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اخلميس 6 متوز 2017

مقتل 69 من الكوادر الطبية وكوادر 
الدفاع املدين، و135 حادثة اعتداء على 
مراكزهم احليوية العاملة يف النصف األول 

من عام 2017

مقتل 7 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع 
املدين، و12 حادثة اعتداء على مراكزهم 

احليوية العاملة يف حزيران
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احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية. 
اثنياً: امللخص التنفيذي.

اثلثاً: تفاصيل احلوادث يف حزيران.
رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
إنَّ قصــف قــوات النظــام الســوري بشــكل مســتمر ومنــذ عــام 2011 للمنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، واســتهداف 
أطــراف النــزاع املســلح وبشــكل خــاص قــوات النظــام الســوري للكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين بعمليــات القتــل واالعتقــال، 

ــدة هتــدف إىل إيقــاع املزيــد مــن القتلــى، وزايدة معــاانة اجلرحــى مــن املدنيــني واملســلَّحني. يــدلُّ علــى سياســة متعمَّ

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن هجمــات القــوات الروســية علــى املراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، وعلــى الكــوادر الطبيــة أيضــاً وكــوادر 
الدفــاع املــدين، يُعتــر انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، ويرقــى إىل جرميــة حــرب مــن خــال اهلجــوم 
ــد علــى األعيــان املشــمولة ابحلمايــة، لقــد تســبب كل ذلــك يف آالم  تعمَّ

ُ
الفوضــوي ويف كثــر مــن األحيــان امل

مضاعفــة للجرحــى واملصابــني، وهــو أحــد األســباب الرئيســة لتهجــر الشــعب الســوري، عــر رســالة واضحــة أنــه 
التوجــد منطقــة آمنــة، أو خــط أمحــر، مبــا فيهــا املشــايف، عليكــم أن هتاجــروا مجيعــاً أو تـَْفنَــوا”.

شــهدت مدينــة األســتانة عاصمــة كازاخســتان علــى مــدار يومــني )3 – 4/ أاير/ 2017( اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات 
بــني ممثلــني عــن روســيا وتركيــا وإيــران كــدوٍل راعيــٍة التفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار، واتفقــت الــدول الثــاث علــى إقامــة أربــع 
مناطــق خلفــض التَّصعيــد علــى أن يدخــل االتفــاق حيِّــز التَّنفيــذ يف 6/ أاير/ 2017، حــدَّد االتفــاق 4 مناطــق رئيســة خلفــض 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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التصعيــد يف حمافظــة إدلــب وماحوهلــا )أجــزاء مــن حمافظــات حلــب ومحــاة والاذقيــة(، ومشــال حمافظــة محــص، والغوطــة الشــرقية، 
وأجــزاء مــن حمافظــي درعــا والقنيطــرة جنــوب ســوراي، علــى أن يتــم رســم حدودهــا بدقــة مــن قبــل جلنــة ُمتصــة يف وقــت الحــق. 
يشــمل االتفــاق وقــف األعمــال القتاليــة والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية وعــودة األهــايل النازحــني إىل تلــك املناطــق، 
ومنــذ دخــول هــذا االتفــاق حيِّــَز التنفيــذ شــهدت هــذه املناطــق خصوصــاً تراجعــاً ملحوظــاً وجيــداً نســبياً يف معــدَّل القتــل، مقارنــة 

مــع األشــهر الســابقة منــذ آذار 2011 حــى 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 وبقــوة أن هنــاك وقفــاً إلطــاق النــار فــوق الطاولــة نوعــاً مــا، أمــا اجلرائــم الــي ال مُيكــن للمجتمــع الــدويل 

-حتديــداً للضامنــني الروســي والرتكــي واإليــراين- أن يلحَظهــا فهــي مازالــت مســتمرة مل يتغــر فيهــا شــيء. 

وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف شــهر حزيران اخنفاضاً ملحوظاً يف معدل االنتهاكات املرتكبة من قبل قوات النظام 
الســوري حبــق الكــوادر الطبيــة والدفــاع املــدين ومراكزهــم احليويــة، يف حــني ســجلنا يف هــذا الشــهر أول حادثــة قتــل حبــق الكــوادر 

الطبيــة علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف 23/ أيلــول/ 2014

تعتمــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منهجيــة عاليــة يف التوثيــق، عــر الــرواايت املباشــرة لناجــني أو ألهــايل الضحــااي، إضافــة 
إىل عمليــات تدقيــق وحتليــل الصــور والفيديوهــات وبعــض التســجيات الطبيــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق 

احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــر توصيفهــا 
القانــوين نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف الــداات، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد اليكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين، 
لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا كســجٍل 

وطــي، لكننــا النصُفهــا أبهنــا ترقــى إىل جرائــم.
نرجو االطاع على املنهجية املتبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنية.

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

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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اثنياً: امللخص التنفيذي: 
ألف: حصيلة االنتهاكات يف النصف األول من عام 2017:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2017، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة 
وكــوادر الدفــاع املــدين وكــوادر اهلــال األمحــر واملنشــآت العاملــة هلــم:

ألف: أعمال القتل:

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEY2SzBBNWlXRFU/view
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وثقنا مقتل 69 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين ومنظمة اهلال األمحر، توزعوا كالتايل: 
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: قتلــت 33 شــخصاً، بينهــم 

ســيداتن )أنثــى ابلغــة(، مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر، توزعــوا إىل:
• 1 طبيبًا

• 8 ممرضاً بينهم سيداتن
• 9 مسعفًا

• 2 صيدالنيًا
• 1 من كوادر اهلال األمحر
• 9 من كوادر الدفاع املدين

• 3 من الكوادر الطبية

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNE5KLVdtR1pWZjg/view
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- القــوات الروســية: قتلــت 16 شــخصاً بينهــم ســيدة )أنثــى ابلغــة(، مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين واهلــال األمحــر، 
توزعــوا إىل: 
• 3 ممرضًا

• 1 صيدالنية
• 1 من كوادر اهلال األمحر

• 10 من كوادر الدفاع املدين 
• 1 من الكوادر الطبية

- التنظيمات اإلسامية املتشددة: 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: قتل 4 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا إىل:

•  1 طبيبًا
•  3 من كوادر الدفاع املدين

- فصائل املعارضة املسلحة: قتلت 2 من الكوادر الطبية، توزعوا إىل: 
•  1 مسعفًا

•  1 من الكوادر الطبية

- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: قتلــت 2 مــن 
الكــوادر الطبيــة، توزعــوا إىل: 

• 1 طبيبًا
• 1 صيدالنيًا

- قوات التحالف الدويل: قتلت 1 ممرضة
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- جهات أخرى: قتلت 11 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين واهلال األمحر، توزعوا إىل: 
• 1 طبيبًا
• 1 ممرضًا

• 1 مسعفًا
• 2 من كوادر اهلال األمحر
• 5 من كوادر الدفاع املدين

• 1 من الكوادر الطبية

تتوزع حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين ومنظمة اهلال األمحر على األطراف الفاعلة على النحو التايل:
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قوات النظام السوري القوات الروسیة تنظیم داعش المسلحةفصائل المعارضة  قوات اإلدارة الذاتیة الكردیة قوات التحالف الدولي جھات أخرى

الكوادر الطبية كوادر الدفاع المدني كوادر الهالل األحمر
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ابء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 135 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين وملنظمــة اهلــال 
األمحــر، توزعــت علــى النحــو التــايل:

- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 71 حادثــة اعتــداء، توزعــت علــى 
النحــو التــايل:

• 23 من املنشآت الطبية.
• 13 من سيارات اإلسعاف.
• 2 من مراكز اهلال األمحر

• 33 من مراكز الدفاع املدين.

- القوات الروسية: 47 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التايل:
• 24 من املنشآت الطبية.

• 10 من سيارات اإلسعاف.
• 1 من مراكز اهلال األمحر.

• 12 من مراكز الدفاع املدين.

- فصائل املعارضة املسلحة: 2 حادثة اعتداء، توزعتا على النحو التايل: 
• 1 من سيارات اإلسعاف.

• 1 من مراكز اهلال األمحر.
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- قوات التحالف الدويل: 3 حوادث اعتداء على منشآت الطبية.

- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: 1 حادثــة اعتــداء 
علــى منشــأة طبيــة.

- جهات أخرى: 11 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التايل: 
• 1 من املنشآت الطبية

• 3 من سيارات اإلسعاف
• 6 من مراكز اهلال األمحر
• 1 من مراكز الدفاع املدين

تتوزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين واهلال األمحر على األطراف الفاعلة على النحو التايل:
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ابء: حصيلة االنتهاكات يف حزيران:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران 2017، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع 

املــدين وكــوادر منظمــة اهلــال األمحــر واملنشــآت العاملــة فيهــا:
ألف: أعمال القتل:

وثقنا مقتل 7 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين وكوادر منظمة اهلال األمحر، توزعوا كالتايل: 
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: قتلــت 4 بينهــم ســيدة )أنثــى 

ابلغــة(، مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، توزعــوا إىل:
•  3 ممرضني، بينهم سيدة

• 1 من كوادر الدفاع املدين

- القوات الروسية: قتلت ممرضاً.
- قوات التحالف الدويل: قتلت ممرضة. 

- جهات أخرى: قتلت متطوعاً يف منظمة اهلال األمحر.

تتوزع حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين وكوادر منظمة اهلال األمحر على األطراف الفاعلة على النحو التايل:
 3

1 11 1

قوات النظام السوري القوات الروسیة قوات التحالف الدولي جھات أخرى

الكوادر الطبیة كوادر الدفاع المدني كوادر منظمة الھالل األحمر
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ابء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 12 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين وملنظمــة اهلــال 

األمحــر، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 10 حــوادث اعتــداء، توزعــت 

علــى النحــو التــايل:
• 1 من املنشآت الطبية.

• 1 مركز ملنظمة اهلال األمحر.
• 8 من مراكز الدفاع املدين.

- قوات التحالف الدويل: 2 حادثة اعتداء على املنشآت الطبية.
تتوزع حوادث االعتداء على املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين حسب األطراف الفاعلة على النحو التايل:

 

1

2

1

8

قوات النظام السوري قوات التحالف الدولي

المراكز الحيوية الطبية منظمة الهالل األحمر مراكز الدفاع المدني
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اثلثاً: تفاصيل احلوادث يف حزيران:
أواًل: أعمال القتل:

ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
حممــد الســهلي، ممــرض، مــن أبنــاء ميــم الرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، يــوم األحــد 4/ حزيــران/ 2017 حصلنــا علــى معلومــات 

تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب يف فــرع فلســطني التابــع لقــوى األمــن العســكري يف مدينــة دمشــق.

غــازي حممــود الشــكيطي، أحــد عناصــر نقطــة عــز الديــن التابعــة ملركــز الدفــاع 
املــدين يف محــص، مــن أبنــاء بلــدة عــز الديــن بريــف حمافظــة محــص الشــمايل 
الشــرقي، مواليــد عــام 1990، متــزوج ولديــه طفــان، قُتــل يــوم اخلميــس 8/ 
حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 03:00 جــراء إصابتــه بشــظية قذيفــة مدفعيــة 
اتبعــة لقــوات النظــام الســوري يف الصــدر، أثنــاء تفقــده مــع فريــق الدفــاع املــدين 
التلــول احلمــر بريــف  موقــع قصــف ســابق علــى منطقــة الســطيحات يف قريــة 

حمافظــة محــاة اجلنــويب.

حممــد نــور حممــود كيــوان، ممــرض، مــن أبنــاء مدينــة طفــس بريــف حمافظــة درعــا الغــريب، مواليــد عــام 1974، يعمــل يف مشــفى 
طفــس امليــداين، متــزوج ولديــه 5 أطفــال، تــويف يــوم اخلميــس 8/ حزيــران/ 2017 يف أحــد مشــايف األردن، متأثــراً جبراحــه الــي 
أصيــب هبــا جــراء قصــف طــران احللــف الســوري – الروســي اثبــت اجلنــاح )مــازال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ 

مدينــة طفــس يــوم اإلثنــني 5/ حزيــران/ 2017.

خدجيــة خالــد ضمــري، ممرضــة، مــن أبنــاء مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص 
الشمايل، مواليد عام 1968، تعمل يف قسم األطفال مبشفى تلبيسة امليداين، 
متزوجــة ولديهــا طفلــة، قتلــت يــوم اخلميــس 29/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 
21:00 جــراء قصــف رامجــة صواريــخ النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدينــة 
تلبيســة، ســقط أحدهــا أمــام منزهلــا حيــث كانــت جتلــس، وأصابتهــا شــظاايه يف 

خدجية ضمريالــرأس والكتــف؛ مــا تســبب بوفاهتــا علــى الفــور.

غازي الشكيطي

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOHNITklGdGtXNE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOWc0bUM0SWgyWk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOHNITklGdGtXNE0/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6Y2ZkNWpoVlVpUkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZDdCekZDSV9jbkU/view
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ابء: القوات الروسية:
صــاحل حممــد العضيــب، ممــرض، مــن أبنــاء قريــة دبــان بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة التمريــض يف جامعــة دمشــق، متــزوج، 
تــويف يــوم اجلمعــة 30/ حزيــران/ 2017 متأثــراً جبراحــه الــي ُأصيــب هبــا يــوم 
األربعــاء 28/ حزيــران/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه 

روســي بصواريــخ حُمملــة بذخائــر عنقوديــة قريــة دبــان.

اتء: قوات التحالف الدويل:
حنان حممد علي حســن محزة، ممرضة، مواليد عام 1977، قُتلت يوم الســبت 
10/ حزيــران/ 2017 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف 

الــدويل ابلصواريــخ شــارع النــور يف حــي الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة. 

اثء: جهات أخرى:
فــادي حممــود فاضــل الرجيــع، متطــوع يف اهلــال األمحــر، مــن أبنــاء حــي اجلــورة مشــال غــرب مدينــة ديــر الــزور، قُتــل يــوم اإلثنــني 19/ 
حزيران/ 2017 جراء سقوط مظلة عليه -حتمل مساعدات غذائية لألحياء احملاصرة من قبل تنظيم داعش يف مدينة دير الزور- 
ألقتهــا طائــرة شــحن قــرب مشــفى األســد الواقــع غــرب حــي اجلــورة، مل نتمكــن مــن حتديــد مصــدر الطــران حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

اثنياً: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

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

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف قريــة جديــد 
عكيــدات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى، وخروجــه عــن 

اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

حنان محزة

صاحل العضيب

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRURuLXNYZzJQRE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdHJNSEJIWl8yZGc/view
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- منظمة اهلال األمحر:
الســبت 17/ حزيــران/ 2017 أطلــَق قناصــون اتبعــون لقــوات النظــام الســوري متمركــزون يف مبــى وزارة الــري الرصــاص علــى 
شــاحنة اتبعــة للهــال األمحــر الســوري -حتمــل مســاعدات إنســانية- قــرب مدينــة حرســتا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، أثنــاء 
عودهتــا إىل مقــرات اهلــال األمحــر الســوري يف مدينــة دمشــق بعــد منــع دخوهلــا إىل مدينــة حرســتا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري؛ 
مــا أدى إىل إصابــة ســائق الشــاحنة جبــراح، وقــع االعتــداء ضمــن األجــزاء اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن مدينــة 

حرســتا. أصــدرت منظمــة اهلــال األمحــر بيــاانً أدانــت فيــه االعتــداء علــى احلافلــة.

- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
اإلثنــني 12/ حزيــران/ 2017 قصفــت قــوات النظــام الســوري صاروخــني مــن طــراز فيــل علــى املركــز 1 التابــع للدفــاع املــدين يف 
حــي طريــق الســد شــرق مدينــة درعــا؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز أبضــرار ماديــة كبــرة ودمــار كبــر يف ســيارة إســعاف اتبعــة 
لــه وخروجــه عــن اخلدمــة، يقــع املركــز ضمــن األجــزاء اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة مــن مدينــة درعــا وقــت احلادثــة. 

األضرار النامجة عن قصف قوات النظام السوري املركز 1 التابع للدفاع املدين يف حي طريق السد/ درعا 12/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbTRTamE2ZkM3ME0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcWZCQVB5LUNwaEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcFhMSkk4Qmk3LU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbTRTamE2ZkM3ME0/view
http://sarc.sy/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%82-%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%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXI2RjZQNEZHWEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXI2RjZQNEZHWEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbGJqVmJnQmRJYzA/view
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األربعــاء 14/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين 
يف مدينــة طفــس بريــف حمافظــة درعــا الغــريب، أثنــاء توجههــا إلســعاف جرحــى قصــف ســابق؛ مــا أدى إىل حتطــم زجــاج نوافــذ 

الســيارة وإصابــة هيكلهــا أبضــرار ماديــة بســيطة، ختضــع مدينــة طفــس لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة. 

اجلمعــة 30/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى املركــز 107 التابــع للدفــاع 
املــدين يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املركــز وســيارة خدمــة وتركــس أبضــرار ماديــة 
متفاوتــة، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف ســيارة إســعاف وســيارة إنقــاذ ســريع اتبعتــني للمركــز وخروجهمــا عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة 

كفــر زيتــا لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار يف سيارة اإلسعاف انمجة عن قصف قوات النظام السوري مركز الدفاع املدين يف مدينة كفر زيتا/ محاة 30/ 6/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcE52SFRoeTVDV2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNkJPcmFCWEEzd0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFem1YdHNuaEJ3WGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSDNwbDkzeW95Vzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ0YyQ2R3MWVCejA/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFVVltUTBJWTIyWDA/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B8oDs0gvdXqFRFlhUE0wQzYtbm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcnhwOTRibFlDRHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaklGUmJoY3lnN0E/view
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ابء: قوات التحالف الدويل:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية )املستشفيات – املستوصفات-  النقاط الطبية – املشايف امليدانية(:
الســبت 10/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة علــى مشــفى فاطمــة 
الزهــراء املعــروف ابســم مشــفى التوليــد يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ ســقطت الصواريــخ يف فنــاء املشــفى؛ 

مــا أدى إىل إصابــة بنائــه ومــواد إكســائه أَبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املشــفى الوطــي يف مدينــة 
معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع مدينــة معــدان لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

صورة تظهر املشفى الوطي يف مدينة معدان بريف الرقة قبل وبعد قصفه من قبل قوات التحالف الدويل، يف 23/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUW94Yk56NDNGODQ/view
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رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. إن احلــوادث الــواردة يف هــذا التقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التشــكيك خرقــاً لقــرار جملــس األمــن رقــم 2139 وقــرار جملــس 
األمــن رقــم 2254 القاضيــان بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــر جرميــة القتــل العمــد للمــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا 

األساســي، مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
2.    نؤكد على أن معظم حوادث القصف الواردة يف التقرير قد اســتهدفت أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الســورية 
انتهكــت أحــكام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان الــذي حيمــي احلــق يف احليــاة. إضافــة إىل أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 
كمــا مارســت القــوات الروســية، وتنظيــم داعــش، وفصائــل املعارضــة املســلحة، وقــوات اإلدارة الذاتيــة، وقــوات التحالــف وجهــات 
أخــرى )تشــمل جهــات مل نتمكــن مــن حتديدهــا إضافــة إىل القــوات الرتكيــة واللبنانيــة واألردنيــة( أفعــااًل ترقــى ألن تكــون جرائــم 

حــرب عــر عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون أو اســتهداف املراكــز احليويــة املدنيــة. 
3.    إن اهلجمــات الــواردة يف التقريــر تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أن القذائــف قــد أُطلقــت علــى 

ــه إىل هــدف عســكري حُمــدد. مناطــق مأهولــة ابلســكان ومل توجَّ
4.   إن عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني 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:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــني علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات 
بوقــف عمليــات القصــف العشــوائي، وجيــب أن تلتــزم هبــا مجيــع أطــراف النــزاع، إىل جانــب االلتــزام بقواعــد القانــون الــدويل 

اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 

ابرتــكاب جرائــم حرب.
• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
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• توســيع العقــوابت لتشــمل النظامــني الروســي اإليــراين املتورطَــني بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 
ضد الشــعب الســوري.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والســعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف التحالــف الــدويل، 
إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(، وقــد مت اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 
 ،)R2P( الســيد كــويف عنــان، وابلتــايل البُــدَّ بعــد تلــك الفــرتة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

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

إىل املنظمات الطبية حول العامل:             
هنــاك عجــز كبــر يف الكــوادر الطبيــة يف ســوراي بســبب عمليــات القتــل املســتمرة، جيــب علــى األطبــاء الســوريني أواًل تعويــض 
النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي، كمــا جيــب علــى املنظمــات العامليــة إرســال متطوعــني للعمــل يف املناطــق الغــر خطــرة حيــث 

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

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