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االثنني 5 كانون األول 2016

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

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

مقتل 7 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين
56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز 

للدفاع املدين واهلالل األمحر يف تشرين الثاين 2016

أواًل: المقدمة والمنهجية:
تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منهجية عالية يف التوثيق، عرب الرواايت املباشرة 
لناجني أو ألهايل الضحااي، إضافة إىل عمليات تدقيق وحتليل الصور والفيديوهات 
احلاالت  بتوثيق  قمنا  أننا  ندَّعي  ال  ذلك  من  وابلرغم  الطبية،  التسجيالت  وبعض 
القوات احلكومية وبعض اجملموعات  قبل  كافة، وذلك يف ظل احلظر واملالحقة من 

املسلحة األخرى.
توثيق  يف  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  منهجية  على  تفصيلي  بشكل  لالطالع 

الضحااي نرجو زايرة الرابط.

إنَّ قصف القوات احلكومية بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز 
الدفاع املدين، واستهداف أطراف النزاع املسلح وبشكل خاص القوات احلكومية للكوادر 
الطبية وكوادر الدفاع املدين بعمليات القتل واالعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة هتدف 

إىل إيقاع املزيد من القتلى، وزايدة معاانة اجلرحى من املدنيني واملسلَّحني.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على املراكز الطبية ومراكز الدفاع املدين، وعلى الكوادر 
الطبية أيضاً وكوادر الدفاع املدين، يُعترب انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل اإلنساين، ويرقى 
إىل جرمية حرب من خالل اهلجوم الفوضوي ويف كثري من األحيان املتعمد على األعيان 
املشمولة ابحلماية، لقد تسبب كل ذلك يف آالم مضاعفة للجرحى واملصابني، وهو أحد 
األسباب الرئيسة لتهجري الشعب السوري، عرب رسالة واضحة أنه التوجد منطقة آمنة، 

أو خط أمحر، مبا فيها املشايف، عليكم أن هتاجروا مجيعاً أو تـَْفَنوا”.
ماورد يف هذا التقرير مُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاكات 

اليت حصلت، كما ال يشمل احلديُث األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين 2016، االنتهاكات الرئيسة التالية حبقِّ الكوادر الطبية وكوادر الدفاع 

املدين واملنشآت العاملة فيها، توزعوا كالتايل: 
ألف: أعمال القتل غري املشروع:

وثقنا مقتل 7 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا كالتايل: 
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: قتلت 4 أشخاص من الكوادر 

الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
• مسعفني اثنني

• 1 من الكوادر الطبية
• 1 من كوادر الدفاع املدين

- القوات الروسية: قتلت شخصاً واحداً من الكوادر الطبية 
- فصائل املعارضة املسلحة: قتلت عنصرين 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 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين، توزعت على النحو 

التايل:
- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 32 حادثة اعتداء على مراكز حيوية 

طبية ومراكز للدفاع املدين، توزعت على النحو التايل:
• 13 منشأة طبية.

• 4 سيارات إسعاف.
• 15 مركزاً للدفاع املدين.

- القوات الروسية: 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية، توزعت على النحو التايل:
• 9 منشآت طبية.

• 9 سيارات إسعاف.
• 1 مراكز الدفاع املدين
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القوات الحكومية القوات الروسية فصائل المعارضة المسلحة

Chart Title

الكوادر الطبية كوادر الدفاع المدني

http://www.sn4hr.org
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- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1 حادثة اعتداء واحدة على منشأة طبية.

- فصائل املعارضة املسلحة: 2 حادثة اعتداء، إحدامها على مركز للدفاع املدين والثانية على مركز حيوي اتبع للهالل األمحر.
- جهات مل نتمكن من حتديدها: 2 حادثة اعتداء على سياريت إسعاف.

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

ثالثًا: تفاصيل الحوادث.
ألف: أعمال القتل غري املشروع:

أواًل: القوات احلكومية:
أبو بشار )مل يصل امسه(، أحد الكوادر الطبية يف مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي، من أبناء بلدة جديدة عرطوز مبحافظة 
ريف دمشق، يبلغ من العمر 36 عاماً، يعمل فنياً لصيانة األجهزة الطبية يف املشفى، تويف يوم األربعاء 2/ تشرين الثاين/ 
2016 جراء قصف رامجة صواريخ حكومية صاروخ “فيل” قرب مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي يف بلدة خان الشيح 

لالجئني الفلسطينيني يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق.

إايد تينة، مدير مركز الدفاع املدين يف مدينة جريود مبحافطة ريف دمشق، من أبناء قرية العطنة مبحافظة ريف دمشق، تويف 
يوم األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 نتيجة عدم تلقيه العالج الالزم ملرض القصور الكلوي الذي يُعاين منه بسبب احلصار 

املفروض من قبل القوات احلكومية على مدينة جريود.

مع  يعمل   ،1980 عام  مواليد  مدينة حلب،  أبناء  من  ُمسعف،  عراين،  خلدون 
منظومة اإلسعاف والطوارئ يف حلب، حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج ولديه 
4 أطفال، تويف يوم األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 جراء إلقاء الطريان املروحي 

احلكومي برمياًل متفجراً على حي الشعار مبدينة حلب.

حسني السيد حممود، ُمسعف، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، يعمل مع منظومة شام اإلسعافية، تويف يوم اجلمعة 
25/ تشرين الثاين/ 2016، متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا جراء قصف املدفعية احلكومية قذائف عدة على مدينة دوما يوم 

السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016.
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القوات الحكومية القوات الروسية تنظيم داعش فصائل المعارضة المسلحة جهات لم نتمكن من تحديدها

Chart Title

المراكز الحيوية الطبية مراكز الدفاع المدني مراكز الهالل األحمر

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzgxTWdHMHNoTTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNUM0MG9RY0syV3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVEw5TGVNaFI2enM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNll1VEdxbUZrRk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFpUTlNZNV8zams/view
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اثنياً: القوات الروسية:
عماد حممد زيتون، سائق سيارة إسعاف اتبعة ملشفى بغداد امليداين، من أبناء مدينة عندان مشايل حمافظة حلب، مواليد عام 
1973، حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج ولديه 4 أطفال، تويف اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 جراء قصف 

طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى بغداد امليداين يف قرية عوجيل بريف حمافظة حلب الغريب. 

اثلثاً: فصائل املعارضة املسلحة:
حممد حجار، أحد عناصر اإلنقاذ يف فريق الدفاع املدين مبدينة الباب، من أبناء مدينة الباب بريف حمافظة حلب، من مواليد 
1989، متزوج، تويف األربعاء 30/ تشرين الثاين/ 2016 جراء قصف مدفعية قوات درع الفرات املدعومة من القوات الرتكية 

قذائف عدة على مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

حممد عبد القادر أبو كشة، أحد عناصر اإلنقاذ يف فريق الدفاع املدين مبدينة الباب، من أبناء مدينة الباب بريف حمافظة حلب، 
من مواليد 1993، متزوج، تويف يوم األربعاء 30/ تشرين الثاين/ 2016 جراء قصف مدفعية قوات درع الفرات املدعومة من 

القوات الرتكية قذائف عدة على مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين واهلالل األمحر:
أواًل: القوات احلكومية:

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

األربعاء 2/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية صاروخ “فيل” قرب مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي 
يف خميم خان الشيح لالجئني الفلسطينيني يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، ما أدى إىل مقتل شخص من الكادر الطيب 

للمشفى وإصابة آخر جبراح، إضافة إىل دمار كبري يف بناء املشفى.

اإلثنني 7/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون والفوزديكا مركز الرعاية الصحية التابع الحتاد 
منظمات اإلغاثة والرعاية الطبية )UOSSM( يف بلدة الزعفرانة بريف حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية متوسطة، وخروجه عن العمل مؤقتاً.

اجلمعة 11/ تشرين الثاين/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية براميل متفجرة عدة على مشفى كفر زيتا التخصصي 
يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء 

املشفى وخروجه عن اخلدمة.

الثالاثء 15/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية صاروخ “فيل” على مركز العيادات الطبية يف حي 
الوعر مبدينة محص، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املركز وإصابة جتهيزاته أبضرار 

مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWTl3eHVWalAyeXc/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQ20xRmtMY093U0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeUVyQ2lWeTZEYkk
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=557&token=1igPAMG96xK3XeLDmjHMe09ei9oe2bmU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT0R4dDQ1bXhHblk/view
https://youtu.be/yNaMXvhqE4w
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbXRnYUV0Q3JQcXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS1dfaVlOWWdlTTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQWszaVBQU0RLQ0U/view
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األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 قرابة 10:00 صباحاً ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مشفى البيان 
اجلراحي يف حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة غرفة العمليات وجتهيزاهتا 

ومواد إكسائها أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجات الصواريخ احلكومية املتمركزة يف مطار النريب العسكري صواريخ عدة على 
مشفى عمر بن عبد العزيز امليداين يف حي املعادي مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار 

جزئي يف غرفيت االستشفاء والنُّزالء، إضافة إىل إصابة معدات املشفى أبضرار مادية كبرية.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية براميل متفجرة عدة على مشفى البيان اجلراحي يف 
حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة قسم اإلسعاف والعمليات ومدخل 

املشفى أبضرار مادية كبرية.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ مشفى الرمحة يف مدينة 
خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ املركز الصحي يف مدينة طيبة اإلمام بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 

ما أدى إىل دمار كبري يف سور املركز وإصابة بنائه وجتهيزاته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

صباح اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مشفى البيان اجلراحي يف حي 
الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى ومواد إكسائه وجتهيزاته أبضرار 

مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن هذا االعتداء الثالث على مشفى البيان يف هذا الشهر.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFd0h5clVGMlpYc2s
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFMXk2VmllS1JYTGs
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFQUZhTHBQM0xNX28
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFd0h5clVGMlpYc2s
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=540&token=zNT91hjxnQiLmls8s9zdjroBGrNGTYXi
https://youtu.be/Zbr09JV-a7g
https://youtu.be/yhDnHt1riwg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNVhiak5oX2kydDg/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdGg2X0J0c1BBdE0
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUzN0c3JmSnltQUE/view
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اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة قرب النقطة الطبية يف بلدة التمانعة بريف 
حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء النقطة ومعداهتا أبضرار مادية متوسطة.

ظهر اجلمعة 25/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية املتمركزة يف مطار النريب العسكري صواريخ عدة 
قرب مشفى الزهراء للنسائية يف حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي 

يف صيدلية املشفى وإصابة بنائه وأاثثه أبضرار مادية متوسطة.

ظهر الثالاثء 29/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على حميط مشفى الزرزور اجلراحي يف 
حي األنصاري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة.

- سيارات اإلسعاف:
الثالاثء 25/ تشرين األول/ 2016 شن طريان اثبت اجلناح حكومي غارة جوية ابلصواريخ قرب سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة 
شامنا الطبية يف مدينة صوران بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة هيكل 
السيارة أبضرار مادية كبرية إضافة إىل حتطم زجاج نوافذها وخروجها عن اخلدمة، األربعاء 2/ تشرين الثاين/ 2016 متكنَّا من 

التواصل مع انشطي املنطقة الذين أكدوا لنا احلادثة.

األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 قرابة 10:00 صباحاً 
ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مشفى 
البيان اجلراحي يف حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة 

إسعاف وجتهيزاهتا الطبية أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQmVMNy1RQ3Z4R00/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaW1lekZUVW9jcDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ3RoZTN0ZzBtLTg/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMWUta29xakpVcUU
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTS15VlAxd3g1Q3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ3RoZTN0ZzBtLTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUFNZQk9tcUdjZVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVGlsMXNwT0o0bGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZndXSjdaUWcwTTg/view
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السبت 19/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً قرب سيارة إسعاف اتبعة ملشفى املرج امليداين 
يف بلدة جسرين يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة هيكل 

السيارة أبضرار مادية متوسطة.

املروحي  الطريان  ألقى   2016 الثاين/  تشرين   /29 الثالاثء  ظهر 
احلكومي برمياًل متفجراً على حميط مشفى الزرزور اجلراحي يف حي 
األنصاري مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، 
للمشفى وجتهيزاهتا  ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف اتبعة 

الطبية أبضرار مادية متوسطة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قرابة 1:00 فجراً شن طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد 
اجلهة الفاعلة بدقة( غارتني ابلصواريخ على مركز الدفاع املدين يف خميم خان الشيح لالجئني الفلسطينيني يف الغوطة الغربية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 3 عناصر من املركز جبراح، إضافة إىل 

دمار كبري يف بناء املركز وأاثثه وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين يف 
بلدة جسرين يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء قيامها إبسعاف جرحى 

قصف سابق؛ ما أدى إىل إصابة هيكل السيارة أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWUVtTllHaVA0cU0/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFTTdKUHEzVEhfN2M
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRDc4N3RlN2MxR1k
https://www.youtube.com/watch?v=-_njjokUakE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mTZQSfXWW4I&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFREJLa1JDUUpiX3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFREJLa1JDUUpiX3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLXNCMlJwV2lWcTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFamdDM3Z2c1VkRXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMF9EeEdKM2hHcTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWXhIQkxXTWswV28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTEMtT3VLYmxSdWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlNtZVN4XzJVT28/view
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اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذائف هاون عدة قرب سيارة خدمة اتبعة للدفاع املدين يف 
بلدة جسرين يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء قيامها إبسعاف جرحى 

قصف سابق؛ ما أدى إىل إصابة هيكل السيارة أبضرار مادية متوسطة.

مساء اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مركز الدفاع املدين يف حي ابب 
النريب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف اتبعة للمركز أبضرار 

مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف مدينة 
خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، ما أدى 

إىل إصابة بناء املركز ومعداته أبضرار مادية متوسطة.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف مدينة 
خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل هتشم زجاج النافذة األمامية لسيارة خدمة اتبعة للمركز.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف مدينة 
خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل هتشم يف الزجاج األمامي لسيارة إسعاف اتبعة ملركز الدفاع املدين يف بلدة حيش بريف حمافظة إدلب.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 24( ابلصواريخ مركز الدفاع املدين يف مدينة 
خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف اتبعة ملركز الدفاع املدين يف بلدة التمانعة أبضرار مادية متوسطة.

صباح األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي بصاروخني مركز الدفاع املدين يف بلدة أورم 
الكربى بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف سقف املركز وجدرانه 

إضافة إىل إصابة معداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2lTVGtRbzZHYUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR0hIQzhyOTlvMUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZHA4Mi1BZUszTzQ/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRkNLUFZ3R1dVQVU
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX2pIZ0xkTk9WLTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlVHR016dGxudUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcG5RT2RwcDlTZUU/view
https://youtu.be/M6dTqL6YjLQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXVsMm1TODI1MU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUnloa2FpWmZRelk/view
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صباح األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي بصاروخني مركز الدفاع املدين يف بلدة أورم 
الكربى بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف هيكل سيارة رافعة 

اتبعة للمركز وخروجها عن اخلدمة.

صباح األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي بصاروخني مركز الدفاع املدين يف بلدة أورم الكربى 
بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف سيارة إسعاف اتبعة للمركز.

األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة على منزل سكين يف حميط مركز الدفاع 
املدين يف احلي الشمايل الغريب من مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مل تسجل 

أية أضرار مادية يف بنائه، حيث سقطت الصواريخ ضمن دائرة نصف قطرها 100 مرت حول املركز.

اإلثنني 21/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ قرب سيارة إسعاف اتبعة ملركز 90 التابع 
للدفاع املدين يف مدينة حرستا يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى 

إىل إصابة هيكل السيارة أبضرار مادية متوسطة، وخروجها عن اخلدمة.

عصر األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً قرب مركز إنقاذ هنانو التابع للدفاع 
املدين يف حي الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز وأاثثه أبضرار 

مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 24/ تشرين الثاين/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة قرب النقطة الطبية يف بلدة التمانعة 
بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف اتبعة ملركز 

الدفاع املدين يف بلدة التمانعة أبضرار مادية متوسطة.

اثنياً: القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اخلميس 10/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب مشفى اإلحسان يف احلي 

الغريب من مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشمايل؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة.

عصر اجلمعة 11/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى أنصار انشيوانل 
املعروف مبشفى بيويت يف بلدة كفرانها بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل 

دمار كبري يف بناء املشفى وخروج بعض أقسامه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أنه تعرَّض لقصف سابق يف 8/ أاير/ 2016.

األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ اجملمع الطيب اإلسالمي يف مدينة 
بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار 

كبري يف قسم العمليات، وإصابة بقية األقسام والتجهيزات الطبية أبضرار مادية كبرية وخروج اجملمَّع عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXVsMm1TODI1MU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU09xT09fOE83WWs/view
https://youtu.be/7IcwhConoq4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZnVjaW10UVNPRFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa0JxUHIteEJJRFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc3FiVFl0MEM2NHc/view
https://youtu.be/I6-BT6uT6W0
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMXhxOGI1WERzaG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRTNMVVhrbnp1ejg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLXlUMHp1b1dSWW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMXhxOGI1WERzaG8/view
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ظهر اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان حريب نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى أنصار انشيوانل املعروف 
مبشفى بيويت يف بلدة كفرانها بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار شبه 
كامل يف جزء من بناء املشفى واندالع حريق يف اجلزء اآلخر إضافة إىل إصابة جتهيزاته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، 
اجلدير ابلذكر أن املشفى قد تعرض لقصف من طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي يوم اجلمعة 11/ تشرين الثاين/ 2016.

ظهر اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى األاترب امليداين يف مدينة 
األاترب بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى وإصابة 
معداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، علماً أنَّ املشفى قد تعرَّض للقصف يف 24/ متوز/ 2016 على يد اجلهة ذاهتا.

مساء اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى بغداد امليداين يف قرية 
عوجيل بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار شبه كامل يف بناء املشفى 

وُمعّداته وخروجه عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXhwNlozWnV3SGM/view
https://youtu.be/OPYUWYAh7TA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV0psMmM1LVlIWXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWm1BbTdYU0VXVDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZlRBMUJIMmZ3aXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOTQ4ZWlIUkJ2WEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV0psMmM1LVlIWXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzhFSEV0MU1hQnM/view
https://youtu.be/kNHdcZgiTYY
https://youtu.be/Q2RXGOKvc2A
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWVxTEMxSTlkZHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMnpBZUltSU9FZlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWlBVVXdoMnpRMWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeFY2a3JiQnlvb0k/view
https://youtu.be/wDb2U4qeIPI
https://youtu.be/ngM5dP18XsU
https://youtu.be/q_TR2TGtAp4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdEt1MWhCY1VoUlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXNaSXBjTHFIV0E/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWlk1a2N3LV9nX0k
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQTg3Ui1mSEVfT3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV3BaX0dSNi1QbFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaWVUZWk5dlREb28
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaUtmUG9VOUlvalE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOWx5Z01CVWk4VFE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZmtZZ2c4dGNSS1U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWDRia2ZzYmpJcFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZmVXREhaY1c3RUk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYW9jWGY0QjlicFU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRlRWMHE5T0hqTEk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWUhzTjZXWWFuZHM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTnp3ZHRWVlp3N1k
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صباح اجلمعة 18/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى احلكيم لألطفال يف 
حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة قسم احلواضن يف املشفى أبضرار مادية 

كبرية ودمار جزئي يف الصيدلية التابعة له.

اجلمعة 25/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى األطفال والنسائية املعروف 
ابسم الرعاية M30 يف بلدة ترمانني بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 
وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى ومواد إكسائه إضافة إىل إصابة معداته وأاثثه أبضرار مادية كبرية 
وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن املشفى تعرَّض سابقاً لقصف من قبل طريان اثبت اجلناح حكومي يوم اخلميس 27/ 

تشرين األول/ 2016.
ونعتقد أن هذه احلادثة ليست خرقاً للقانون الدويل االنساين، ألن املستهدف هو حاجز عسكري، وقد أوردانها يف التقرير 
لتسجيلها ضمن احلوادث اليت تسببت يف خسائر ابألرواح البشرية وأضرار يف مركز حيوي مدين، حىت لو كانت ضمن اجملال 

الذي يُتيحه القانون الدويل اإلنساين.

الثالاثء 29/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب مشفى الرمحة اجلراحي يف 
مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما 
أدى إىل اشتعال النريان يف خزان الوقود واملولدة التابعة للمشفى وتضرُّر أجهزة اإلنرتنت املثبتة أمام املشفى، اجلدير ابلذكر أن 

املشفى تعرض سابقاً لقصف من طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ يوم األحد 20/ تشرين الثاين/ 2016.

- سيارات اإلسعاف:
صباح اجلمعة 4/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرب سيارة إسعاف اتبعة 
ملنظومة اإلسعاف والطوارئ يف منطقة منيان غريب مدينة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 

هيكل السيارة وبعض جتهيزاهتا أبضرار مادية متوسطة وخروجها عن اخلدمة مؤقتاً.

األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ اجملمَّع الطيب اإلسالمي يف مدينة 
بنش بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار 

كبري يف سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى وخروجهما عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/uyGrkpIu7b4
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM1lqdEllU2ZnblE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTVJ4THlURTdDakE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQTdCS2V5djRuT1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcGZDbHExZ0h0eHc/view
https://youtu.be/I6-BT6uT6W0
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFODFNVVA4b3NhVGc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMEpkYnpqMm9jNEk/view
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اثبت  طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /14 اإلثنني 
اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى أنصار انشيوانل 
املعروف مبشفى بيويت يف بلدة كفرانها بريف حمافظة حلب 
الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى 
للمشفى  اتبعة  إسعاف  سيارة  هيكل  يف  دمار كبري  إىل 

وخروجها عن اخلدمة.

ظهر اإلثنني 14/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى األاترب امليداين يف 
مدينة األاترب بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة هيكل سيارة إسعاف 

اتبعة للمشفى أبضرار مادية متوسطة وحتطُّم زجاج نوافذها وخروجها عن اخلدمة.

طريان  قصف   2016 الثاين/  تشرين   /14 اإلثنني  مساء 
بغداد  مشفى  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت 
امليداين يف قرية عوجيل بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف 

سيارة إسعاف اتبعة للمشفى وخروجها عن اخلدمة.

الثاين/ 2016 قصف طريان  عصر اخلميس 17/ تشرين 
اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ قرب سيارة إسعاف 
اتبعة ملنظومة اإلسعاف اخلريية - فريق الشهيد مصعب يف 
حي مساكن هنانو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف هيكل السيارة 

وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 25/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى األطفال والنسائية املعروف 
ابسم الرعاية M30 يف بلدة ترمانني بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل دمار كبري يف هيكل سيارة إسعاف اتبعة للمشفى وخروجها عن اخلدمة.
ونعتقد أن هذه احلادثة ليست خرقاً للقانون الدويل االنساين، ألن املستهدف هو حاجز عسكري، وقد أوردانها يف التقرير 
لتسجيلها ضمن احلوادث اليت تسببت يف خسائر ابألرواح البشرية وأضرار يف مركز حيوي مدين، حىت لو كانت ضمن اجملال 

الذي يُتيحه القانون الدويل اإلنساين.

فجر األحد 27/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة 
اإلسعاف الطبية العاملة يف الريف الغريب حملافظة حلب يف األجزاء اجلنوبية من بلدة قبتان اجلبل بريف حمافظة حلب الشمايل 

الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف هيكل السيارة وخروجها عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=0lIUUPngTFo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZTZHZG5rN3AxTHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWGpxNUpKSVJUZzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWGpxNUpKSVJUZzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdzJ2X0pZdHN6SGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMGoyQUI1cmNTdzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVRkYV9hbUp1V2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbW1DMHV6dnhzMTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMVFudmlmLXVFSDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNzVFQVpKcm15Smc/view
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مراكز الدفاع املدين:
ظهر األحد 13/ تشرين الثاين/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مركز التأهيل والتدريب التابع 
للدفاع املدين يف مدينة األاترب بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري 

يف بناء املركز وأاثثه وسوره وخروجه عن اخلدمة.

اثلثًا: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:

األربعاء 16/ تشرين الثاين/ 2016 اقتحم تنظيم داعش مشفى ميداين اتبع ملنظمة أطباء عرب القارات يف بلدة الكسرة بريف 
حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقام مبصادرة املعدَّات واألجهزة الطبية داخل املشفى وإيقاف الكادر 

الطيب واملشفى عن العمل.

رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة:
مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:

األربعاء 30/ تشرين الثاين/ 2016 قصفت مدفعية قوات درع الفرات املدعومة من القوات الرتكية قذائف عدة على سيارة 
اتبعة ملركز الدفاع املدين يف مدينة الباب بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل اثنني من عناصر 

الدفاع املدين، إضافة إىل دمار هيكلها وخروجها عن اخلدمة.

منظمة اهلالل األمحر )منشآت – آليات(:
قذائف  عدة  2016 سقطت  الثاين/  تشرين   /21 اإلثنني  صباح 
اهلالل  ملنظمة  اتبعة  إسعاف  سيارة  قرب  الصنع  حملية  صاروخية 
األمحر السوري يف حي العزيزية مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات 
القدمية،  احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف أحد أحياء حلب 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة اثنني 
من الكادر املرافق للسيارة جبراح، إضافة إىل إصابة هيكلها أبضرار 

مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/Vln3EGf4lTk
https://youtu.be/fi7qlAQsEgc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZVBiS29CakpHYUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ21GaW1WOGMxTWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRktzeGJYWXBVdmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ0VEa3FaX2ptZ1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFczZNOXhLS2MyMUk/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPazNqWnZlWERIdmM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa2kwdjNxb0VRMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa2kwdjNxb0VRMUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY2pxTlUwd09Oc0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcnp0a3hGNEZ1YTQ/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 14

خامسًا: جهات مل نتمكن من حتديدها:
املراكز احليوية الطبية:
- سيارات اإلسعاف:

الثالاثء 29/ تشرين الثاين/ 2016 دامهت جمموعة ُملثمة من 4 أشخاص ُمسلحني وجمهويل اهلوية، مركزاً طبياً يتبع منظومة 
إسعاف محاة يف بلدة الشيخ مصطفى بريف حمافظة إدلب اجلنويب، وقامت بتهديد احلراس وسرقة سياريت إسعاف وسياريت 
إخالء، حيث مت العثور على إحدى سيارات اإلخالء يف وقت الحق، فيما اليزال مصري البقية جمهواًل حىت حلظة إعداد التقرير.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

لقرار جملس األمن رقم 2139 وقرار  التشكيك خرقاً  مُتثِّل بشكل ال يقبل  التقرير  الواردة يف هذا        1. إن احلوادث 
جملس األمن رقم 2254 القاضيان بوقف اهلجمات العشوائية، وانتهاكاً عرب جرمية القتل العمد للمادة الثامنة من قانون روما 

األساسي، ما ُيشكل جرائم حرب.

      2. نؤكد على أن معظم حوادث القصف الواردة يف التقرير قد استهدفت أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات السورية 
والروسية 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. 
كما مارس تنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة أفعااًل ترقى ألن تكون جرائم حرب عرب عمليات القتل خارج نطاق القانون 

واستهداف املراكز احليوية املدنية.

      3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القذائف قد أُطلقت على 
مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجَّه إىل هدف عسكري حُمدد.

      4. إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو 
يف إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عامني على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات 
بوقف عمليات القصف العشوائي، وجيب أن تلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب. 
• توسيع العقوابت لتشمل النظامني الروسي اإليراين املتورَطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

ضد الشعب السوري.
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إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ 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.

• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد 
كويف عنان، وابلتايل البُدَّ بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، الذي أقرته 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يُعرقل 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.

إىل املنظمات الطبية حول العامل:
هناك عجز كبري يف الكوادر الطبية يف سوراي بسبب عمليات القتل املستمرة، جيب على األطباء السوريني أواًل تعويض النقص 
احلاد احلاصل داخل سوراي، كما جيب على املنظمات العاملية إرسال متطوعني للعمل يف املناطق الغري خطرة حيث يتم إسعاف 

املرضى إليها، وقد سجلنا وفاة كثري من املرضى بسبب العجز يف الكوادر الطبية.

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