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الثالاثء 6 آذار 2018

 مقتل 28 من الكوادر الطــبــيَّـة وكوادر 
الدفاع املدين ومنظمة اهلالل األمحر، 

و59 حادثة اعتداء على منشآهتا 
العاملة يف سوراي حصيلة شباط 2018

21 حادثة اعتداء على منشآت طبيَّـة على 
يد قوات النظام السوري يف الغوطة الشرقية



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية. 

اثنياً: ملخص شباط 2018.
اثلثاً: ملخص تنفيذي.

رابعاً: أبرز احلوادث يف شباط.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
منــذ انــدالع احلــراك الشَّــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011 تعرَّضــت املنشــآت الطبيَّــة والعاملــون فيهــا إىل انتهــاكات صارخــة 
للقانــون الــدويل اإلنســاين، الــذي أوىل محايــة خاصــة للمنشــآت الطبيَّــة والعاملــن فيهــا إضافــة إىل احلمايــة العامــة املطبَّقــة علــى 

املدنيــن واملنشــآت املدنيَّــة.  

إالَّ أنــه علــى الرَّغــم مــن ذلــك فقــد ُقصِفــت املشــايف واملســتوصفات والعيــادات والصيدليــات، واعتقــَل مئــات مــن الكــوادر الطبيَّــة 
ومنهــم مــن ُعــذَِّب حــى املــوت، كمــا اســُتهِدَفت فِــَرُق اإلســعاف وآلياهتــم وابَت إنقــاذ اجلرحــى عمــاً خطــراً قــد يــؤدي إىل املــوت.

كاَن النِّظــام الســوري وال يــزال املرتكــَب الرئيــس واألبــرز ملعظــم اجلرائــم حبــق الكــوادر الطبيَّــة واملراكــز العاملــة هلــا، فقــد اقتحمــت 
قواتــه املشــايف واختطفــت اجلرحــى، كمــا اســتهدَف املشــايف والنِّقــاط الطبيَّــة ابلقذائــف والصواريــخ والرباميــل املتفجــرة، وقصــَف 
بشــكل ُمتكــّرِر مراكــز الدفــاع املــدين وقتــَل العديــد مــن كــوادره. ومل تســلم أيضــاً الشــارات اإلنســانية اخلاصــة مــن االعتــداءات علــى 

منشــآهتا وقتــل كوادرهــا علــى الرغــم مــن حياديتهــا وعــدم احنيازهــا.

كمــا رصــدان اتَّبــاع قــوات احللــف الســوري الروســي سياســة الضربــة املزدوجــة1 -يف كثــر مــن اهلجمــات-، الــي غالبــاً مــا يكــون 
ضحاايهــا مســعفون وعناصــر مــن الدفــاع املــدين.

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.

 1 سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق هبدف إيقاع أكرب عدد ممكن من اخلسائر البشرية من كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.
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ــا كانــت علــى نطــاق أضيــق وبوتــرة أقــل، فقــد اقتحمــت عناصــر  وقــد وثَّقنــا انتهــاكات مماثلــة ارتكبتهــا بقيَّــة أطــراف النِّــزاع إالَّ أنَّ
تتبــع تنظيــم داعــش مشــاٍف ميدانيــة ومســتوصفات، واختطفــت جرحــى وأطبــاَء وُمســعفن، كمــا منعــت بعــض األطبــاء مــن مزاولــة 
ختصُّصهــم طبقــاً لقوانينهــا التمييزيــة. واســتهدفت قــوات احللــف )قــوات التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة( عــدداً مــن 

املشــايف والنُّقــاط الطبيــة.
 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إنَّ اهلجمــات علــى املراكــز الطبيَّــة ومراكــز الدفــاع املــدين، وعلــى الكــوادر الطبيــة أيضــاً وكــوادر الدفــاع املــدين، تُعتــرب 
انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وترقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم الفوضــوي ويف كثــر مــن 
األحيــان الـُمـــتعمَّد علــى األعيــان املشــمولة ابحلمايــة، لقــد تســبَّب كل ذلــك يف آالم ُمضاعفــة للجرحــى واملصابــن، 
ــعب الســوري، عــرب رســالة واضحــة أنــه ال توجــد منطقــة آمنــة، أو خــط  وهــو أحــد األســباب الرئيســة لتهجــر الشَّ

أمحــر، مبــا يف ذلــك املشــايف، عليكــم أن هتاجــروا مجيعــاً أو تـَْفنَــوا”.

منهجية:
يرصــد هــذا التقريــر حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيَّــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر، الذيــن قضــوا علــى يــد أطــراف 
النّــزاع يف شــباط، كمــا يوثـّـق حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة العاملــة هلــم، ويســتعرض أبــرز تلــك احلــوادث، وحنتفــظ 

بتفاصيــل احلــوادث كاملــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

وحبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ الكــوادر الطبيَّــة تشــمل )مجيــع القائمــن علــى العمــل الطــيب مــن أطبــاء 
ومُمرضــن وُمســعفن، وصيادلــة، وخمربيــن، وإداريــن، إضافــة إىل العاملــن يف تشــغيل ونقــل الوســائط الطبيــة( يف حــن أننَّــا نقصــد 

ابملراكــز احليويَّــة الطبيَّــة )املشــايف - النقــاط الطبيــة - املســتوصفات - املشــايف امليدانيــة - ســيارات اإلســعاف(.

اســتنَد التقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــرب اهلاتــف أو عــرب وســائل  روتيــي مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعاميــن حمليــَن حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا 
نشــطاء حمليــون عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التَّواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة 
بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويَّــة طبيّــة، ومراكــز للدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع 
املقاطع املصوَّرة والصور الواردة يف هذا التَّقرير ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية ســرية، ونســٍخ احتياطية على أقراٍص صلبة، نرجو 

االطــاع علــى املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي وتصنيــف املراكــز احليويــة املدنيَّــة.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ــن بدقــة مــن حتديــد مســؤولية النظــام الســوري أو القــوات  ــن التَّقريــر عــدَّة هجمــات ارتكبهــا ســاح اجلــو، لكــن مل نتمكَّ تضمَّ
الروســية عــن هــذه اهلجمــات، وعلــى هــذا فإننــا أســندان مســؤوليتها إىل قــوات النظــام الســوري/ الروســي.

يوثِـّـق التَّقريــر أيضــاً عــدة حــوادث نتجــت عــن هجمــات مل نتمكــن مــن حتديــد مصدرهــا و/ أو اجلهــة الــي قامــت هبــا بدقــة؛ نظــراً 
لعــدم متكنُّنــا مــن زايرة املوقــع أو احلصــول علــى دالئــل تســاعدان يف متييــز هــذا املصــدر ابلدِّقــة املطلوبــة.

معظــم اهلجمــات الــي وثَّقناهــا أثبتــت التَّحقيقــات فيهــا أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة ال يوجــد فيهــا أيــة 
مراكــز عســكرية أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجــوم أو حــى قبلــه. ومل تــراِع القــوات املعتديــة مبــدأ التَّناســب يف اســتخدام القــوة، 
وشــكَّلت ابلتــايل كثــر مــن اهلجمــات جرائــم حــرب، كمــا أننــا مل نرصــد توجيــَه أي حتذيــر للمدنيــن قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط 

القانــون الــدويل اإلنســاين.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين؛ نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبنَّ

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمُل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســيَّة.

اثنياً: ملخص شباط 2018:
شهَد شباط ارتفاعاً غر مسبوق -منذ دخول اتفاقيات وقف األعمال العدائية حيِّز التنفيذ شباط/ -2016 يف اهلجمات على 
ــزت هجمــات هــذا الشــهر يف مناطــق خفــض  املنشــآت الطبيــة وكوادرهــا العاملــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وحلفائــه، وقــد تركَّ
التَّصعيــد، وعلــى رأســها الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، الــي شــهَدت مقتــل 82 % مــن حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة وكــوادر 
الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر الذيــن قتلهــم النظــام الســوري يف شــباط -بلــغ عددهــم -16 وتصــّدر بذلــك اجلهــات املســؤولة 

عــن القتــل، فيمــا حلَّــت القــوات الروســية اثنيــاً بقتلهــا 6 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين مجيعهــم يف حمافظــة إدلــب.
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اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــباط 2018، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع 

املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر واملنشــآت العاملــة هلــا: 

- أعمال القتل:
وثَّقنا مقتل 28 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين ومنظمة اهلال األمحر توزعوا كالتايل: 

- قوات النظام السوري: 16 بينهم 2 سيدة، توزعوا على النحو التايل:
• 4 ممرضاً، بينهم 2 سيدة.

• 2 مسعفاً.
• 3 من كوادر الدفاع املدين.

• 6 من الكوادر الطبية.
• 1 من كوادر منظمة اهلال األمحر.

https://drive.google.com/file/d/1KNPAF6f6r-OxaA9ovpNFqgH6PGu1F3ry/view
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- القوات الروسية: 6 توزعوا على النحو التايل:
• 1 مسعفاً.

• 5 من كوادر الدفاع املدين.

- قوات التحالف الدويل: 4، بينهم 1 سيدة، توزعوا على النحو التايل:
• 1 مسعفاً.

• 3 ممرضاً، بينهم سيدة.

- جهات أخرى: 2 توزعوا على النحو التايل:
• 1 طبيبًا

• 1 مسعفاً.

- استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين ومنظمة اهلال األمحر:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 59 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين، ومنظمــة اهلــال 

األمحــر توزَّعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 33 حادثة اعتداء، توزعت على النَّحو التايل:

• 21 منشأة طبية.
• 1 سيارة إسعاف.

• 9 مركزاً للدفاع املدين.
• 2 مركزاً ملنظمة اهلال األمحر.

- القوات الروسية: 23 حادثة اعتداء، توزَّعت على النحو التايل:
• 11 منشأة طبية.
• 7 سيارة إسعاف

• 5 مركزاً للدفاع املدين.
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- قوات التحالف الدويل: حادثة اعتداء واحدة على منشأة طبية.

- جهات أخرى: حادثتا اعتداء إحدامها على منشأة طبية والثانية على سيارة إسعاف.

رابعاً: أبرز احلوادث يف شباط:
ألف: أعمال القتل:

- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 
يــوم اإلثنــن  قُتــل  املــدين،  التابــع للدفــاع  حممــود محوريــة، أحــد عناصــر املركــز 101 
5/ شــباط/ 2018 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري 
ابلصواريــخ مدينــة عربــن يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق -أثنــاء عملــه 

علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق-؛ مــا تســبب مبجــزرة.

الغوطــة  الشــيفونية يف  بلــدة  فــي ختديــر، يعمــل يف مشــفى  املــرزوق،  مهنــد إمساعيــل 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، قُتــل يــوم اإلثنــن 19/ شــباط/ 2018 جــراء 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق 

لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( علــى مشــفى بلــدة الشــيفونية.

بشــرى ايســن اعبيــد، ممرضــة، مــن أبنــاء مدينــة عربــن، تعمــل يف مشــفى عربــن اجلراحــي املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية 
األمريكيــة )SAMS(، متزوجــة ولديهــا أطفــال، قُتلــت يــوم الثــااثء 20/ شــباط/ 2018 مــع رضيعهــا محــزة الزغلــول جــراء 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ 
تزامنــاً مــع إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مدينــة عربــن يف الغوطــة الشــرقية شــرق 

حمافظــة ريــف دمشــق.

حممود محورية

مهند املرزوق

https://drive.google.com/file/d/1ILFsMeMGShX4zjXTkXjPy4RU-hDmlADf/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1487&token=lHAMxKaWGF0J3ANgGSvHB3ZjrSKTminy
https://drive.google.com/file/d/1Hh_SHEZ5C9uB2634aPuW33KQMPBp7RZu/view
https://drive.google.com/file/d/1rpmXQ5_pmaJhv4NWfjnXfGsQuX0yLE5-/view
https://drive.google.com/file/d/1nT-5FnAn_RmuDhfx9878CKk6MHh9EZws/view
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لقمــان غســان أيــوب، متطــوِّع يف شــعبة اهلــال األمحــر الســوري يف مدينــة الرســن بريــف 
حمافظــة محــص الشــمايل، مواليــد عــام 1986، متــزوج ولديــه طفــان، قُتــل يف مدينــة 
الرســن يوم اإلثنن 26/ شــباط/ 2018، جراء إصابته برصاص قناص قوات النظام 

الســوري املتمركــز يف كتيبــة اهلندســة الواقعــة مشــال مدينــة الرســن.

- القوات الروسية:
ضــرار بســريي، أمحــد عبــد احلميــد خطــاب، ومصطفــى بكــور، عناصــر يف الدفــاع املــدين مبحافظــة إدلــب – مركــز خــان شــيخون، 
مــن أبنــاء مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، قُتلــوا يــوم اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 جــراء قصــف طــران اثبــت 

اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين شــرق مدينــة خــان شــيخون.
أصدر الدفاع املدين يف حمافظة إدلب بياانً ينعى فيه العناصر الثاثة

 

رايض العليــوي، ُمســعف، مــن أبنــاء قريــة ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، يبلــغ 
مــن العمــر 18 عامــاً، يعمــل يف املشــفى التَّخصصــي األول للنســائية واألطفــال التابــع 
ملديريــة صحــة محــاة “احلــرة”، قُتــل يــوم اخلميــس 15/ شــباط/ 2018 جــراء قصــف 
قــوات نعتقــد أنــا روســية صواريــخ بعيــدة املــدى تزامنــاً مــع قصــف طرانــا اثبــت اجلنــاح 
صواريــخ عــدة علــى األطــراف اجلنوبيــة مــن قريــة ترمــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، 

أثنــاء عملــه علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق للطــران ذاتــه.
أصدرت مديرية صحة محاة “احلرة” بياانً يف اليوم ذاته تنعى فيه املسعف.

 لقمان أيوب

مصطفى بكورأمحد عبد احلميد خطابضرار بسريي

رايض العليوي

https://drive.google.com/file/d/1VKsg85eCxIjW4cVUbSlGS82Ht6FGv-iv/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1565&token=dLqINunya40QwXEgRWtHWBM4ISvDHZAK
https://drive.google.com/file/d/1Zgcn-1SG4HHK-gxwJwqeYdCd9_ABAZ1g/view
https://drive.google.com/file/d/1LPtGsNXDeR45Z8BV_GMIZ66ioDA-1mie/view
https://drive.google.com/file/d/1HGpPewPMIbrT7ZxNJXm7TgL49TBBwF5P/view
https://drive.google.com/file/d/1iFLGJezzozgg2Xb289_0NG9GqMu4vh2E/view
https://drive.google.com/file/d/1B4GDS1w5G4m2F0aF_Dyp2FZQlt4ZI_VD/view
https://drive.google.com/file/d/1tZU8yLKx9Rr8neZJ4LOilNMUFgOU3rZN/view
https://drive.google.com/file/d/1uMFlZeLmdggEQ8OWlaMTkq5Xu3C-uUiy/view
https://drive.google.com/file/d/1oc9nBo1uBvGSs4d-nl-XDxGnpxipr-w5/view
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- قوات التحالف الدويل:
بســمة حممــد، ممرضــة، مــن أبنــاء مدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، متزوجــة، قُتلــت يــوم اجلمعــة 26/ كانــون الثــاين/ 
2018 مع طفلتها ســاجدة العلي جراء قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ مدينة الشــعفة بريف 

حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يــوم األربعــاء 21/ شــباط/ 2018 متكنَّــا مــن التواصــل مــع انشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة.

- جهات أخرى:
زكراي خالد نظوم اخلرابة، مســعف، من أبناء مدينة دير الزور وانزح إىل مدينة الكســرة بريف دير الزور الغريب، يعمل يف مشــفى 
مدينــة الكســرة، قُتــل يــوم األربعــاء 7/ شــباط/ 2018 برصــاص مســلحن علــى الطريــق الرئيــس -الواصــل مــن حمافظــة ديــر الــزور 
إىل حمافظــة احلســكة- بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب، أثنــاء عملــه علــى إســعاف أحــد املصابــن إىل مشــايف مدينــة احلســكة، مل 

نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن قتلــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين وملنظمة اهلالل األمحر: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

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

الثااثء 20/ شــباط/ 2018 قرابة الســاعة 17:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام الســوري/ روســي )ال يزال 
قيــد التَّحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ تزامنــاً مــع إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة 
عــدة علــى مشــفى عربــن اجلراحــي -املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS(- يف مدينــة عربــن يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه 

أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
وقد أصدرت املنظمة يف اليوم ذاته بياانً أشارت فيه إىل احلادثة. 

https://drive.google.com/file/d/1u77ZVZSVxFyTdd1rl1mQ4fCLikEDcmPl/view
https://drive.google.com/file/d/1nnlU5-t7X3gHoCdDvDIdzV8bRYXMqToy/view
https://drive.google.com/file/d/19B8-Qz0SlqwJATQ_eSbZ4MbwEBDTJFix/view
https://drive.google.com/file/d/1ccE68azGz570u2r4ikq_ifA8utZV731D/view
https://www.sams-usa.net/press_release/thirteen-targeted-attacks-hospitals-east-ghouta-48-hours-medics-describe-situation-catastrophic/
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األربعــاء 21/ شــباط/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى جممــع بيــت ســوى 
الطــيب املعــروف ابملســتوصف الصحــي يف بلــدة بيــت ســوى يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار 
كبــر يف بنــاء اجملمــع وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة، نشــر إىل أّن طــراانً اثبــت اجلنــاح اتبعــاً لقــوات 
ــع ذاتــه يــوم الثــااثء 6/ شــباط/ 2018. ختضــع بلــدة بيــت ســوى لســيطرة فصائــل يف  النظــام الســوري قصــف ابلصواريــخ اجملمَّ

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

األربعاء 21/ شــباط/ 2018 ألقى الطران املروحي التابع لقوات النظام الســوري برميلن متفجرين على مشــفى اليمان الطيب 
يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة أاثثــه أبضــرار 

ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 23/ شــباط/ 2018 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مركــز إســعاف 
“النقطــة 140” التابــع ملنظومــة اإلحيــاء الطبيــة يف بلــدة األشــعري يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 3 أشــخاص مــن الكــوادر الطبيــة؛ إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

دمار إثَر هجوم جوي سوري/ روسي على مشفى عربن اجلراحي/ ريف دمشق 20/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1nIcgJJ8fnQeUOdCzbZ6fd3XK-YyqMxM2/view
https://drive.google.com/file/d/17nYAqIR92oZ6le3zJlnmxrZc8tH6VS4p/view
https://drive.google.com/file/d/1NWoCgDr-kUkM4HmRrzHLsE3qVNro7A4j/view
https://drive.google.com/file/d/1iirEKZb-29q--zy0RPlSnsK-6h9iJYyr/view
https://drive.google.com/file/d/1nIcgJJ8fnQeUOdCzbZ6fd3XK-YyqMxM2/view
https://drive.google.com/file/d/193kz7tRbK22l2kT-l4DwDkjf868b_dgl/view
https://drive.google.com/file/d/1NWoCgDr-kUkM4HmRrzHLsE3qVNro7A4j/view
https://drive.google.com/file/d/1BPRQvdM_9AVlqKSUqolRlBX2OcYEfSDc/view
https://drive.google.com/file/d/1HVITFibB0fNin1lWlUfkl1ufvAYuw8ih/view
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الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلال األمحر:

اخلميــس 22/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 02:15 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ أرض 
– أرض عــدة علــى شــعبة اهلــال األمحــر الســوري يف مدينــة حرســتا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل 
دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.
أصدرت منظمة اهلال األمحر السوري بياانً صحفياً ندَّدت فيه ابستهداف شعبة حرستا

مراكز الدفاع املدين )منشآت – وآليات(:
األربعاء 21/ شباط/ 2018 قرابة الساعة 13:00 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري/ روسي 

)ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز 215 التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة 
كفــر بطنــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء عمــل كادرهــا علــى إســعاف جرحــى قصــف ســابق؛ مــا أدى إىل 

دمــار جزئــي يف الســيارة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

أضــرار إثــَر هجــوم جــوي ســوري/ روســي قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للمركــز 215 التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة كفــر 
بطنــا/ ريــف دمشــق 21/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1lW4Bcg2ze0uUN4AC2XXXNvlfUPfqx0tF/view
https://drive.google.com/file/d/1G4xD4Rs1tsSZ3NSP6AD-qezyDbiHsFJ6/view
http://sarc.sy/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7/
https://drive.google.com/file/d/1itiSn8kIZsva0MH7VI71R0_dX6uMY_BC/view
https://drive.google.com/file/d/141n2G3y_XwxReUFucWmmgpQ4KFAZNZ1Z/view
https://drive.google.com/file/d/1plAQZAyb7sPCLPf42AaqJ4wRVLfFnlFw/view
https://drive.google.com/file/d/1Ki8j0NQkmBKkNrdWilnx2rklLbNp6DvQ/view
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- القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اخلميــس 1/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مشــفى حســن األعــرج املعــروف 
مبشــفى املغــارة التابــع ملديريــة صحــة محــاة “احلــرة” –املدعــوم مــن اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS(- يف مدينــة 
كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف معــدات املشــفى وجتهيزاتــه وخروجــه عــن اخلدمــة، ننــّوِه إىل 
أن املشــفى تعــرَّض لاعتــداء عــدة مــرات يف الشــهر الســابق مــن الطــران ذاتــه. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد أصدرت اجلمعية يف اليوم ذاته بياانً أدانت فيه احلادثة وحذَّرت من تداعيات استهداف القطاع الصحي

األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 20:55 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مشــفى 
معــرة النعمــان املركــزي املعــروف ابملشــفى الوطــي –املدعــوم مــن اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )SAMS(- مشــال شــرق 
مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املشــفى وإصابــة أقســامه –بينهــا قســم 
احلواضــن واإلســعاف- ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة، كمــا أصيبــت ســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة، وخــرج املشــفى 

عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد أصدرت اجلمعية بياانً حول احلادثة

أضرار إثَر قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى حسن األعرج يف مدينة كفر زيتا/ محاة 1/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1WTfarNZkwyz4fKUKbbN5epK4mcTdNDMe/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Zita,+Syria/@35.3747373,36.5836142,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524627b07f01faf:0x1b8c784941300e4c!8m2!3d35.3740182!4d36.6012942
https://www.sams-usa.net/press_release/kafr-zeita-cave-hospital-targeted-five-airstrikes-sams-alarmed-heightened-attacks-healthcare-syria/
https://www.youtube.com/watch?v=8GZcFnAWBWk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1iBbbLBl6-MvOoR-0rx3kg7YzbJQwPghr/view
https://www.google.com.tr/maps/place/Ma%60arat+al-Nu%60man,+Syria/@35.6485717,36.6777484,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425
https://drive.google.com/file/d/1WiggAXcJgkK8CH_eK3d3NiHralg6h4RE/view
https://www.youtube.com/watch?v=djeKG4JFCHE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n8jOG6o-p8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8GZcFnAWBWk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1WiggAXcJgkK8CH_eK3d3NiHralg6h4RE/view
https://www.sams-usa.net/press_release/maternity-hospital-maaret-al-numan-city-forced-close-six-airstrikes/
https://drive.google.com/file/d/1HyGX_5BQzznkJ-dTgCx_r8OPxDN2kJLu/view
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اإلثنــن 5/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي مشــال مدينــة 
كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقط الصــاروخ وســط بنــاء املشــفى؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف البنــاء وإصابــة معداتــه 
وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار إثَر قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى معرة النعمان املركزي يف مدينة معرة النعمان/ إدلب 4/ 2/ 2018

أضرار إثَر قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على مشفى كفر نبل اجلراحي يف مدينة كفر نبل/ إدلب 5/ 2/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=4U5Wix7sHqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZyBY53tFlhc
https://drive.google.com/file/d/1sHoHwNQgSDyHwhGhkPrsUktCJxrmUztp/view
https://drive.google.com/file/d/1PSkQbSp5JVt_eoq0OF4ob-h28aHYWxtE/view
https://www.youtube.com/watch?v=eYl6T92c5pc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EFQFNAjO0ts&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1RaHd7eLhjJVmY0qlbk41eV1_DdWYqdGN/view
https://drive.google.com/file/d/12lnEK6mEiPmlcmGurEFK-cWQFsv2RTfx/view
https://drive.google.com/file/d/1XJ6oliCa0qEqR1uX8X0hO6ym7pfxd580/view
https://drive.google.com/file/d/13cxxurwEzrbMtw6JthwOS4u_PKp9FSpS/view
https://drive.google.com/file/d/1m2gZLcBi-U4cEMoYni_tIf9QHJg9p9XG/view
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اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مشــفى الرمحــة -املنشــأ داخــل 
مغــارة واجملــاور ملركــز الدفــاع املــدين- شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء 
املشــفى وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة املعــروف 
ابملركــز الصحــي يف قريــة مشمشــان بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وإصابــة 
معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــن هيئــة حتريــر الشــام واحلــزب اإلســامي 

الرتكســتاين وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ مشفى الرمحة يف مدينة خان شيخون/ إدلب 8/ 2/ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=JGPOnZmqSqU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/17TeoSuysHULzOluVzvI53MlBd0yuBs38/view
https://drive.google.com/file/d/1N8Bz4Q0rnDFosX2jv-5vsM4I11NW-TWG/view
https://www.youtube.com/watch?v=uUUFm9008hE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1V-all0l97lEDHYT8STakh-ADHzUM_NyX/view
https://drive.google.com/file/d/1_0X3F0LIbrQLuKJXQAA2L8T278X8acad/view
https://drive.google.com/file/d/1UFhdXlsu3uXSc3g5Eu8UJpHtiUasAHF6/view
https://drive.google.com/file/d/1gbd7orPqQOXQi0f7PPCzqtmLSlLdYxt4/view
https://www.youtube.com/watch?v=jzOIYFTfRSA
https://drive.google.com/file/d/1n-8k3mVMWy2U7xmhBxGJ1StCp2N_40p7/view
https://drive.google.com/file/d/1nbZUObcl-SnrBWNr7sI0iEdkb7vmcATT/view
https://drive.google.com/file/d/1_0X3F0LIbrQLuKJXQAA2L8T278X8acad/view
https://drive.google.com/file/d/1Y-vVLhc5k12eV8wLWO8s_lSTjfe-oe2M/view
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- سيارات اإلسعاف:
األحــد 4/ شــباط/ 2018 قرابــة الســاعة 20:55 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مشــفى 
معــرة النعمــان املركــزي املعــروف ابملشــفى الوطــي مشــال شــرق مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل 
إصابــة ســياريت إســعاف -اتبعتــن ملنظومــة إســعاف منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة )SRD(- أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مراكز الدفاع املدين:
اخلميــس 8/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مركــز الدفــاع املــدين -املنشــأ 
داخــل مغــارة واجملــاور ملشــفى الرمحــة- شــرق مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مــن عناصــر 
املركــز، وإصابــة 4 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املركــز وإصابــة معداتــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة 
كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــرتكة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

دمار إثَر قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على مركز الرعاية الصحية األولية يف قرية مشمشان/ إدلب 8/ 2/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1XI30tWO1DdAYbWJBzpxt0dGtGXVs2LMz/view
https://drive.google.com/file/d/1OevnzQ9S3kbFX7cZiimcfh04JGcFpBBy/view
https://www.youtube.com/watch?v=JGPOnZmqSqU&feature=youtu.be
https://www.google.com.tr/maps/place/Khan+Shaykhun,+Syria/@35.4412804,36.6455869,14.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!2sKhan+Shaykhun,+Syria!3b1!8m2!3d35.4403783!4d36.65721!3m4!1s0x15248ae0edc9cad3:0xc9176383cb24f9c0!8m2!3d35.4403783!4d36.65721
https://drive.google.com/file/d/1UybseZIiWe4U4xn_-ms6v8C1P_M8Kn0h/view
https://drive.google.com/file/d/1qnp-mO2nFvWTiXO9_1vS_lDYaQstUh10/view
https://drive.google.com/file/d/1_1TlRRKkEwkIbqtHeWzFE3oFPBGUjVRz/view
https://drive.google.com/file/d/13rsT1exSIUQokV4gM91bO80ymae10YHz/view
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- التحالف الدويل:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات -  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
اجلمعــة 2/ شــباط/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة البحــرة 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب مبجــزرة، كان مــن بــن ضحاايهــا 3 ممرضــاً مــن كادر املشــفى الطــيب، إضافــة إىل دمــار 
كبــر يف بنــاء املشــفى وإصابــة جتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

- جهات أخرى:  
املراكز احليوية الطبية:

- سيارات اإٍلسعاف:
األربعاء 7/ شــباط/ 2018 أطلق مســلحون الرصاص على ســيارة إســعاف اتبعة ملشــفى مدينة الكســرة بريف دير الزور الغريب 
أثنــاء مرورهــا علــى الطريــق الرئيــس -الواصــل مــن حمافظــة ديــر الــزور إىل حمافظــة احلســكة- بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا 
أدى إىل مقتــل مســعف، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت إبطــاق 

الرصــاص حــى حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
• إنَّ احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك خرقــاً لقــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــرب جرميــة القتــل العمــد للمادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، 

مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
• اهلجمــات الــواردة يف التقريــر ُتشــكِّل خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2286 القاضــي بوقــف االنتهــاكات والتَّجــاوزات الــي 
ترتكــب يف النِّزاعــات املســلحة ضــدَّ العاملــن يف اجملــال الطــيب والعاملــن يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية الذيــن يزاولــون حصــرايً مهــاَم 

طبيــة، وضــدَّ وســائل نقلهــم ومعداهتــم، وكذلــك ضــد املستشــفيات وســائر املرافــق الطبيــة األخــرى.
• نؤكــد علــى أنَّ معظــم حــوادث القصــف الــواردة يف التَّقريــر قــد اســتهدفت أفــراداً مدنيــن ُعــزَّل، وابلتــايل فــإنَّ القــوات املعتديــة 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــقَّ يف احليــاة. إضافــة إىل أنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1483&token=MBdnwx9MkRAXUUPQTIVKqLJxiQ8fcrgP
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• تُعتــرب اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى منشــآت 
وآليات تســتخدم لتقدمي اخلدمات الطبيَّة ومل توجَّه إىل هدف عســكري حُمدَّد.

• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القراريــن رقــم 2139 و2254 وال يوجــد التزامــات بوقــف 
عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن يلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.
• توســيع العقــوابت لتشــمَل النظــام الســوري واإليــراين والروســي املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية ضــدَّ الشَّــعب الســوري.
• إدراج امليليشــيات الــي حُتــارب إىل جانــب احلكومــة الســورية، والــي ارتكبــت مذابــح واســعة، كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب هللا 

اللبنــاين واأللويــة الشــيعية األخــرى، وجيــش الدفــاع الوطــي، والشــبيحة علــى قائمــة اإلرهــاب الدوليــة.
• التَّوقــف عــن اعتبــار احلكومــة الســورية طرفــاً رمسيــاً “بعــد أن ارتكبــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية” فيمــا يتعلــق ابجلانــب اإلغاثــي، 
والتَّوقــف عــن إمدادهــا ابلقســم األكــرب مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلِله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 17

• دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مراراً وتكراراً يف عشــرات الدراســات والتقارير وابعتبارها عضو يف “التحالف الدويل 
لتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ اخلطــوات 
السياســية عــرب اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، واليــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عامــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون 

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظــر يف احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، وماحقــة جرائــم احلــرب املرتكبــة يف ســوراي.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 18

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.

• تعويــض مجيــع املراكــز واملنشــآت املتضــررة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(: 
• يتوجــب علــى دول التَّحالــف الــدَّويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أنَّ بعــض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن 
حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

• جيــب علــى الــدول الدَّاعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي 
ُتســيطر عليهــا.

ــاح والدَّعــم  ــاح وغــره، حيــث أن تزويــد هــذه القــوات ابلسِّ • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال دعــم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلسِّ
مــع العلــم إبمكانيــة اســتخدامها لــه يف جرائــم حــرب أو جرائــم ضــّد اإلنســانية، يُعتــرب مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم. 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املراكــز احليويَّــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين والكــوادر العاملــة فيهــا، يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف احلــوادث 

الــواردة يف هــذا التقريــر. 

إىل املنظمات الطبيَّة حول العامل:
هنــاك عجــز كبــر يف الكــوادر الطبيَّــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة، جيــب علــى األطبــاء الســورين أواًل تعويــض 
النَّقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي، كمــا جيــب علــى املنظَّمــات العامليــة إرســال متطوعــن للعمــل يف املناطــق غــر اخلطــرة حيــث 

يتــم إســعاف املرضــى إليهــا، وقــد ســجلنا وفــاة كثــر مــن املرضــى بســبب العجــز يف الكــوادر الطبيــة.

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