مقتل  4من الكوادر الطبية وكوادر
الدفاع المدني ،و 7حوادث اعتداء
على مراكزهم الحيوية في تموز 2017
تفوقت يف
قوات النظام السوري َّ
انتهاكاهتا على مجيع األطراف

الجمعة  4آب 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

المحتوى:

أوالً :مقدمة ومنهجية.

ثانياً :ملخص تنفيذي.

ثالثاً :تفاصيل احلوادث.

رابعاً :استنتاجات وتوصيات.

أوالً :المقدمة والمنهجية:

َّ
إن قصــف ق ـوات النظــام الســوري بشــكل مســتمر ومنــذ عــام  2011للمنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين ،واســتهداف
أطـراف النـزاع املســلح وبشــكل خــاص قـوات النظــام الســوري للكـوادر الطبيــة وكـوادر الدفــاع املــدين بعمليــات القتــل واالعتقــال،
يـ ُّ
متعمــدة هتــدف إىل إيقــاع املزيــد مــن القتلــى ،وزيــادة معانــاة اجلرحــى مــن املدنيــن واملسـلَّحني.
ـدل علــى سياســة َّ
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“إن اهلجمــات علــى املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين ،وعلــى الكـوادر الطبيــة أيضـاً وكـوادر الدفــاع املــدين ،تًعتــر

انتهــاكاً صارخ ـاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وترقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم الفوضــوي ويف كثــر مــن

تعمد على األعيان املشمولة باحلماية ،لقد تسبب كل ذلك يف آالم مضاعفة للجرحى واملصابني ،وهو
األحيان امل َّ
ُ
أحــد األســباب الرئيســة لتهجــر الشــعب الســوري ،عــر رســالة واضحــة أنــه ال توجــد منطقــة آمنــة ،أو خــط أمحــر ،مبــا
فيهــا املشــايف ،عليكــم أن هتاجــروا مجيعـاً أو تـَْفنَـوا”.

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــن ( /4 – 3أيــار )2017 /اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات
بــن ممثلــن عــن روســيا وتركيــا وإيـران كـ ٍ
ـدول راعيـ ٍـة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار ،واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف  /6أيــار ،2017 /حــدَّد االتفــاق  4مناطــق رئيســة خلفــض

التصعيــد يف حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا (أجـزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والالذقيــة) ،ومشــال حمافظــة محــص ،والغوطــة الشــرقية،

وأجـزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوريا ،علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق.
يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــن إىل تلــك املناطــق.
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عمــان بــن كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة
أســفرت مباحثــات واســعة بــدأت يف أيــار 2017 /يف العاصمــة األردنيــة َّ

ئيســن األمريكــي والروســي علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العش ـرين الكــرى يف هامبــورغ
واألردن ،عــن إعــان كل مــن الر َ

التَّوصــل إىل اتفــاق لوقــف إطــاق النــار يف جنــوب غــرب ســوريا ،يف حمافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء ،يدخــل االتفــاق حيِّــز

ـص اتفــاق اجلنــوب الســوري علــى الســماح بدخــول املســاعدات
التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم األحــد  /9متــوز .2017 /نـ ّ
اإلنســانية ،إضافــة إىل وقــف إطــاق النــار بــن األط ـراف املتنازعــة (ق ـوات النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن جهــة ،وفصائــل املعارضــة

املســلحة مــن جهــة ثانيــة) علــى أن يقــع أمــن هــذه املنطقــة علــى عاتــق القـوات الروســية بالتِّنســيق مــع األمريكيــن واألردنيــن.
منــذ دخــول هــذا االتفاقــات حي ـَِّـز التنفيــذ شــهدت املناطــق املشــمولة هبــذه االتفاقــات تراجع ـاً ملحوظ ـاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل
القتــل ،مقارنــة مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار  2011حــى اآلن.

لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن اخلروقــات مل تتوقــف ،وبشــكل رئيــس مــن قبــل النظــام الســوري ،الــذي يبــدو أنــه املتضــرر
األكــر مــن اســتمرار وقــف إطــاق النــار ،وخاصــة جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون ،واألفظــع مــن ذلــك عمليــات املــوت بســبب
التعذيــب ،وهــذا يؤكــد بقــوة أن هنــاك وقف ـاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوع ـاً مــا ،أمــا اجلرائــم الــي ال ُيكــن للمجتمــع الــدويل

-حتديــداً للجهــات الضامنــة لالتفاقــات -أن يلحظَهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء.

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف شــهر متــوز اخنفاضـاً ملحوظـاً يف معــدل االنتهــاكات املرتكبــة حبــق الكـوادر الطبيــة
والدفــاع املــدين ومراكزهــم احليويــة للشــهر الثــاين علــى التـوايل عقــب دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِّــز الَّتنفيــذ ،يف حــن بقــي

النظــام الســوري هــو األكثــر ارتكابـاً هلــا مقارنــة ببقيــة األطـراف الفاعلــة.

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق ،عــر الروايــات املباشــرة لناجــن أو ألهــايل الضحايــا ،إضافــة
إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيالت الطبيــة ،وبالرغــم مــن ذلــك ال َّ
ندعــي أننــا قمنــا بتوثيــق
احلــاالت كافــة ،وذلــك يف ظــل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قـوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
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يتفــاوت كـ ُّـم ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى ،ونظـراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتديــات ،فكثــر مــن احلـوادث يتغـ َّـر توصيفهــا

القانــوين نظـراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر ،حيــث نقــوم بإضافــة تلــك

األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف الداتــا ،ومــن ناحيــة أخــرى ،فكثــر مــن احلـوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين،
تضمنــت أضـراراً جانبيــة ،فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تارخييـاً ،وحفاظـاً عليهــا كسـ ٍ
ـجل
لكنَّهــا َّ
وطــي ،لكننــا ال نص ُفهــا َّ
بأنــا ترقــى إىل جرائــم.
نرجو االطالع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحايا وتصنيف املراكز احليوية املدنية.
ورد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــد األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت ،كمــا ال يشــمل
مــا َ

ـاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.
احلديـ ُ
ـث األبعـ َ

ثانياً :الملخص التنفيذي:

ألف :حصيلة ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في عام :2017

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام  2017حــى آب مــن العــام ذاتــه مقتــل  42مــن الكـوادر الطبيــة علــى
يــد األطـراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا.
توزع حصيلة ضحايا الكوادر الطبية في سوريا شهرياً منذ بداية عام 2017
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ومقتل  29من كوادر الدفاع املدين خالل املدة ذاهتا.
توزع حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني في سوريا شهرياً منذ بداية عام 2017
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باء :حصيلة االنتهاكات في تموز:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف متــوز  ،2017االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبـ ِّـق الكـوادر الطبيــة وكـوادر الدفــاع املــدين

واملنشــآت العاملــة هلمــا:
 -أعمال القتل:

وثقنا مقتل  4أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين ،توزعوا كالتايل:
 ق ـوات النظــام الســوري (اجليــش ،اﻷمــن ،امليليشــيات احملليــة ،امليليشــيات الشــيعية اﻷجنبيــة) :قتلــت  3مــن الك ـوادر الطبيــةوك ـوادر الدفــاع املــدين ،توزع ـوا إىل:
• طبيب
•  2من كوادر الدفاع املدين
 -قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي – فرع حزب العمال الكردستاين) قتلت طبيباً.
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توزع حصيلة ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني على األطراف الفاعلة الرئيسة
2

1

1

قوات اإلدارة الذاتية
كوادر الدفاع المدني

قوات النظام السوري
الكوادر الطبية

 استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز للدفاع املدين:وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  7حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين ،توزعت على النحو التايل:
 قوات النظام السوري (اجليش ،اﻷمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية اﻷجنبية) :حادثيت اعتداء على مراكز الدفاع املدين. القوات الروسية :حادثة اعتداء واحدة على منشأة طبية. فصائل املعارضة املسلحة :حادثة اعتداء واحدة على منشأة طبية. جهات أخرى 3 :حوادث اعتداء ،توزعت على النحو التايل:•  2من مراكز الدفاع املدين.
•  1منشأة طبية.
توزع حوادث االعتداء على المراكز الحيوية الطبية ومراكز الدفاع المدني على األطراف الفاعلة الرئيسة في تموز 2017
2

2

1

جهات أخرى

1

فصائل المعارضة
المسلحة
كوادر الدفاع المدني
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قوات النظام السوري

ثالثاً :تفاصيل الحوادث:
ألف :أعمال القتل:

 قوات النظام السوري (الجيش ،األمن ،الميليشيات المحلية ،الميليشيات الشيعية األجنبية):حذيفــة تركــي عبيــدة املخلــف ،طالــب يف كليــة الطــب البشــري ،مــن أبنــاء قريــة
الدحلــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،يعمــل يف قســم العظميــة يف أحــد
املشــايف امليدانيــة ،يبلــغ مــن العمــر  27عام ـاً ،متــزوج ولديــه طفلــن ،قُتــل يــوم
اجلمعــة  /9حزي ـران 2017 /ج ـراء قصــف ط ـران ثابــت اجلنــاح تابــع لق ـوات

النظــام الســوري بالصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة جديــد عكيــدات بريــف
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي ،يــوم اإلثنــن  /31متــوز 2017 /متكنَّــا مــن التواصــل
مــع ناشــطي املنطقــة الذيــن أكــدوا لنــا احلادثــة.

حذيفة عبيدة املخلف

حامــد بكــداش ،أحــد عناصــر املركــز  103التابــع للدفــاع املــدين يف حمافظــة ريــف
دمشــق ،مــن أبنــاء حــي جوبــر شــرق مدينــة دمشــق ،يبلــغ مــن العمــر  26عامـاً،
قُتــل يــوم الســبت  /1متــوز 2017 /برصــاص قنــاص قـوات النظــام الســوري يف
بلــدة زملــكا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق.

حامد بكداش
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ســامر رزق ،أحــد عناصــر املركــز  250التابــع للدفــاع املــدين يف حمافظــة ريــف
دمشــق ،مــن أبنــاء مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق،
مواليــد عــام  ،1995تــويف اخلميــس  /20متــوز 2017 /متأثـراً بإصابتــه بشــظية
يف الـرأس جـراء قصــف مدفعيــة تابعــة لقـوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى

مدينــة دومــا يــوم األربعــاء  /19متــوز.2017 /
سامر رزق

 قوات اإلدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب االتحاد الديمقراطي  -فرع حزب العمال الكردستاني):غــازي علــي الزمــر ،طبيــب أســنان ،مــن أبنــاء قريــة الكسـرات بريــف حمافظــة الرقــة
اجلنــويب ،مواليــد عــام  ،1964تــويف يــوم األحــد  /2متــوز 2017 /متأثـراً جبراحــه

الــي أصيــب هبــا يــوم اإلثنــن  /26حزي ـران 2017 /برصــاص قنــاص ق ـوات
ســوريا الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة املتمركــزة علــى أطـراف قريــة الكسـرات.

غازي الزمر

باء :استهداف المراكز الحيوية الطبية ومراكز الدفاع المدني:

 -قوات النظام السوري (الجيش ،األمن ،الميليشيات المحلية ،الميليشيات الشيعية األجنبية):

مراكز الدفاع املدين:
الســبت  /1متوز 2017 /قصف طريان ثابت اجلناح تابع لقوات النظام الســوري صاروخاً قرب ســيارة إســعاف -تابعة للمركز

 215التابــع للدفــاع املــدين -علــى أطـراف مدينــة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق ،أثنــاء إســعاف كادرهــا
وهتشــم زجــاج نوافذهــا ،ختضــع
جرحــى قصــف ســابق للطـران ذاتــه؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة بأضـرار ماديــة متوســطة ُّ
مدينــة ســقبا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
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الثالثاء  /4متوز 2017 /قرابة الساعة  11:00قصف طريان ثابت اجلناح تابع لقوات النظام السوري صاروخني على املركز
 114التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة أوتايــا يف منطقــة املــرج يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل إصابــة
مـواد إكســاء بنــاء املركــز وجتهيزاتــه بأضـرار ماديــة كبــرة ،ختضــع بلــدة أوتايــا لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع حســام حشــيش مســؤول قســم النشــر يف املركــز  114التابــع للدفــاع املــدين يف
بلــدة أوتايــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق -عــر تطبيــق واتســاب -وأفادنــا بروايتــه:
صبــاح األربعــاء  /4متــوز شـ َّـن الطـران احلــريب –أعتقــد أنــه تابــع للنظــام -غــارات عــدة علــى بلــدات النشــابية وتــل النشــابية وأوتايــا،

أســفرت هذه الغارات عن إصابة  6أشــخاص ( 4أطفال ،ورجل وســيدة) عملنا على نقلهم إىل النقاط الطبية.

اســتهدفت إحــدى هــذه الغــارات مركزنــا الــذي خيــدم بلــدات النشــابية وتــل النشــابية ،وأوتايــا ،وحزرمــا ،وحــوش الصاحليــة،
والزريقيــة ،ومـزارع األشــعري ،وبيــت نــامي؛ تسـبَّبت بأضـرار ماديــة فقــط ،متثَّلــت يف ختريــب جتهيـزات ومعــدات املركــز وإصابــة بنائــه
ـف أيــة إصابــات بــن العناصــر حبمــد اهلل.
ببعــض الشــظايا دون أن ُتلِّـ َ

تعرضنــا للقصــف عــدة مـرات ويف بلــدات متعــددة وكان أشــدها
هــذه ليســت املــرة األوىل الــي يتعـَّـرض فيهــا مركزنــا للقصــف ،حيــث َّ
ذلك القصف الذي اســتهدفنا يف شــهر آب املاضي”.

 القوات الروسية:املراكز احليوية الطبية:
 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):اإلثنــن  /24متــوز 2017 /قصــف طـران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مســتوصف التوليــد يف مدينــة معــدان بريــف
حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســتوصف وخروجــه عــن اخلدمــة ،ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش
وقــت احلادثــة.
 فصائل المعارضة المسلحة:املراكز احليوية الطبية:
 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):اخلميــس  /20متــوز 2017 /أطلــق مقاتلــون تابعــون حلركــة أح ـرار الشــام اإلســامية -إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة-
طوق ـوا
الرصــاص مــن رشاشــاهتم علــى مشــفى كفــر نبــل اجلراحــي مشــال مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ بعــد أن ّ
املشــفى هبــدف اعتقــال جريــح مــن مقاتلــي تنظيــم هيئــة حتريــر الشــام؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى بأض ـرار ماديــة بســيطة،
ختضــع مدينــة كفــر نبــل لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.
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 جهات أخرى:املراكز احليوية الطبية:
 املنشآت الطبية (املستشفيات – املستوصفات -النقاط الطبية – املشايف امليدانية):األحــد  /16متــوز 2017 /انفجــرت عبــوة ناســفة مزروعــة داخــل ســيارة أمــام املشــفى اجلراحــي التخصصــي املعــروف مبشــفى
العيــادات الواقــع يف اجلهــة الغربيــة مــن مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى بأضـرار ماديــة بســيطة ،مل نتمكــن مــن حتديــد
اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر ،ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة
وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.
مراكز الدفاع املدين:
تعرضــت ســيارة إطفــاء تابعــة للدفــاع املــدين الســوري يف مدينــة الدانــا بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل،
األربعــاء  /19متــوزَّ 2017 /
إلطــاق الرصــاص جـراء االشــتباكات بــن تنظيــم هيئــة حتريــر الشــام وحركــة أحـرار الشــام اإلســامية –إحــدى فصائــل املعارضــة
املســلحة-؛ مــا أدى إىل إصابــة الســيارة بأض ـرار ماديــة متوســطة ،ختضــع مدينــة الدانــا لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة
املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.
الثالثــاء  /25متــوز 2017 /انفجــرت عبــوة ناســفة قــرب مركــز الدفــاع املــدين وســط مدينــة إدلــب ،يبعــد موقــع االنفجــار عــن
املركــز قرابــة 15م؛ دون تســجيل أيــة أضـرار ماديــة يف بنائــه ،مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد
التقريــر ،ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة تنظيــم هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
َّ .1
إن احل ـوادث ال ـواردة يف هــذا التقريــر ُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التشــكيك خرق ـاً لق ـرار جملــس األمــن رقــم  2139وق ـرار جملــس

األمــن رقــم  2254القاضيــان بوقــف اهلجمــات العش ـوائية ،وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا
األساســي ،مــا يُشــكل جرائــم حــرب.

 .2نؤكــد علــى أن معظــم حـوادث القصــف الـواردة يف التقريــر قــد اســتهدفت أفـراداً مدنيــن عــزل ،وبالتــايل فــإن القـوات الســورية

انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة .إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نـزاع مســلح غــر
دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب ،وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة.
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كمــا مارســت القـوات الروســية ،وفصائــل املعارضــة املســلحة ،وقـوات اإلدارة الذاتيــة ،وجهــات أخــرى (تشــمل جهــات مل نتمكــن
مــن حتديدهــا إضافــة إىل الق ـوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة) أفعــاالً ترقــى ألن تكــون جرائــم حــرب عــر عمليــات القتــل خــارج

نطــاق القانــون أو اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة.

 .3إن اهلجمــات الـواردة يف التقريــر تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف ،ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى
توجــه إىل هــدف عســكري ُمــدد.
مناطــق مأهولــة بالســكان ومل َّ

 .4إن عمليــات القصــف ،قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصابــات هبــم أو

الضــرر كان مفرطـاً جــداً إذا مــا
يف إحلــاق الضــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة .وهنــاك مؤشـرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد بــأن َّ

قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة.
التوصيات:

إلى مجلس األمن:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إج ـراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن علــى الق ـرار رقــم  2139وال يوجــد التزامــات
بوقــف عمليــات القصــف العشـوائي ،وجيــب أن تلتــزم هبــا مجيــع أطـراف النـزاع ،إىل جانــب االلتـزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن ،مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت
تورطــه بارتــكاب جرائــم حــرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن ،حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب
والتخريــب.
• توســيع العقوبــات لتشــمل النظامــن الروســي اإليـراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية

ضد الشــعب الســوري.

إلى المجتمع الدولي:
• يف ظـ ِّـل انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب التحــرك علــى املســتوى الوطــي واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم

الشــعب الســوري ،ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار ،وزيــادة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى
الصعيــد اإلغاثــي .والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة ،يف حماكمــات عادلــة
جلميــع األشــخاص املتورطــن.
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• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مـراراً وتكـراراً يف عشـرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل،

إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة ( ،)ICRtoPوقــد مت اســتنفاذ اخلط ـوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة
الســيد كــويف عنــان ،وبالتــايل البـُ َّـد بعــد تلــك الفــرة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة (،)R2P
الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوريا.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوريا عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان ،واســتخدام
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
إلى المنظمات الطبية حول العالم:
هنــاك عجــز كبــر يف الك ـوادر الطبيــة يف ســوريا بســبب عمليــات القتــل املســتمرة ،جيــب علــى األطبــاء الســوريني أوالً تعويــض

النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوريا ،كمــا جيــب علــى املنظمــات العامليــة إرســال متطوعــن للعمــل يف املناطــق الغــر خطــرة حيــث
يتــم إســعاف املرضــى إليهــا ،وقــد ســجلنا وفــاة كثــر مــن املرضــى بســبب العجــز يف الكـوادر الطبيــة.

شكر وعزاء

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