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اخلميس 3 تشرين الثاين 2016

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

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

مقتل 10 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين
44 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين يف تشرين األول 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 وبعض 
التسجيالت الطبية، وابلرغم من ذلك ال ندَّعي أننا قمنا بتوثيق احلاالت كافة، وذلك 
يف ظل احلظر واملالحقة من قبل القوات احلكومية وبعض اجملموعات املسلحة األخرى.

توثيق  يف  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  منهجية  على  تفصيلي  بشكل  لالطالع 
الضحااي نرجو زايرة الرابط.

إن 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 
اإلنساين،  الدويل  للقانون  صارخاً  انتهاكاً  يُعترب  املدين،  الدفاع  وكوادر  أيضاً  الطبية 
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.

ثانيًا: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تشرين األول 2016، االنتهاكات الرئيسة 
التالية حبقِّ الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين واملنشآت العاملة فيها، توزعوا كالتايل: 

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


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

ألف: أعمال القتل غري املشروع:
وثقنا مقتل 10 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا كالتايل: 

- القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: قتلت 8 أشخاص من الكوادر الطبية 
وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:

• طبيبان
• ممرض

• مسعف
• 4 من كوادر الدفاع املدين

- القوات الروسية: قتلت شخصاً واحداً من الكوادر الطبية 
- جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت طبيبًا

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 44 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين، توزعت على النحو التايل:

- القوات احلكومية: سجلنا 31 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين، توزعت على النحو التايل:
• 13 منشأة طبية.

• 3 سيارات إسعاف.
• 15 مركزاً للدفاع املدين.

- القوات الروسية: سجلنا 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية، توزعت على النحو التايل:
• 6 منشآت طبية.

• 7 سيارات إسعاف.

تتوزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين على األطراف الفاعلة على النحو التايل:
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ثالثًا: تفاصيل الحوادث:
ألف: أعمال القتل غري املشروع:

- القوات احلكومية:
حممد علي، مسعف، من أبناء خميم خان الشيح مبحافظة ريف دمشق، فلسطيين، متزوج ولديه أوالد، تويف يوم األحد 2/ 
تشرين األول/ 2016 جراء قصف املدفعية احلكومية ابلقذائف سيارة إسعاف يف خميم خان الشيح لالجئني الفلسطنيني يف 

الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، أثناء قيام طاقم السيارة إبسعاف جرحى قصف سابق.

عيد خلف، طبيب، من أبناء بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق، تويف يوم األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 جراء إلقاء الطريان 
املروحي احلكومي برميلني متفجرين على مشفى السالم يف بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق.

يوسف النادر، ممرض، من أبناء بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق، تويف يوم 
احلكومي  املروحي  الطريان  إلقاء  2016 جراء  األول/  تشرين   /5 األربعاء 

برميلني متفجرين على مشفى السالم يف بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق.

حممود علي احملمد النصريات، أحد عناصر مركز الدفاع املدين يف مدينة داعل 
بريف حمافظة درعا، من أبناء بلدة إبطع بريف حمافظة درعا، تويف يوم اجلمعة 
7/ تشرين األول/ 2016 جراء قصف رامجات الصواريخ احلكومية صواريخ 

عدة على بلدة إبطع أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

بسام غسان هدلة، أحد عناصر مركز الدفاع املدين يف مدينة معرة النعمان، 
من أبناء مدينة محاة، من مواليد عام 1986، تويف يوم اخلميس 20/ تشرين 
األول/ 2016 جراء قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب 

مركز الدفاع املدين يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب.

حممد أسامة حوا، أحد عناصر اإلنقاذ يف مركز الدفاع املدين مبدينة عندان، 
من أبناء مدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، من مواليد 1997، 
تشرين   /22 السبت  يوم  تويف  أعزب،  اإلعدادية،  الشهادة  على  حاصل 
األول/ 2016 إثر إصابته يف الرأس والصدر بشظااي قذيفة قصفتها املدفعية 

احلكومية على مدينة عندان.

يوسف أمحد الطراف، طبيب اختصاص جراحة عامة، من أبناء بلدة حاس 
يعمل يف مشفى حاس   ،1980 مواليد  اجلنويب، من  إدلب  بريف حمافظة 
امليداين، متزوج ولديه أطفال، تويف يوم اجلمعة 28/ تشرين األول/ 2016، 
حكومي  اجلناح  اثبت  طريان  قصف  جراء  هبا  أصيب  اليت  جبراحه  متأثراً 
قلعجي يف  الشهيد كمال  ابلصواريخ على سيارته يف منطقة جتمع مدارس 
احلي اجلنويب من بلدة حاس يوم األربعاء 26/ تشرين األول/ 2016، أثناء 

قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUUJleTdhZjFwYzg
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFd1Y2Z0JVcnJfT0U
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUTRubGdhb0hzdHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1VEVENvcElXTEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOHg2NjBacGtfRzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUE80N0hicDhvNG8/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=529&token=zG6zMxFqkOY21j6iaF4GS6Are9wE6Wgv
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZDdfQlFVM3JhTjg/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZDdfQlFVM3JhTjg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlVtakpsVnhsRG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSXV1OW5Ld2NadUU/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdS01OGZVYmE4Z28
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPN3lGUTF2Qk03WDA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTTVKNTdQNXVHRkk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnhDcTNoQmhpQ1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXp3bGtQVUVUWlU/view
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إبراهيم حسني حممود، أحد عناصر اإلنقاذ يف مركز الدفاع املدين حبي األنصاري، من أبناء مدينة حلب، من مواليد 1981، 
حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج ولديه 3 أطفال، تويف يوم األحد 30/ تشرين األول/ 2016 إثر إصابته يف الرأس 

بشظااي قذيفة مدفعية قصفتها املدفعية احلكومية على حي السكري مبدينة حلب.

- القوات الروسية:
مواليد  مدينة حلب، من  أبناء  إسعاف، من  اجلميلي، سائق سيارة  حممود 
1985، يعمل مع مؤسسة شام اإلنسانية، حيمل الشهادة االبتدائية، متزوج 
ولديه 4 أطفال، تويف يوم اجلمعة 14/ تشرين األول/ 2016 جراء قصف 

طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حي الشعار مبدينة حلب.

- جهات مل نتمكن من حتديدها:
حممد عبد احلي خزام، طالب يف السنة الرابعة يف كلية الطب البشري جبامعة دمشق، من أبناء حي املوظفني مبدينة دير الزور، 
ُعثر عليه مقتواًل يوم األحد 16/ تشرين األول/ 2016 يف حي املزة مبدينة دمشق، بعد اختفائه منذ يوم األربعاء 12/ تشرين 

األول/ 2016، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بقتله حىت حلظة إعداد التقرير.

اثنياً: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
ألف: القوات احلكومية:

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

ليل اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً على مركز احلواضن يف مدينة دوما يف 
الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز ومعداته أبضرار 

مادية متوسطة.

ليل اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً قرب املخرب املركزي يف الغوطة الشرقية 
مبدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املركز 

ومعداته أبضرار مادية متوسطة.

األحد 2/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( 
ابلصواريخ مشفى الشهيد الطبيب حسن األعرج يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدران املشفى وإصابة أاثثه أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeXYtX1JMVTlWZU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNXdmMWZXd2wzVFk/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeXVaZS1ua1A1UXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYXYtUU1oMDBXeVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPLWt6QlU0SWNLQzQ
https://youtu.be/Ep6CKBr0Ilo
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFUGM1Ql9DZ01yREk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeFFYLTZQaFN1TUE
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZUNCdEZENU81ZXc
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFYTBzR1ExN3Bzdlk
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdHVxSkNQU05OdzA/view


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 5

احلكومية  املدفعية  قصفت   2016 األول/  تشرين   /5 األربعاء 
ابلقذائف مشفى شام األمل يف بلدة قدسيا مبحافظة ريف دمشق، 
بناء  إصابة  إىل  أدى  ما  املسلحة  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 

املشفى ومعداته أبضرار مادية متوسطة.

األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
براميل متفجرة عدة تزامناً مع قصف املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون 
مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي امليداين يف بلدة خان الشيح يف 
الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل عدد من املرضى، إضافة إىل إصابة بناء 

املشفى أبضرار مادية كبرية واحرتاق مولدات الكهرابء اخلاصة به.

األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية برميلني متفجرين على مشفى السالم، وهو املشفى 
الوحيد يف بلدة اهلامة مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل اثنني من الكوادر 

الطبية أحدمها طبيب، إضافة إىل إصابة بناء املشفى ومعداته أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 16 برمياًل متفجراً، 4 منها كانت حتوي أسلحة حارقة، 
تزامناً مع قصف املدفعية احلكومية بقذائف اهلاون مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي امليداين يف بلدة خان الشيح يف الغوطة 
بناء املشفى وجتهيزاته  املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف  املعارضة  الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل 

وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 7/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 22( صواريخ عدة قرب مستودع لألدوية 
اتبع للجمعية الطبية السورية األمريكية SAMS يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة بناء املستودع أبضرار مادية متوسطة وإتالف كميات من األدوية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYk55Y0cyMjBrWE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaDhkRllydzQxT2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX2FvWnJwd1FNYms/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQW5NQVcwNk5NQ2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQW5NQVcwNk5NQ2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRU1zeXplUWE3V3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeWtxTTdRS3JRdUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUWgxRDlZQTQtbk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDNwcTl6N042bVk/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTkdCOVVERW9qZDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPenJuaXdZbkNwdUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdGdYaVliNUdqbXM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPU3NsWnR6Q0YxNVk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdERXbFItcER4Z1k
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSS1ram9HamV5LWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2RPRHNEVlBPLTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQUVpRE5RdmhZR2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdkw5Y1NBYmNPS1U/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb0h1MVNidUhaeFk/view
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السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )ما زال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ قرب املركز الصحي يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 

ما تسبب مبجزرة، إضافة إىل دمار جزئي يف مدخل املركز وإصابة بنائه ومعداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

اإلثنني 17/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة 
بدقة( ابلصواريخ املركز الصحي يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 
أدى إىل دمار بناء املركز بشكل شبه كامل وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن املركز تعرض لقصف من قبل طريان اثبت 
اجلناح حكومي/ روسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( ابلصواريخ يوم السبت 15/ تشرين األول/ 2016.

قرية جديد  امليداين يف  املشفى  2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ حميط  18/ تشرين األول/  الثالاثء 
عكيدات بريف حمافظة دير الزور الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى أبضرار مادية بسيطة.

اجلمعة 21/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً على منزل سكين يبعد قرابة 10 أمتار عن 
مشفى كيوان اجلراحي يف بلدة كنصفرة الواقعة يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل 

املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام، مل نسجل حدوث أي أضرار يف بناء املشفى نظراً لعدم انفجار الصاروخ.

اخلميس 27/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة يف أرض ترابية جماورة ملشفى التوليد 
املعروف مبشفى الرعاية M30 يف بلدة ترمانني بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 

املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة مواد إكساء بناء املشفى أَبضرار مادية متوسطة.
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 يتيحه القانون الدويل اإلنساين.

- سيارات اإلسعاف:
األحد 2/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف سيارة إسعاف يف خميم خان الشيح لالجئني الفلسطينيني 
يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل مسعف من الكادر الطيب 

للسيارة، إضافة إىل إصابة هيكلها أبضرار مادية متوسطة.

اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي ابلصواريخ سيارة إسعاف اتبعة ملنظومة شام اإلنسانية 
يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة شخص 

من الكادر الطيب يف السيارة جبراح، إضافة إىل إصابة زجاجها ومعداهتا الطبية أبضرار مادية بسيطة.

اخلميس 6/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي براميل متفجرة عدة تزامناً مع قصف املدفعية احلكومية بقذائف 
اهلاون مشفى الشهيد الدكتور زايد البقاعي امليداين يف بلدة خان الشيح يف الغوطة الغربية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضع لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف سيارة إسعاف وسيارة خدمة اتبعتني للمشفى وخروجهما عن اخلدمة.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/YCyTwIpzUtQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTGJLUjJPMTlGUTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSFhZTGw1XzVZOU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFREZMdFdVaGp0WFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRW8yUnQ0MWhXV2M/view
https://www.youtube.com/watch?v=92VUv2RdHEs&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFNElka0doSUlLaGs
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFOHEwRFdoTHotUU0
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFTzBQTVVMQ09BbXM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeU05QU5vRFBQTE0
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVEVDSW1reGVCYTg
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- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
براميل متفجرة عدة قرب مركز الدفاع املدين يف بلدة اهلامة مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

دمار كبري يف بناء املركز وأاثثه وخروجه عن اخلدمة.

األربعاء 5/ تشرين األول/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
براميل متفجرة عدة قرب مركز الدفاع املدين يف بلدة اهلامة مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل دمار كبري يف سيارة إطفاء اتبعة للمركز وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 7/ تشرين األول/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية 
براميل متفجرة عدة على مركز 114 التابع للدفاع املدين السوري يف 
مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة، ما تسبب بدمار كبري يف بناء املركز.

اجلمعة 7/ تشرين األول/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية 
التابع للدفاع املدين السوري  براميل متفجرة عدة على مركز 114 
لسيطرة  اخلاضعة  الشمايل،  محاة  حمافظة  بريف  اللطامنة  مدينة  يف 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل دمار كبري يف آلية رفع أنقاض 

“تركس” اتبعة للمركز وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 7/ تشرين األول/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية براميل متفجرة عدة على مركز 114 التابع للدفاع املدين 
السوري يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إصابة سيارة خدمة 

اتبعة للمركز أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 7/ تشرين األول/ 2016 ألقت الطائرات املروحية احلكومية براميل متفجرة عدة على مركز 114 التابع للدفاع املدين 
السوري يف مدينة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة هيكل 

سيارة إسعاف اتبعة للمركز أبضرار مادية متوسطة.

السبت 15/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صاروخاً قرب مركز الدفاع املدين يف تلبيسة بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة أحد عناصر الدفاع املدين، إضافة إىل أضرار 

مادية بسيطة ابملركز. 

األربعاء 19/ تشرين األول/ 2016 أطلقت رشاشات طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ C5 قرب مركز الدفاع املدين يف 
بلدة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل إصابة 3 عناصر من املركز جبراح، دون وقوع أية أضرار مادية يف بناء املركز.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFeWFoWnZ0cUdaM0U
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM2FXMjVaVDl5Y0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdEFxY3dzOXc1SkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV2FTR1hzUEVaaXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUjlIaHhzdUlDTFk/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRHpVWDYydlNEOGM
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT0xOdTJQTGtfZlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcGswQUZPZWNHU28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdFBaRTlsUlg4RUk/view
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األربعاء 19/ تشرين األول/ 2016 أطلقت رشاشات طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ C5 قرب مركز الدفاع املدين يف 
بلدة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل 
إصابة 3 من عناصر الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل إصابة الواجهة األمامية هليكل سيارة إطفاء اتبعة للمركز أبضرار مادية بسيطة.

األربعاء 19/ تشرين األول/ 2016 أطلقت رشاشات طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ C5 قرب مركز الدفاع املدين يف 
بلدة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى 

إىل إصابة 3 من عناصر الدفاع املدين جبراح، إضافة إىل حتطم زجاج سيارة إسعاف اتبعة للمركز.

اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي )سيخوي 22( صواريخ عدة قرب مركز الدفاع 
املدين يف مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح 
الشام؛ ما أدى إىل مقتل أحد عناصر الدفاع املدين وإصابة 5 آخرين جبراح، إضافة إىل إصابة مواد إكساء بناء املركز وأاثثه 

أبضرار مادية متوسطة وإصابة ساحته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة.

اخلميس 20/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح حكومي صواريخ عدة قرب مركز الدفاع املدين يف مدينة معرة 
النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل 

إصابة الواجهة األمامية من هيكل سيارة خدمة )بيك اب( اتبعة للمركز أبضرار مادية بسيطة.

األحد 23/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية قذيفة هاون قرب سيارة إسعاف اتبعة ملركز 114 التابع للدفاع 
املدين يف منطقة املرج مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أثناء قيامها إبخالء جرحى قصف 

سابق يف املنطقة نفسها؛ ما أدى إىل إصابة هيكل السيارة من اجلهة األمامية أبضرار مادية متوسطة.

الثالاثء 25/ تشرين األول/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية املتمركزة يف حميط جبل عزان ابلقذائف حميط مركز الدفاع املدين 
يف قرية السمريية بريف حمافظة حلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة سيارة إسعاف 

اتبعة للمركز أبضرار مادية كبرية وخروجها عن اخلدمة، دون تسجيل أية أضرار مادية يف بناء املركز.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcThfRUFWQ0QyaDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX2EzbUNGQ3VzU3c/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=529&token=zG6zMxFqkOY21j6iaF4GS6Are9wE6Wgv
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=529&token=zG6zMxFqkOY21j6iaF4GS6Are9wE6Wgv
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=528&token=SUJvFIvf2cvYYJLOkb7RwrCsG7RDxcwg
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb0tUcU54bFBEYk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFb1cta3MtRE9rZk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWGpCOTV0Qi1hLTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRTJ5N2JtOFVBR2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNERvUUFQSFBDSjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcW94MFBHS1lvRTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRi1xLWZKcGI0SkE/view
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الثالاثء 25/ تشرين األول/ 2016 قامت القوات احلكومية إبطالق رصاص رشاشاهتا على سيارة إسعاف اتبعة للدفاع املدين 
يف بلدة مضااي مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة عنصر من الدفاع املدين 

جبراح، إضافة إىل إصابة هيكل السيارة أبضرار مادية بسيطة وهتشم يف زجاج الواجهة األمامية. 

ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية:
صباح السبت 1/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت 
اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب املشفى امليداين يف 
حي الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف أحد جدران بناء املشفى 

وإصابة غرف املرضى أبضرار مادية متوسطة.

ظهر اإلثنني 3/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ املشفى امليداين يف حي الصاخور 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف بناء املشفى وجتهيزاته وخروجه عن اخلدمة، 
اجلدير ابلذكر أن املشفى أصيب أبضرار مادية نتيجة تعرض حميطه لقصف من قبل طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي يوم 

السبت 1/ تشرين األول/ 2016.

عصر الثالاثء 4/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط املركز الصحي يف قرية 
كفر كرمني بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما تسبب بتهدم جزء كبري من بناء املركز 

وإصابة بعض معداته أبضرار مادية متوسطة وخروجه عن اخلدمة بشكل مؤقت.

مساء اجلمعة 14/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط مشفى البيان اجلراحي 
يف حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل دمار بعض الغرف اإلدارية يف املشفى 

وإتالف كميات من األدوية.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZi1KWThCc21VaHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUlQ5dlA0eFJfNHc/view
https://youtu.be/3rTW7F99QGA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXVYVG1RaDE1MGc/view
https://youtu.be/3rTW7F99QGA
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaU96TWZRTzFpc0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXRmeUdaT1RtaEU/view
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFR0Utajh2LVhEVGM
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFaUhFcTY4WkZkdWc
https://www.youtube.com/watch?v=YyniduiFE48&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFaURPeXdIZ0JsSkk
https://www.youtube.com/watch?v=EHU40cAkcAo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFLThueGF4U0x6ckU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFRTE1NjdFSVIxa3c
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFZmp3TVlGR1FRSDQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQmtZSHlTRVBHMWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ2VkVHUwcmxFYzg/view
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الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على مشفى اإلميان، وهو املشفى 
املعارضة  اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل  اجلنويب،  إدلب  بريف حمافظة  الزاوية  الواقعة يف جبل  بلدة سرجة  الوحيد يف 
املسلحة وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة 5 أشخاص من الكادر الطيب للمشفى، إضافة إىل دمار كبري يف بنائه وإصابة 
معداته أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة، اجلدير ابلذكر أن املشفى خيدم حنو 80 ألف شخصاً يقطنون منطقة جبل 

الزاوية بريف إدلب.

صباح الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن منظومة اإلسعاف 
اخلريية يف حي مساكن هنانو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة 3 مسعفني من كوادر 

املنظومة، إضافة إىل إصابة املبىن أبضرار مادية متوسطة.

- سيارات اإلسعاف:
اثبت  طريان  قصف   2016 األول/  تشرين   /1 السبت  صباح 
اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب املشفى امليداين يف حي 
الصاخور مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ 
للمشفى  اتبعة  إسعاف  سيارة  هيكل  يف  دمار كبري  إىل  أدى  ما 

وخروجها عن اخلدمة.

اجلمعة 14/ تشرين األول/ 2016 قرابة 5:30 فجراً قصف طريان 
سيارة  قرب  سكنياً  بناًء  ابلصواريخ  روسي  أنه  نعتقد  اجلناح  اثبت 
إسعاف اتبعة ملؤسسة شام اإلنسانية يف حي الشعار مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل مقتل سائق 

السيارة، إضافة إىل دمار كبري يف هيكلها وخروجها عن اخلدمة.

مساء اجلمعة 14/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط مشفى البيان اجلراحي يف 
حي الشعار مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل حتطم زجاج نوافذ سيارة إسعاف اتبعة للمشفى.

الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على مشفى اإلميان، وهو املشفى 
الوحيد يف بلدة سرجة الواقعة يف جبل الزاوية بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة 

وجبهة فتح الشام؛ ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف اتبعتني للمشفى أبضرار مادية متوسطة.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWXI5WXo0cnhaRDA
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZk5ZU25jTW1aUTQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=7FqPLk_Q9Pw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRFVXS0hqT3VQYVk/view
https://youtu.be/FDMB9EI7SUI
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFakQ2Y1hMcVRJLXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUVdYR3NwS1lTMDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaHhwLVcxSEF1S1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlhrdkVEQjFrd2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWU1mZ2JFMFJPSjg/view
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صباح الثالاثء 18/ تشرين األول/ 2016 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مبىن منظومة اإلسعاف 
اخلريية يف حي مساكن هنانو مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة؛ ما أدى إىل إصابة سياريت إسعاف 

اتبعتني للمنظومة أبضرار مادية كبرية وخروجهما عن اخلدمة.

رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. إن احلوادث الواردة يف هذا التقرير مُتثِّل بشكل ال يقبل التشكيك خرقاً لقرار جملس األمن رقم 2139 وقرار 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.
3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن القذائف قد أُطلقت 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 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.
وجرائم ضد  جرائم حرب  ارتكاب  يف  مباشر  بشكل  املتورَطني  اإليراين  والنظام  الروسي  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

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.

http://www.sn4hr.org
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• 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.

http://www.sn4hr.org

