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اإلثنني 20 نيسان 2020

كان على تقرير حمققي األمم املتحدة يف مشال 
غرب سوراي أن يثبت مسؤولية القوات الروسية 

عن قصف جتمع املدارس يف قلعة املضيق

القوات الروسية مسؤولة عن 43 حادثة اعتداء 
على منشآت طبية يف مشال غرب سوراي منذ 

اتفاق سوتشي حىت اآلن، و207 منذ تدخلها 
العسكري يف أيلول 2015
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احملتوى: 
أواًل: قوات النظام السوري والقوات الروسية قصفت املراكز الطبية على حنو غري مسبوق منذ احلرب العاملية الثانية وبشكل 

متكرر ومدروس.
اثنياً: حصيلة اهلجمات اليت قامت هبا القوات الروسية على املراكز الطبية منذ تدخلها العسكري يف سوراي، ومنذ اتفاق سوتشي.

اثلثاً: إنشاء آلية لتجنب استهداف املراكز الطبية.
رابعاً: ملحوظات رئيسة عن تقرير جملس التحقيق الداخلي التابع لألمم املتحدة يف مشال غرب سوراي.

خامساً: التوصيات.

أواًل: قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية قصفــت املراكــز الطبيــة علــى حنــو غــر مســبوق منــذ 
احلــرب العامليــة الثانيــة وبشــكل متكــرر ومــدروس:

شــهَد النــزاع الســوري املســلح الداخلــي قيــام قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية بعمليــات اســتهداف غــري مســبوقة منــذ 
احلــرب العامليــة الثانيــة للمراكــز الطبيــة، وكذلــك املراكــز احليويــة املدنيــة كاملــدارس ومقــرات الدفــاع املــدين وأماكــن العبــادة وغريهــا، 
وممــا شــجعها علــى تكــرار قصــف املراكــز الطبيــة، واملنشــآت احليويــة املدنيــة هــو إفــات النظــام الســوري التــام مــن العقــاب -منــذ 
انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 2011- بســبب حــق النقــض الروســي يف جملــس األمــن، وشــعرت 
قــوات النظــام الســوري أنَّ لديهــا ضــوءاً أخضــر، وتســتطيع قصــف مــا تريــد وكيفمــا تريــد، بــل وتــردِّد اهتامــات أبن هــذه املراكــز 
الطبيــة واملــدارس قــد خرجــت عــن وظيفتهــا وأصبحــت يف يــد اإلرهابيــن كــي تــرر قصفهــا وقتــل مــن فيهــا، وقــد وثقــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان اســتهداَف قــوات النظــام الســوري املركــز الطــيب ذاتــه غــرَي مــرة، وهــذا تكــرر مــع عشــرات املراكــز الطبيــة، 

فهــو تكتيــك ويشــري إىل ال مبــاالة مطلقــة ابلقانــون الــدويل وفعاليتــه، ويــدل علــى شــعور ابحلصانــة الدائمــة مــن احملاســبة.

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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وبعــد تدخــل القــوات الروســية عســكرايً يف ســوراي يف أيلــول/ 2015 ســارت علــى النهــج الــذي اتبعتــه قــوات النظــام الســوري 
ذاتــه، مــن قصــف املراكــز الطبيــة واملنشــآت احليويــة، وقــد الحــظ فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــر تســع ســنوات أنَّ 
اســتهداف املراكــز الطبيــة يتــم بشــكل مــدروس عــر عمليــات اســتخباراتية لتحديــد مواقــع املشــايف امليدانيــة أو اخلاصــة أو حــىت 
الوحــدات الطبيــة املتحركــة هبــدف قصفهــا، وعلــى ســبيل املثــال فقــد قصفــت القــوات الروســية مشــفى الرمحــة شــرق مدينــة خــان 
شــيخون، يف اليــوم ذاتــه الــذي شــنَّ فيــه النظــام الســوري اهلجــوم الكيميائــي علــى املدينــة 4/ نيســان/ 2017، بعــد ســاعات عــدة 

مــن اهلجــوم؛ ذلــك الســتهداف املصابــن الناجــن مــن اهلجــوم الكيميائــي الذيــن قــد يكونــون شــهوداً عليــه.

اثنيــاً: حصيلــة اهلجمــات الــي قامــت هبــا القــوات الروســية علــى املراكــز الطبيــة منــذ تدخلهــا العســكري 
يف ســوراي، ومنــذ اتفــاق سوتشــي:

تــويل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -طيلــة الســنوات التســع املاضيــة- اهتمامــاً خاصــاً بتوثيــق االنتهــاكات املتعلقــة ابلكــوادر 
الطبيــة واســتهداف املنشــآت الطبيــة، عــر تقاريــر شــهرية خاصــة، وكذلــك ضمــن تقريــر اســتهداف املراكــز احليويــة، وتقريــر حالــة 
حقــوق اإلنســان، وتراكمــت لدينــا قاعــدة بيــاانت واســعة عــن ذلــك، وتشــمل حصيلــة حــوادث االعتــداء الــواردة يف هــذا التقريــر 

-وفقــاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان- التــايل:
أواًل: عمليات القصف اليت استهدفت منشآت طبية ومل يكن ابلقرب منها مقرات أو معدات عسكرية.

اثنياً: عمليات قصف املنشآت الطبية اليت مت تعليق عملها خشية تعرضها للقصف، ونظراً لنزوح أهايل املنطقة.

اثلثاً: قد تتعرض املنشأة الطبية الواحدة ألزيَد من اعتداء واحد، وحنن نوثِّق كل حادثة اعتداء على أهنا انتهاك.
ومبوجب القانون اإلنســاين الدويل تبقى األعيان املدنية حمميَّة من اهلجمات العســكرية ما مل يتم اســتخدامها ألغراض عســكرية، 
وتنتــزع عنهــا احلمايــة عندمــا تســتخدم ألغــراض عســكرية، وطيلــة مــدة االســتخدام، أمــا عندمــا يعــود اهلــدف املــدين مــن كونــه 

خاضعــاً لاســتخدام العســكري إىل االســتخدام املــدين، فيجــب أال يتعــرض للهجــوم وتعــود لــه احلمايــة مــرة أخــرى.

حصيلــة اهلجمــات الــيت قامــت هبــا القــوات الروســية علــى املراكــز الطبيــة يف مشــال غــرب ســوراي منــذ دخــول اتفــاق سوتشــي حيِّــز 
التنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 2018 حــىت نيســان/ 2020:

حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 43 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة قــد وقعــت 
علــى يــد القــوات الروســية منــذ 17/ أيلــول/ 2018 حــىت 17/ نيســان/ 2020، وتوزَّعــت حبســب احملافظــات علــى النحــو التــايل:

حمافظة إدلب: 27
حمافظة محاة: 9

حمافظة حلب: 7
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أمــا حصيلــة حــوادث االعتــداء الــيت نفَّذهتــا القــوات الروســية علــى املنشــآت الطبيــة يف خمتلــف احملافظــات الســورية، منــذ تدخلهــا 
العســكري يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 2015 حــىت 17/ نيســان/ 2020 فقــد بلغــت 207 حادثــة اعتــداء.

نؤكــد أن بعــض تلــك املنشــآت الطبيــة قــد تعــرض إىل هجمــات جويــة مــن قبــل القــوات الروســية بفــوارق زمنيــة قصــرية )هجــوم 
مــزدوج( كمــا حصــل علــى ســبيل املثــال لــدى اعتــداء القــوات الروســية علــى مشــفى اإلميــان يف قريــة أورم الكــرى يف ريــف حلــب 

يف 31/ آب/ 2019، فقــد قصفــت املشــفى ذاتــه مرتــن بفــارق زمــي عبــارة عــن عــدة دقائــق.

اثلثاً: إنشاء آلية لتجنب استهداف املراكز الطبية:
بــكل أتكيــد فــإن اســتهداف املراكــز الطبيــة حمظــور بشــكل واضــح يف القانــون الــدويل اإلنســاين، ويعتــر مــن االنتهــاكات الفظيعــة، 
ويشــكل القصــف املتعمــد للمراكــز الطبيــة جرميــة حــرب، ولكــن ذلــك مل يــردع النظــام الســوري عــن االســتهداف املتعمــد للمراكــز 
الطبيــة، وعجــز جملــس األمــن عــن فــرض أيــة عقــوابت حــىت لــو كانــت اقتصاديــة علــى النظــام الســوري، كمــا مل تنجــح كافــة 

اإلداانت احلقوقيــة واإلعاميــة لقصــف املراكــز الطبيــة وقتــل وجــرح الكــوادر الطبيــة.
بنــاء علــى ذلــك قــام مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA بتأســيس آليــة معينــة يف حماولــة عمليــة منــه؛ 
هتــدف إىل أتمــن نــوع مــن احلمايــة للعاملــن يف احلقــل اإلنســاين مبــا يشــمل املكاتــب واملرافــق واملواقــع اخلاصــة ابلعمليــات اإلنســانية 
وأماكــن وجتمعــات النازحــن، والطــرق املؤديــة إىل املرافــق اإلنســانية، والعيــادات املتنقلــة، مــن القصــف واهلجمــات، حيــث تقــوم 
اآلليــة اإلنســانية لتجنــب االســتهداف إبعــام قــوات التحالــف الــدويل وروســيا وتركيــا واجملموعــة الدوليــة لدعــم ســوراي ابملواقــع 
اإلنســانية الثابتــة واملهــام اإلنســانية املتحركــة؛ هبــدف التَّخفيــف مــن خماطــر اســتهدافها وقصفهــا بغــارات جويــة، وقــد نــصَّ البيــان 
التأسيســي هلــذه اآلليــة علــى أنَّ االشــراك فيهــا يكــون تطوعيــاً مــن قبــل املنظمــات، وال يضمــن ســامة األفــراد أو املنشــآت أو 
املواقــع يف حــال املشــاركة فيهــا، كمــا أن اســتخدام هــذه اآلليــة اإلنســانية لتجنــب االســتهداف ال ُيشــكِّل اتفاقــاً ُملزِمــاً مــن الناحيــة 

القانونيــة ألي مــن األطــراف.
مل تكــن تركيــا وروســيا ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب االســتهداف يف عــام 2014، لكــن مت االتفــاق معهمــا علــى حتييــد املواقــع 

الثابتــة واملتحركــة اخلاصــة ابملنظمــات اإلنســانية. 

وقــد حتدثنــا ضمــن تقريــر ســابق عــن عمــل هــذه اآلليــة ومــا يتوجــب عليهــا فعلــه بشــكل أكثــر تفصيــاً، كمــا أشــران إىل عملهــا ضمــن 
تقريــر حتدثنــا فيــه عــن املراكــز الطبيــة الــيت قصفــت يف مشــال غــرب ســوراي يف املــدة املمتــدة بــن 26/ نيســان/ 2019 و18/ شــباط/ 
2020، وذكران أن أكثر صعوبة واجهتنا هي عدم إعان اآللية عن املراكز الطبية املسجلة لديها، وأيضا عدم إعاهنا عن املراكز 

الــيت قصفــت علــى الرغــم مــن أهنــا مســجلة لديهــا، ولــو جمــرد ذكــر لذلــك دون حتديــد مســؤولية مــن ارتكــب اجلرميــة.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_ar.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2019/07/18/11355/
http://sn4hr.org/arabic/2020/02/18/11935/
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لقــد متكنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان –حــىت 17/ نيســان/ 2020- وبصعوبــة ابلغــة مــن حتديــد 7 مراكــز طبيــة قــد 
مت اســتهدافها 12 مــرة، علــى الرغــم مــن كوهنــا مســجلة ضمــن آليــة جتنــب االســتهداف، وذلــك مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

أو قــوات النظــام الروســي.

بناًء على ذلك، نعتقد أن هناك خلًا جوهرايً يف عمل اآللية اإلنســانية لتجنب االســتهداف، ويف ظل اســتمرار النظام الســوري 
والنظــام الروســي يف قصــف مراكــز طبيــة علــى الرغــم مــن كوهنــا مســجلة ضمــن اآلليــة، تقدمــت يف 30/ متــوز/ 2019 عــدد مــن 
دول العــامل بعريضــة إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة عــن ضــرورة التحقيــق يف مثــل هــذه احلــوادث، ويف 1/ آب/ 2019 قــرر 
األمــن العــام لألمــم املتحــدة، إنشــاء “جملــس حتقيــق داخلــي” بغــرض التحقيــق يف حــوادث اســتهداف منشــآت طبيــة وحيويــة 
وقعــت يف مشــال غــرب ســوراي، منــذ بــدء تنفيــذ اتفــاق سوتشــي يف 17/ أيلــول/ 2018. ويف 13/ أيلــول/ 2019 مت اإلعــان 
عن أعضاء هذا اجمللس على أن يبدأ عمله يف الـ 30 من أيلول، وقد تواصل فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع جملس 

التحقيــق الداخلــي، وقــد اختــار اجمللــس ســبع حــوادث للتحقيــق فيهــا، وصــدر تقريــره يف 6/ نيســان/ 2020.

رابعاً: ملحوظات رئيسة عن تقرير جملس التحقيق الداخلي التابع لألمم املتحدة يف مشال غرب سوراي:
طلب من جملس التحقيق أن حيقق يف سبعة حوادث وهي -كما وردتنا من فريق اجمللس-: 

1(   الضــرر احلاصــل يف مدرســة الشــهيد أكــرم علــي إبراهيــم األمحــد اإلعداديــة يف قلعــة املضيــق يف حمافظــة محــاة منــذ 30/ آذار/ 
حىت 10/ أاير/ 2019

2(   الضــرر احلاصــل يف مركــز الــركااي الصحــي للرعايــة األوليــة يف قريــة الــركااي يف حمافظــة إدلــب بتاريــخ/ اتريــخ تقريــيب 3/ أاير/ 
2019

3(   الضــرر احلاصــل وأيــة ضحــااي أو إصــاابت يف مركــز كفــر نبــودة الصحــي والوحــدة اجلراحيــة يف كفــر نبــودة يف حمافظــة محــاة 
بتاريــخ/ اتريــخ تقريــيب 1/ أاير/ 2019 وبتاريــخ/ اتريــخ تقريــيب 7/ أاير/ 2019 

4(  الضــرر احلاصــل واإلصــاابت والضحــااي يف خميــم النــريب لاجئــن الفلســطينين يف مدينــة حلــب بتاريــخ/ اتريــخ تقريــيب 14/ 
أاير/ 2019 

5(  الضــرر احلاصــل واإلصــاابت الــيت حدثــت يف مشــفى الســقيلبية الوطــي يف الســقيلبية يف حمافظــة محــاة بتاريــخ/ اتريــخ تقريــيب 
26/ أاير/ 2019 

6(   الضرر احلاصل يف مشفى كفر نبل اجلراحي يف كفر نبل يف حمافظة إدلب بتاريخ/ اتريخ تقرييب 4/ متوز/ 2019 
7(   الضرر احلاصل واإلصاابت يف مركز صديق الطفل يف أرحيا يف حمافظة إدلب يف 27 و28/ متوز/ 2019

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1UP2AP
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-08-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-%E2%80%93-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-08-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-%E2%80%93-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1UP2AP
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-09-13/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-09-13/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-un-board-of-inquiry-northwest-syria
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/NWS_BOI_Summary_06_April_2020.pdf
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لكنــه مل يتمكــن مــن التحقيــق ســوى يف مخــس منهــا، ونعتقــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ التقريــر يتضمــن عــدداً مــن 
النقــاط اجليــدة واجلوهريــة الــيت أكَّــد وأشــار إليهــا، كمــا يشــتمل علــى بعــض النقــاط غــري الدقيقــة، والــيت يتوجــب علينــا كمســامهن 
يف التحقيــق يف هــذه احلــوادث ومــا يشــاهبها مــن حــاالت اســتهداف للمراكــز الطبيــة، يتوجــب علينــا التعليــق عليهــا ونقدهــا، مــن 

أجــل جتنبهــا يف حــال رغبــت األمــم املتحــدة بتشــكيل جلنــة حتقيــق قادمــة.

ألف: نقاط إجيابية:
أكــد جملــس التحقيــق علــى أنــه طلــب عــدداً كبــرياً مــن املــرات دخــول البــاد مــن أجــل التحقيــق يف احلــوادث الــيت كلــَف هبــا . 1

لكنــه مل يتلقــى أي رد مــن النظــام الســوري، وهــذا دليــل علــى عرقلــة النظــام الســوري للتحقيقــات، ويؤكــد علــى تورطــه يف 
ارتــكاب االنتهــاكات، وإال فلمــاذا مينــع جملــس حتقيــق أممــي مــن الدخــول، كمــا أن روســيا مل متــارس أي ضغــط أو نقــد علــى 
النظــام الســوري للســماح جمللــس التحقيــق ابلدخــول، علــى العكــس مــن ذلــك فقــد أبــدت انزعاجهــا مــن كافــة جلــان التحقيــق 

ــز علــى عرقلــة وتشــويه عملهــا مجيعــاً. األمميــة يف ســوراي، مبــا فيهــا هــذا اجمللــس وعملــت بشــكل مركَّ
دحــض اجمللــس بشــكل قاطــع مــا قدمــه بشــار اجلعفــري املمثــل الدائــم للنظــام الســوري يف جملــس األمــن يف 16/ حزيــران/ . 2

2019 مــن أن “اجلماعــات اإلرهابيــة قــد ســيطرت علــى كافــة املرافــق الصحيــة يف إدلــب، واعتــر ابلتــايل أهنــا مل تعــد ختــدم 
غرضهــا األساســي”، ويريــد ممثــل النظــام الســوري بذلــك تريــر قصــف وتدمــري كافــة املراكــز الطبيــة يف إدلــب، وكان رد جملــس 
التحقيــق واضحــاً عندمــا قــال أبنــه علــى عكــس مــا قالــه ممثــل النظــام الســوري فإنــه يتــم تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة يف 
املراكــز الــيت متَّ قصفهــا، وهــذا يشــكل ضربــة قويــة للنظــام الســوري وحليفتــه روســيا يف جملــس األمــن الــدويل، ويظهــر مــدى 

الكــذب والتضليــل يف الرســائل الــيت يقدمهــا ممثــل النظــام الســوري يف جملــس األمــن.
اهتــم اجمللــس النظــام الســوري أبربــع هجمــات مــن ضمــن اهلجمــات اخلمــس الــيت حقــق فيهــا )احلادثــة اخلامســة محــل اجمللــس . 3

مســوؤليتها هليئــة حتريــر الشــام املتطرفــة، أو إلحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة(، وهــذه التحقيقــات اخلاصــة ُتشــكل أدلــة 
إضافيــة علــى تــورط واضــح ومتكــرر للنظــام الســوري يف عمليــات اســتهداف املراكــز احليويــة ويف مقدمتهــا املراكــز الطبيــة، 
والــيت يهــدف مــن خاهلــا إىل إهنــاء أي شــكل مــن أشــكال احليــاة خــارج مناطــق ســيطرته، ودفــع الســكان لليــأس وابلتــايل إىل 

اهلــروب والتشــريد القســري.
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ابء: نقاط خميبة لآلمال:
نعتقــد أن عــدم حتميــل القــوات الروســية املســؤولية بشــكل مباشــر عــن قصــف بعــض املراكــز الطبيــة واالكتفــاء ابلقــول النظــام . 1

الســوري وحلفــاؤه دون تســمية مــن هــم هــؤالء احللفــاء، نعتقــد أن هــذا أمــر خميــب وخمالــف ملــا هــو احلــال يف ســوراي، فالقــوات 
الروســية وفقــاً لقاعــدة البيــاانت الــيت لدينــا، وللعديــد مــن التحقيقــات األمميــة وتقاريــر منظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة، 
وكذلــك حتقيقــات النيويــورك اتميــز، الــيت ســامهت فيهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، مجيــع هــذه اجلهــات قــد أثبتــت 
وبشــكل متكــرر مســؤولية القــوات الروســية عــن قصــف مراكــز طبيــة، وفيمــا يتعلــق ابحلــوادث الــيت أوردهــا تقريــر اجمللــس فإننــا 
وفقــاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نعتقــد أن احلادثــة األوىل الــيت أشــار إليهــا التقريــر وهــي حادثــة قصــف 
مدرســة أكــرم علــي إبراهيــم األمحــد اإلعداديــة، نعتقــد بشــدة أن املســؤول عــن عمليــة القصــف هــذه هــو طــريان روســي اثبــت 

اجلنــاح، وفقــاً لنــوع الســاح املســتخدم، وقــوة اهلجــوم وشــكل الطائــرة الــيت قامــت ابهلجــوم وغــري ذلــك مــن املعلومــات.
لقــد جــاءت توصيــات التقريــر بشــكل عــام خميبــة لآلمــال وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق ابلطلــب مــن آليــة جتنــب االســتهداف . 2

مشــاركة النظــام الســوري ببيــاانت املراكــز الطبيــة، نعتقــد أن هــذا الطلــب يعطــي شــرعية للنظــام الســوري وهــو املتهــم الرئيــس يف 
قرابــة 540 عمليــة اســتهداف للمراكــز الطبيــة منــذ آذار/ 2011 حــىت اآلن، وإن مثــل هكــذا نظــام حاكــم متــورط بعشــرات 
اجلرائــم ضــد اإلنســانية مبــا فيهــا اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل، والتعذيــب حــىت املــوت، وجنــح بشــكل كبــري يف اإلفــات 
التــام مــن العقــاب، لــن يــردد حلظــة واحــدة يف اســتخدام البيــاانت الســتهداف كافــة املراكــز الطبيــة الــيت حصــل علــى بياانهتــا، 
مث يقــول ممثــل النظــام الســوري يف جملــس األمــن بشــار اجلعفــري أبهنــا “مقــرات ملنظمــات إرهابيــة”، وتســتخدم روســيا هــذا 

التريــر دائمــاً يف كافــة عمليــات قصــف األحيــاء الســكنية واملنشــآت احليويــة الــيت تقــوم هبــا.
إضافــة إىل ذلــك، فقــد حتدثــت التوصيــة األوىل عــن “زايدة الوعــي وبنــاء القــدرات”، ونعتقــد أن هــذه توصيــة عامــة جــداً، . 3

وهامشــية وبعيــدة عــن جوهــر املوضــوع.
كنــا أنمــل أن نســتمع مــن جملــس التحقيــق عــن حتــرايت أعمــق مــن قبيــل هــل ســامهت مشــاركة بيــاانت املراكــز الطبيــة مــع . 4

روســيا شــريكة النظــام الســوري يف قصفهــا؟ وتقييــم أمشــل وأدق لعمــل اآلليــة اإلنســانية لتجنــب االســتهداف، ومــدى جــدوى 
بقــاء عملهــا يف ظــل اســتمرار النظــام الســوري وروســيا يف اســتهداف املراكــز الطبيــة واحليويــة، ويف حــال عــدم جــدوى اســتمرار 
عملهــا اقــراح صيغــة عمــل مناســبة حلمايــة املراكــز الطبيــة واحليويــة يف ظــل التجــرؤ املطلــق للنظــام الســوري وحليفــه الروســي 

علــى االســتخفاف ابلقانــون الــدويل وحقــوق اإلنســان واألمــم املتحــدة.
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خامساً: التوصيات:
إىل األمانة العامة لألمم املتحدة:	 

علــى كافــة جلــان التحقيــق أن تكــون مدعومــة آبليــات عقابيــة يف حــال عــدم جتــاوب الســلطات احلاكمــة يف الدولــة مــع . 1
متطلباهتــا، كمنعهــا مــن دخــول البــاد والتشــكيك ورفــض عملهــا كمــا فعــل النظــام الســوري، ومــن اآلليــات العقابيــة الطلــب 

مــن األمــم املتحــدة فــرض عقــوابت أمميــة علــى النظــام الســوري، اقتصاديــة وسياســية، ورمبــا عســكرية.
إن مهمــة جلــان التحقيــق األساســية هــي الكشــف للشــعوب املضطهــدة مــن هــي اجلهــة الــيت قامــت بقتــل أبنائهــم وقصــف . 2

مراكزهــم الطبيــة واحليويــة، وإن الفشــل يف تســمية اجلهــة الــيت ارتكبــت االنتهــاك أو اجلرميــة يعتــر فشــًا مركــزايً يف عمــل جلــان 
التحقيــق، وليــس فشــًا اثنــوايً.

العمــل علــى إجيــاد آليــة فعالــة يف محايــة املراكــز الطبيــة واحليويــة املدنيــة مــن عمليــات القصــف الوحشــي الــيت هتــدف إىل تدمريهــا . 3
وإخراجهــا عــن عملهــا اإلنســاين يف أســرع وقــت ممكــن، وقــد أثَّــر اســتهداف النظــام الســوري والنظــام الروســي للمراكــز الطبيــة 
يف مشــال غــرب ســوراي، ويف املناطــق الــيت كانــت خــارج ســيطرة النظــام الســوري ســابقاً مثــل الغوطــة الشــرقية وداراي ودرعــا 
وغريهــا علــى إمــكاانت الدولــة الســورية يف عمليــة الرعايــة الصحيــة، وجعلهــا ابلتــايل مهــددة بشــكل أكــر بكثــري النتشــار وابء 

كوفيــد-19 يف صفــوف أبنــاء الشــعب الســوري.
جيــب أن يتــم بــذل جهــود أكــر ملنــع اســتخدام حــق النقــض حلمايــة نظــام يرتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب مثــل . 4

النظــام الســوري.
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