــوات الرتكيــة ابلقذائــف مدينــة البــاب.

عيســى حممــود احلســن، ممــرض، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، يبلــغ مــن العمــر 47 عامــاً، 
يعمــل يف مشــفى ابــن خلــدون لألمــراض العقليــة يف مدينــة حلــب، حاصــل علــى 
إجــازة مــن معهــد التمريــض، متــزوج ولديــه أطفــال، يــوم األحــد 22/ كانــون الثــاين/ 
2017 ُعثــر عليــه مقتــواًل رميــاً ابلرصــاص قــرب بلــدة جريــن بريــف حمافظــة حلــب 
اجلنــويب، ننــوه إىل أنَّ الضحيــة قــد مت اختطافــه قبــل عــدة أايم، مل نتمكــن مــن حتديــد 

اجلهــة املســؤولة عــن اختطافــه وقتلــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

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

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

األربعــاء 11/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً قــرب مشــفى يف مدينــة 
طفــس بريــف حمافظــة درعــا اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومــواد إكســائه 

أبضــرار ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeWhYMTREbXd6TlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUZKa2h0LUpDalk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWlNIdEU0T1ctZ3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdVp0NFFrLXlzcGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS09xVHlKMzFRRnc/view
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- سيارات اإلسعاف:
اخلميــس 5/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 13:00 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذيفــة هــاون قــرب ســيارة إســعاف 
اتبعــة ملنظومــة شــام اإلســعافية، يف مدينــة حرســتا شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا 

أدى إىل إصابتهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.

اإلثنــن 16/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 14:30 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة 
ملشــفى تلبيســة امليــداين، يف احلــي الشــمايل مــن مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 

املســلحة؛ مــا أدى إىل مقتــل مســعف، وإصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة.

اجلمعــة 20/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري ابلقذائــف ســيارة إســعاف )اتبعــة للهيئــة الطبيــة( يف 
قريــة عــن الفيجــة مبنطقــة وادي بــردى مشــال غــرب حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى 

إىل دمــار كبــر يف هيــكل الســيارة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

- مراكز الدفاع املدين:
األحد 4/ كانون األول/ 2016 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري )Su-24( صاروخاً قرب مركز الدفاع 
املــدين يف منطقــة جــوين الواقعــة يف األجــزاء الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة 
مشــرتكة بن فصائل املعارضة املســلحة وجبهة فتح الشــام، ســقطت الصواريخ على بعد حنو 50 مرتاً من املركز، دون تســجيل أية 
أضــرار ماديــة يف بنائــه، يــوم اخلميــس 12/ كانــون الثــاين/ 2017 متكنَّــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVnRGai03TzY2OVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWC1pY3d2UHNSazQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRGVzZWJxQkphUnM/view
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الثــالاثء 3/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة 14:15 ألقــى الطــران املروحــي التابــع للنظــام الســوري برميلــن متفجريــن قــرب مركــز 
الدفــاع املــدين يف مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 
وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار ماديــة بســيطة إضافــة إىل حتطــم زجــاج إحــدى نوافــذ آليــة رفــع أنقــاض 

“تركــس” اتبعــة لــه.

األربعــاء 25/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب ســيارة إســعاف )اتبعــة للدفــاع املــدين 
- مركــز 90( يف مدينــة حرســتا شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل حتطــم 

زجــاج نوافــذ الســيارة وإصابــة هيكلهــا أبضــرار ماديــة متوســطة.

الثــالاثء 31/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف )اتبعــة للدفــاع املــدين 
- مركــز 114( يف بلــدة حزرمــا شــرقي حمافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل إصابــة 

هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة بســيطة.

اثنياً: جهات أخرى:
املراكز احليوية الطبية:
- سيارات اإلسعاف:

الثــالاثء 1/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة قــوات درع الفــرات املدعومــة مــن القــوات الرتكيــة قذائــف عــدة علــى ســيارة 
إســعاف )اتبعــة ملشــفى “املدينــة”( يف حــارة العشــرة يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مــا أدى إىل دمــار جزئــي 

يف هيــكل الســيارة.

الثــالاثء 24/ كانــون الثــاين/ 2017 قرابــة الســاعة 16:00 قــام مســلحون ابعــرتاض واحتجــاز 3 ســيارات إســعاف اتبعــة 
للمنظومــة اإلســعافية )SAMS( -العاملــة يف ريــف حمافظــة محــاة- بعــد إطــالق الرصــاص عليهــا يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، مت احتجــاز الســيارات مــدة 
ســاعتن كمــا أصيبــت إحداهــا أبضــرار ماديــة بســيطة يف الزجــاج، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن االعتــداء حــى حلظــة 

إعــداد التقريــر.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdHJiYzBFaWxyX0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbzVGY3QzbW1BTWM/view
https://youtu.be/cdYT02RV1sE
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdTh0cEkybS1RcHc/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. 
كمــا مارســت جهــات أخــرى )تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل القــوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( أفعــااًل ترقــى 

ألن تكــون جرائــم حــرب عــر عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون واســتهداف 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 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 
بوقف عمليات القصف العشــوائي، وجيب أن تلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 

ابرتــكاب جرائــم حرب.
• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
• 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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