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اخلميس 20 تشرين األول 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية

اثنياً: امللخص التنفيذي 
اثلثاً: التفاصيل 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات 
شكر

حصيلة شهر من هجمات النظام السوري الروسي على أحياء حلب الشرقية
جيب على جملس حقوق اإلنسان حتميل جملس األمن مسؤولية استمرار جرائم احلرب يف سوراي

أواًل: المقدمة والمنهجية:
هذا هو التقرير الثالث الذي يوثق أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان اليت قام هبا النظامني 
السوري والروسي يف أحياء حلب الشرقية بعد إعالن انتهاء مدة بيان وقف األعمال 
العدائية يوم اإلثنني 19/ أيلول/ 2016 حيث صعَّدت القوات احلكومية وحليفتها 
خمتلف  يف  العسكرية  عملياهتا  ومن  العشوائية،  القصف  هجمات  وترية  من  الروسية 
املناطق السورية، وبشكل خاص يف أحياء حلب الشرقية، اليت يركز هذا التقرير على أبرز 
ما حصل فيها من انتهاكات ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب خالل شهٍر 

من انتهاء بيان وقف األعمال العدائية الثاين.

ختضع أحياء حلب الشرقية للحصار منذ بداية أيلول/ 2016 وتشهد تردايً يف الوضع 
الطيب يف ظلِّ نقص اإلمكاانت الطبيَّة وعجز املشايف والنقاط الطبية عن استقبال أعداد 
كبرية من املصابني، وقد أعلنت بعض تلك املشايف عدم مقدرهتا على استقبال اجلرحى 
وأطلقت بعض املراكز الطبية نداءات للتربع ابلدم، كما تسبب استهداف مراكز الدفاع 
املدين بتقليص قدرة عناصره على انتشال وإسعاف الضحااي وإطفاء احلرائق النامجة عن 

القصف املتواصل على املدينة.
لقد أدَّت عمليات القصف الكثيفة املتواصلة على أحياء حلب الشرقية يف هتدم وتضرر 
جزء كبري من البنية التحتية اخلدمية هناك، فلقد أعلنت اإلدارة العامة للخدمات يف 
تلك األحياء يوم الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 خروج قرابة %80 من شبكة 
مياه الشرب يف املدينة عن اخلدمة، وتوقفت أغلب عمليات الصيانة يف ظلِّ عدم توفُّر 
املواد الالزمة لذلك، وحذرت من حرمان ما اليقل عن 200 ألف شخص من املياه 

الصاحلة للشرب، ما يُنذر بكارثة بشرية. 

ودخول  خبروج  اليسمحون  وحلفاؤه  السوري  النظام  مازال  ماسبق  مجيع  إىل  إضافة 
األهايل، والجترؤ املنظمات اإلغاثية احمللية على العبور عرب حواحز النظام وامليليشيات 
املوالية له، بل وقامت القوات السورية والروسية يف 19/ أيلول/ 2016 بقصف قافلة 
“أدلة  سابق  تقرير  يف  ذلك  وثقنا  كما  مساعدات،  اليت كانت حتمل  املتحدة  األمم 

متعددة ُتشري إىل تعمُّد القوات احلكومية والروسية قصف قافلة األمم املتحدة”. 

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
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“نُرحب ابالجتماع الطارئ جمللس حقوق اإلنسان يوم اجلمعة، ونضع مجيع احلوادث املوثقة وحصيلة الضحااي املدنيني حتت 
مسؤولياهتم، البُدَّ أن تكون رسالة جملس حقوق اإلنسان قوية وواضحة ومباشرة إىل جملس األمن ككل، وإىل االستخدام 

الالإنساين والالأخالقي حلقِّ النَّقض الفيتو من قبل روسيا، إن اتريخ البشرية ُيسجل، ومارواندا والبوسنة عنا ببعيد”.

اليومية، وقمنا  املراقبة والتوثيق  السورية حلقوق اإلنسان هذه احلوادث واهلجمات ضمن سياق عمليات  الشبكة  رصد فريق 
مبتابعتها والتحدث مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على احلوادث، كما قمنا مبراجعة الصور 
والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها، حيث أظهرت هذه الصور حجم الدمار الكبري الذي طال أحياء حلب الشرقية، 
واستهداف املساجد واملدارس واملشايف وغريها من املراكز احليوية املدنية، كما أظهرت بعض الصور خملفات ألسلحة حارقة 

استخدمتها قوات نعتقد أهنا روسية، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا التقرير.
كما أثبتت التحقيقات الواردة يف هذا التقرير أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية واليوجد فيها أي مراكز 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة خالل اهلجوم أو حىت قبله،  عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة لفصائل املعارضة املسلحة أو 
وسقوط هذه احلصيلة الضخمة من الضحااي املدنيني ومن النساء واألطفال يُعزز ذلك، كما مل ُتظِهر القوات املهامجة دلياًل 

واحداً يُثبت أن مجيع األهداف اليت قصفتها أهدافاً مشروعة، ملزيد من التفاصيل نرجو مراجعة منهجيتنا.
ماورد يف هذا التقرير ُيثل احلد األدىن الذي متكنا من توثيقه من حجم وخطورة االنتهاك الذي حصل، كما ال يشمل احلديُث 

األبعاَد االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

ثانيًا: الملخص التنفيذي: 
يوثق التقرير تصاعد العمليات العسكرية من قبل القوات احلكومية وحليفتها القوات الروسية على األحياء الشرقية من مدينة 
حلب بعد انتهاء مدة بيان وقف األعمال العدائية الثاين يف الساعة السابعة من مساء يوم اإلثنني 19/ أيلول/ 2016 حىت 
السابعة من مساء األربعاء 19/ تشرين األول/ 2016 حيث شنَّت القوات احلكومية والروسية مئات الغارات، استخدمت 
فيها القوات احلكومية ما اليقل عن 214 صاروخاً، بينما مت توثيق ما اليقل عن 982 صاروخاً مت استخدامها من قبل قوات 
نعتقد أهنا روسية، معظم عمليات القصف كانت عشوائية وسط تلك األحياء، وليست على خطوط اجلبهات، ويهدف مجيع 
ذلك إىل محل فصائل املعارضة املسلحة على االستسالم عن طريق قتل أكرب عدد ممكن من أهلهم من أجل الضغط عليهم.

وكنا قد سجلنا حصيلة األسبوع األول يف تقريران األول “أحياء حلب الشرقية تتمزق بنريان القوات الروسية والسورية، حصيلة 
أسبوع بعد بيان وقف األعمال العدائية الثاين ”، وحصيلة األايم اخلمس والعشرين يف تقريران الثاين “حصيلة اهلجمات الروسية 
السورية على أحياء حلب الشرقية بعد 25 يوماً من بيان وقف األعمال العدائية الثاين” ونورُِد يف هذا التقرير حوادث كانت 

مازالت قيد التحقيق لدى صدور التقرير الثاين إضافة إىل احلوادث اجلديدة.

وثَّق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ انتهاء مدة بيان وقف األعمال العدائية الثاين اإلثنني 19/ أيلول/ 2016 حىت 
األربعاء 19/ تشرين األول/ 2016 االنتهاكات الرئيسة التالية:

ألف: اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع: مقتل 414 مدنياً، بينهم 118 طفاًل، و63 سيدة يتوزعون حبسب 
اجلهة املرتكبة:

• القوات الروسية: 338 مدنياً، بينهم 104 طفاًل، و54 سيدة
• القوات احلكومية: 76 مدنياً، بينهم 14 طفاًل، و9 سيدات

ارتكبت القوات الروسية 16 جمزرة، بينما ارتكبت القوات احلكومية 3 جمازر.

http://www.sn4hr.org
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ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية: سجلنا ما اليقل عن 34 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية يتوزعون حبسب 
اجلهة املرتكبة إىل:

• القوات الروسية: 30
• القوات احلكومية: 4 

اتء: اهلجمات غري املشروعة:
• القوات الروسية: سجلنا 6 هجمات ابستخدام أسلحة حارقة 

• القوات احلكومية: سجلنا ما اليقل عن 151 برمياًل متفجرًا

ثالثًا: تفاصيل الحوادث:
القوات الروسية:

ألف: اجملازر وأعمال القتل غري املشروع:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، مقتل 51 مدنياً، بينهم 22 طفاًل، و8 سيدات على يد قوات نعتقد أهنا روسية، 

كما سجلنا ارتكاهبا ما اليقل عن 3 جمازر:
املسلخ يف حي  أنه روسي ابلصواريخ حميط  نعتقد  اجلناح  2016 قصف طريان اثبت  األول/  تشرين   /14 اجلمعة  عصر 

القاطرجي، ما تسبب مبقتل 3 مدنيني.

صباح اجلمعة 14/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف حميط فرن 
اخلبز يف حي القاطرجي، ما أدى إىل مقتل مدين واحد.

ظهر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ الطريق املؤدي إىل حي الشيخ 
سعيد من حي كرم النزهة )منطقة الشحادين(، ما أدى إىل مقتل مدنَيني اثنني. 

عصر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصفت طائرات حربية اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية ابلصواريخ املباين السكنية يف 
منطقة الشيخ فارس يف حي اهللك؛ ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة. بينهم طفالن وسيدة.

عصر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناًء سكنياً يف حميط مسجد 
القاطرجي يف حي القاطرجي مبدينة حلب؛ ما تسبب مبقتل 24 مدنياً معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 10 أطفال و6 سيدات.

فجر اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ األجزاء اجلنوبية من حي 
املرجة؛ ما أدى إىل مقتل 14 مدنياً معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 9 أطفال وسيداتن.

فجر الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف حميط 
مسجد بدر يف حي بستان القصر؛ ما تسبب مبقتل 4 مدنيني من عائلة واحدة، هم 3 أطفال ووالدهم.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPanJ3aGtPYmM0Vmc
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http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=519&token=oo4Qgsln1Me49SsnVMyhHSOIFfTDt11I
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZnJ1TG9TeHFhM1k
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=520&token=re3bAy6xqa3pExc5lJwvxqGPDeXNjvXB
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ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية:
سجلنا ما اليقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية من قبل قوات نعتقد أهنا روسية يف املدة اليت يُغطيها التقرير.  
احلج يف حي  أهنا روسية ابلصواريخ جسر  نعتقد  اجلناح  اثبتة  قصفت طائرات   2016 األول/  تشرين   /14 اجلمعة  ظهر 

الفردوس؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف اجلسر.

مساء اجلمعة 14/ تشرين األول/ 2016 قصف 
طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط 
مشفى البيان اجلراحي يف حي الشعار؛ ما أدى إىل 
مادية  أبضرار  اإلدارية  املشفى  غرف  بعض  إصابة 
كبرية وإتالف كميات من األدوية، إضافة إىل إصابة 
سيارة إسعاف اتبعة للمشفى أبضرار مادية متوسطة.

ظهر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصفت طائرات اثبتة اجلناح نعتقد أهنا روسية صاروخاً يف فناء مدرسة فاطمة الزهراء يف 
حي أقيول مبنطقة حلب القدية؛ ما تسبب بدمار كبري يف فناء املدرسة وأضرار مادية كبرية يف مواد إكسائها، وخروجها عن اخلدمة.

عصر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ بناًء سكنياً قرب مسجد 
القاطرجي يف حي القاطرجي؛ ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة مواد إكساء بناء املسجد وأاثثه أبضرار مادية كبرية وخروجه 

عن اخلدمة مؤقتاً.

صباح الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن منظومة اإلسعاف 
اخلريية يف حي مساكن هنانو؛ ما أدى إىل إصابة 3 مسعفني من كوادر املنظومة، إضافة إىل إصابة املبىن أبضرار مادية متوسطة، 

إضافة إىل دمار كبري يف سياريت إسعاف اتبعتني للمنظومة وخروجهما عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSEU4VTNsQ1Rsd1U
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اتء: اهلجمات غري املشروعة:
مل ُنسجل أي هجمات غري مشروعة من قبل القوات الروسية على أحياء مدينة حلب الشرقية يف املدة اليت يُغطيها التقرير

القوات احلكومية:
ألف: اجملازر وأعمال القتل غري املشروع:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل مدنَيني اثنني على يد القوات احلكومية، ومل نسجل ارتكاهبا أية جمزرة يف املدة 
اليت يُغطيها التقرير

ظهر األحد 16/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف الطريق املؤدي إىل حي األنصاري من حي 
املشهد؛ ما أدى إىل مقتل مدنَيني اثَنني.

ابء: استهداف املراكز احليوية املدنية:
مل نسجل أية حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية من قبل القوات احلكومية يف املدة اليت يُغطيها التقرير.

اتء: اهلجمات غري املشروعة:
مل ُنسجل أي هجمات غري مشروعة من قبل القوات احلكومية على أحياء مدينة حلب الشرقية يف املدة اليت يغطيها التقرير.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

بوقف  القاضيان  2139 و2254  األمن رقم  قراري جملس  التشكيك  يقبل  الروسي والسوري بشكل ال  النظام  1. خرق 
اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي؛ ما يشكل جرائم حرب.

2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الروسية والسورية انتهكت 
أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي 

ترقى إىل جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير، اليت قام هبا النظام الروسي والسوري تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، 

ذلك أن القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
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 الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

التوصيات:
إىل النظام الروسي:

1. فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.
2. تعويض كافة املراكز واملنشآت املتضررة وإعادة بنائها وجتهيزها من جديد، وتعويض ُأسر الضحااي واجلرحى كافة، الذين 

قتلهم النظام الروسي احلايل.
3. التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254 
والذي نص بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد املدنيني واألهداف املدنية يف حد ذاهتا، مبا يف ذلك 
اهلجمات ضد املرافق الطبية والعاملني يف اجملال الطيب، وأي استخدام عشوائي لألسلحة، مبا يف ذلك من خالل القصف 

املدفعي والقصف اجلوي”.
• 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.
وجرائم ضد  جرائم حرب  ارتكاب  يف  مباشر  بشكل  املتورطني  اإليراين  والنظام  الروسي  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدِّم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن احلوادث الواردة يف التقرير، 

ابعتبارها نفذت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية ابلتنسيق مع القوات احلكومية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل 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 البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، الذي أقرته 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل 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.

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