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األربعاء 4 كانون الثاين 2017

مقتــل 167 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر 
الدفــاع املــدين، و448 حادثــة اعتــداء 

علــى منشــآهتم العاملــة يف 2016

وكــوادر  الطبيــة  الكــوادر  مــن   10 مقتــل 
الدفــاع املــدين، و33 حادثــة اعتــداء علــى 

األول العاملــة يف كانــون  منشــآهتم 
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: املقدمة واملنهجية. 
اثنياً: ملخص تنفيذي.
اثلثاً: تفاصيل احلوادث.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء.

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

احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــل احلظــر واملالحقــة مــن قبــل القــوات احلكوميــة وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
لالطالع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي نرجو زايرة الرابط.

إنَّ قصــف القــوات احلكوميــة بشــكل مســتمر ومنــذ عــام 2011 للمنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين، واســتهداف أطــراف 
النــزاع املســلح وبشــكل خــاص القــوات احلكوميــة للكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين بعمليــات القتــل واالعتقــال، يــدلُّ علــى 

سياســة متعمَّــدة هتــدف إىل إيقــاع املزيــد مــن القتلــى، وزايدة معــاانة اجلرحــى مــن املدنيــن واملســلَّحن.

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 خــالل اهلجــوم الفوضــوي ويف كثــر مــن األحيــان 
املتعمــد علــى األعيــان املشــمولة ابحلمايــة، لقــد تســبب كل ذلــك يف آالم مضاعفــة للجرحــى واملصابــن، 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”.

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.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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مــاورد يف هــذا التقريــر مُيثــل احلــد األدىن الــذي متكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية.

اثنياً: امللخص التنفيذي: 
• حصيلة عام 2016:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 2016، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين 
واملنشــآت العاملــة فيهــا، توزعــت كالتــايل: 

ألف: أعمال القتل:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0azFkMndZMDJ3ZUU/view
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وثقنا مقتل 167 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف 2016، توزعوا كالتايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: قتلــت 77 شــخصاً مــن 

الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، توزعــت علــى النحــو التــايل:
- 8 أطباء أحدهم حتت التعذيب

- 8 مسعفن
- 7 ممرضن، بينهم 3 سيدات

-  متطوعان يف منظمة اهلالل األمحر
- 3 صيادلة أحدهم حتت التعذيب

- 37 من كوادر الدفاع املدين
- 12 من الكوادر الطبية

- القوات الروسية: قتلت 55 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعت على النحو التايل:
- 4 أطباء

- 3 مسعفن
- 16 ممرضاً، بينهم 4 سيدات
- 3 من منظمة اهلالل األمحر
- 16 من كوادر الدفاع املدين

- 13 من الكوادر الطبية أحدهم سيدة

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
    تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل 18 شخصاً من الكوادر الطبية، توزعوا على النحو التايل:

- 6 أطباء، بينهم 3 سيدات
- 9 ممرضات

- متطوع من منظمة اهلالل األمحر
- صيدالين

- شخص من الكوادر الطبية
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- فصائل املعارضة املسلحة: قتلت 9 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا على النحو التايل:
- 3 أطباء

- ممرض
- متطوعة يف منظمة اهلالل األمحر

- صيدالين
- 2 من كوادر الدفاع املدين
- شخص من الكوادر الطبية

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي- فرع حزب العمال الكردستاين(: قتلت طبيبًا

- جهات أخرى: قتلت 7 أشخاص من الكوادر الطبية، توزعوا على النحو التايل:
- 4 أطباء أحدهم سيدة

- 3 ممرضات

ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين واهلالل األمحر:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 448 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين واهلــالل األمحــر، 

توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 257 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين، توزعــت علــى النحــو التــايل:
• 89 من املنشآت الطبية.

• 41 من سيارات اإلسعاف.
• 7 من مراكز اهلالل األمحر.

• 120 من مراكز الدفاع املدين.
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- القــوات الروســية: 174 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين واهلــالل األمحــر، توزعــت علــى 
النحــو التــايل:

• 74 من املنشآت الطبية.
• 55 من سيارات إسعاف.
• 7 من مراكز اهلالل األمحر

• 38 من مراكز الدفاع املدين

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســالمية(: 4 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للهــالل 

األمحــر، توزعــت علــى النحــو التــايل:
• منشأَتن طبيـََتن.
• سيارة إسعاف.

• مركز واحد للهالل األمحر.

- فصائــل املعارضــة املســلحة: 8 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين واهلــالل األمحــر، توزعــت 
علــى النحــو التــايل:

• 4 من املنشآت الطبية.
• سياريت إسعاف

• مركز للهالل األمحر.
• مركز للدفاع املدين.

- جهات أخرى: 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للهالل األمحر، توزعت على النحو التايل:
• 3 من املنشآت الطبية.
• مركَزين للهالل األمحر.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

تتــوزع حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين واهلــالل األمحــر علــى األطــراف الفاعلــة علــى 
النحــو التــايل:

• حصيلة كانون األول 2016:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون األول 2016، االنتهــاكات الرئيســة التاليــة حبــقِّ الكــوادر الطبيــة وكــوادر 

الدفــاع املــدين واملنشــآت العاملــة فيهــا، توزعــوا كالتــايل: 
ألف: أعمال القتل:

وثقنا مقتل 10 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، توزعوا كالتايل: 
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

قتلــت 9 أشــخاص، بينهــم ســيداتن مــن الكــوادر 
املــدين توزعــوا إىل: الطبيــة وكــوادر الدفــاع 

• طبيبان
• ممرضتان
• مسعف

• 1 من متطوعي اهلالل األمحر
• 3 من كوادر الدفاع املدين

- فصائل املعارضة املسلحة: قتلت طبيبًا
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قوات النظام السوري القوات الروسية تنظيم داعش فصائل المعارضة المسلحة جهات أخرى

تتوزع حوادث االعتداء على المراكز الحيوية الطبية

المراكز الحيوية الطبية مراكز الدفاع المدني مراكز الهالل األحمر
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قوات النظام السوري فصائل المعارضة المسلحة

Chart Title

الكوادر الطبية كوادر الدفاع المدني

تتــوزع حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين 
علــى األطــراف الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
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ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين واهلالل األمحر:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 33 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين واهلــالل األمحــر، 

توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 23 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين، توزعــت علــى النحــو التــايل:
• 9 من املنشآت الطبية.

• 2 من سيارات اإلسعاف.
• 1 من مراكز اهلالل األمحر.

• 11 من مراكز الدفاع املدين.

- القوات الروسية: 8 حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع املدين واهلالل األمحر، توزعت على النحو التايل:
• 2 من املنشآت الطبية.

• 1 من سيارات إسعاف.
• 3 من مراكز اهلالل األمحر
• 2 من مراكز الدفاع املدين

- جهات أخرى: 2 حادثة اعتداء على سيارتن للهالل األمحر.

تتــوزع حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين واهلــالل األمحــر علــى األطــراف الفاعلــة علــى 
النحــو التــايل:
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قوات النظام السوري القوات الروسية جهات أخرى

Chart Title

المراكز الحيوية الطبية مراكز الدفاع المدني مراكز الهالل األحمر
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اثلثاً: تفاصيل احلوادث.
ألف: أعمال القتل:

أواًل: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
انيــف حممــد أســعد، أحــد عناصــر اإلســعاف يف مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة مضــااي، مــن أبنــاء بلــدة مضــااي مبحافظــة ريــف 
دمشــق، مواليــد 2/ حزيــران/ 1996، عــازب، تــويف اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 جــراء إلقــاء طــران النظــام الســوري 

املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة مضــااي أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق.

علــي ســامر زهــرة، أحــد عناصــر اإلنقــاذ يف مركــز الدفــاع املــدين يف بلــدة مضــااي، مــن أبنــاء بلــدة مضــااي مبحافظــة ريــف دمشــق، 
مواليــد 22/ كانــون الثــاين/ 1998، عــازب، تــويف اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 جــراء إلقــاء طــران النظــام الســوري 

املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى بلــدة مضــااي أثنــاء إســعافه جرحــى قصــف ســابق.

حممــد أمحــد ســليم، ُمســعف، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مواليــد عــام 1980، يعمــل مــع 
منظومــة شــام اإلســعافية، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، متــزوج ولديــه أطفــال، تــويف 
الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 جــراء إلقــاء طــران النظــام الســوري املروحــي 

براميــل متفجــرة عــدة علــى حــي الفــردوس مبدينــة حلــب.

فــرايل حممــود الكنــاوي، ممرضــة، مــن أبنــاء حمافظــة محــص، تعمــل يف املشــفى الوطــي 
مبدينــة تدمــر، متزوجــة، توفيــت الســبت 10/ كانــون األول/ 2016 جــراء قصــف 
مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف تزامنــاً مــع إطــالق الرصــاص مــن رشاشــاهتا علــى 
عائــالت انزحــة مــن مدينــة تدمــر قــرب منطقــة الــدوة بريــف حمافظــة محــص الشــرقي. 

ســلوى العنــاد، ممرضــة، مــن أبنــاء حمافظــة محــص، تعمــل يف املشــفى الوطــي مبدينــة تدمــر، توفيــت الســبت 10/ كانــون األول/ 
2016 جــراء قصــف مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف تزامنــاً مــع إطالقهــا الرصــاص مــن رشاشــاهتا علــى عائــالت انزحــة 

مــن مدينــة تدمــر قــرب منطقــة الــدوة بريــف حمافظــة محــص الشــرقي. 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbUsxNFRwZDlBMm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbUsxNFRwZDlBMm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSEpkb1I0MUx3R1U/view
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حســن احملشــي، إعالمــي مركــز 250 التابــع للدفــاع املــدين يف مدينــة دومــا، مــن أبنــاء 
مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1994، تــويف يــوم األحــد 11/ 
كانــون األول/ 2016 جــراء قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ 

مدينــة دومــا أثنــاء قيــام فريــق الدفــاع املــدين إبســعاف جرحــى قصــف ســابق.

ايســر لقمــوش، متطــوع يف اهلــالل األمحــر الســوري، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، يعمــل 
ُمنســقاً لإلســعاف يف مقــر اهلــالل األمحــر مبدينــة إدلــب، تــويف اخلميــس 15/ كانــون 
األول/ 2016 جــراء قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( 
صواريــخ عــدة قــرب مقــر اهلــالل األمحــر )فنــدق الكارلتــون ســابقاً( يف مدينــة إدلــب.

نبيــل عمــر ســالم، طبيــب اختصــاص داخليــة، مــن أبنــاء مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، مواليــد عــام 1979، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري يف 2/ تشــرين األول/ 2012، يــوم الثــالاثء 20/ كانــون األول/ 2016 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه 

بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

ممــدوح يوســف، طبيــب ختديــر، مــن أبنــاء بلــدة عــن الفيجــة مبحافظــة ريــف دمشــق، متــزوج، تــويف اخلميــس 22/ كانــون األول/ 
2016 إثــر قيــام قــوات النظــام الســوري املتمركــزة علــى حاجــز األشــرفية إبطــالق رصــاص رشاشــاهتا حنــوه بعــد مساحهــم لــه ابجتيــاز 

حاجزهــم ابجتــاه بلــدة بســيمة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق.

اثنياً: فصائل املعارضة املسلحة:
السبت 26/ تشرين الثاين/ 2016 أعلن املكتب الطيب الثوري يف الغوطة الشرقية أنه 
تســّلم من جيش اإلســالم -أحد فصائل املعارضة املســلحة- بيان وفاة الطبيب إبراهيم 
عبــد الغفــار املفلــح، مــن أبنــاء بلــدة انحتــة مبحافظــة درعــا، الــذي يفيــد أبنــه تــويف جــراء 
تفجــر نفــق جبهــة اللــواء الرابــع. ننــوه إىل أن جيــش اإلســالم قــد اعتقــل الطبيــب إبراهيــم 
منــذ أكثــر مــن عامــن، وقــد فــوض الطبيــب انصــح املفلــح -شــقيق الطبيــب إبراهيــم- 
املكتــب الطــيب الثــوري مبتابعــة مصــر شــقيقه. يــوم األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 

متكنــا مــن التحقــق مــن التفاصيــل الــي ســبق ذكرهــا عــر التواصــل مــع انشــطي املنطقــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUXpDREZoUEtWeUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWnhKYVdWaVQwVVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaHkwZFJyMEo2Qzg/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPak5vejM5TEJFamc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTEZPN2lWZVkwSVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcFAtak9fVjVjd2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFa3N4N0xtei1UT2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQXVNX2RqWnBWbGc/view
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ابء: استهداف املراكز احليوية الطبية ومراكز الدفاع املدين واهلالل األمحر:
أواًل: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( صواريــخ عــدة قــرب مشــفى 
اخلطيــب يف شــارع اخلطيــب يف األجــزاء الغربيــة مــن مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن 

فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى ومعداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( صواريــخ عــدة قــرب مشــفى 
كفــر نبــل اجلراحــي )مشــفى األورينــت ســابقاً( الواقعــة قــرب الطريــق العــام كفــر نبــل- البــارة مشــايل مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة 
إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املشــفى 

وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

مســاء األحــد 4/ كانــون األول/ 2016 ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة برميــاًل متفجــراً قــرب مشــفى عمــر بــن عبــد 
العزيــز امليــداين يف حــي املعــادي مبدينــة حلــب، اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املشــفى، واحراق مســتودع احملروقات اخلاص به، إضافة إىل دمار كبر يف ســيارة إســعاف اتبعة للمشــفى وخروجها عن اخلدمة.

 
اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 قرابــة 5:00 مســاًء ألقــت طائــرات النظــام الســوري املروحيــة 4 براميــل متفجــرة قــرب النقطــة 
الطبيــة الوحيــدة يف بلــدة مضــااي مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار كبــر 
اهتــا ومــواد إكســائها أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ُنشــر إىل أّن النقطــة الطبيــة كانــت  يف بنــاء النقطــة وإصابــة معدَّ

ُتقــدِّم خدماهتــا لنحــو 40 ألــف شــخص يف البلــدة.

https://www.youtube.com/watch?v=abuekggyjss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sdVWiTgnltI&feature=youtu.be
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اخلميــس 15/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ املشــفى امليــداين يف بلــدة أواتاي 
يف منطقــة املــرج مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املشــفى 

وإصابــة معداتــه وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

اخلميــس 15/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح )ســيخوي 24( ابلصواريــخ مركــز الطــوارئ 
التابــع ملنظمــة بنفســج يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة 
فتح الشــام، ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املركز وإصابة معداته ومواد إكســائه أبضرار مادية متوســطة، وخروجه عن اخلدمة.

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 اقتحمــت قــوات النظــام الســوري مشــفى كمــال عرنــوس يف ســاحة البانورامــا مبدينــة دمشــق، 
اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، واختــذت مــن طابقــه الرابــع مقــراً عســكرايً هلــا.

الســوري  النظــام  طــران  ألقــى   2016 األول/  كانــون   /23 اجلمعــة 
املروحــي براميــل متفجــرة عــدة علــى مبــى مركــز عــن الفيجــة الصحــي 
يف بلــدة عــن الفيجــة يف منطقــة وادي بــردى مبحافظــة ريــف دمشــق، 
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل انــدالع حريــق 

يف املبــى وإصابتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUJRbkJaSGR3cDg/view
https://youtu.be/qENHePCFPZI
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc0RtdkRZaW9nTTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSU5QSzZwbkU2Y2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS2VHLTF2bkhsdkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOGJBMDJLLU1Bd2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX0lTT1dMNWN4ZEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFX0lTT1dMNWN4ZEE/view
https://youtu.be/E--4bCoLuS0
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZ2pRV21EdFNqN2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbzRaZFM4VU5fbGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcGRvUUFlTjA5aXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYkhYWlUxMWNNWEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLWtTM3dYZkFDWEE/view
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اجلمعــة 30/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مبــى املســتوصف يف مدينــة حلفــااي 
بريــف حمافطــة محــاة، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف ســور املبــى وإصابــة مــواد إكســائه 

أبضــرار ماديــة متوســطة.

- سيارات اإلسعاف:
صبــاح الســبت 19/ تشــرين الثــاين/ 2016 ألقــى طــران النظــام الســوري املروحــي برميــاًل متفجــراً قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة 
ملنظومــة اإلســعاف “إنقــاذ” يف حميــط مشــفى البيــان اجلراحــي يف حــي الشــعار مبدينــة حلــب، اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة 
املسلحة؛ ما أدى إىل دمار كبر يف هيكل السيارة وخروجها عن اخلدمة، اإلثنن 5/ كانون األول/ 2016 متكنَّا من التأكد 

مــن صحــة اخلــر عــر التواصــل مــع انشــطي املنطقــة.

الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر )منشآت – آليات(:

اخلميــس 15/ كانــون األول/ 2016 قصفــت طائــرات النظــام الســوري اثبتــة اجلنــاح )ســيخوي 24( صواريــخ عــدة قــرب مقــر 
اهلــالل األمحــر الســوري )فنــدق الكارلتــون ســابقاً( يف األجــزاء اجلنوبيــة مــن مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل 
املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد متطوعــي اهلــالل األمحــر، إضافــة إىل إصابــة ســور املقــر أبضــرار 

ماديــة متوســطة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTXdvbmRoQ1RNNTA/view
https://youtu.be/E--4bCoLuS0
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFLVVVVzhXRnk5ek0/view
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- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مركــز الدفــاع املــدين يف منطقــة جــوين 
الواقعة يف األجزاء الشمالية الغربية من مدينة كفر نبل بريف حمافظة إدلب اجلنويب، اخلاضعة لسيطرة مشركة بن فصائل املعارضة 
املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، إضافــة إىل إصابــة ســيارة 

إســعاف اتبعــة للمركــز أبضــرار ماديــة متوســطة، نشــر إىل أن البنــاء كان خمصصــاً جمللــس مدينــة كفــر نبــل يف وقــت ســابق.

األحــد 11/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صواريــخ عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة 
للدفــاع املــدين يف مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة 

وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة مــن اجلهــة األماميــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

اخلميــس 15/ كانــون األول/ 2016 قرابــة 10:00 صباحــاً خرقــت قــوات النظــام الســوري االتفــاق الــذي أبرمتــه فصائــل 
املعارضــة املســلحة مــع النظــام الروســي ابلتنســيق مــع النظــام الركــي إلجــالء أهــايل أحيــاء مدينــة حلــب احملاصــرة –الــي كانــت ختضــع 
لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة- وقامــت إبطــالق رصــاص رشاشــاهتا علــى ســيارة إســعاف اتبعــة للدفــاع املــدين تُقــلُّ عــدداً مــن 

اجلرحــى قــرب معــر الراموســة مبدينــة حلــب؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة.

اخلميــس 15/ كانــون األول/ 2016 قرابــة 10:00 صباحــاً خرقــت قــوات النظــام الســوري االتفــاق الــذي أبرمتــه فصائــل 
املعارضــة املســلحة مــع النظــام الروســي ابلتنســيق مــع النظــام الركــي إلجــالء أهــايل أحيــاء مدينــة حلــب احملاصــرة –الــي كانــت 
ختضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة- وقامــت إبطــالق رصــاص رشاشــاهتا علــى ســيارة “تركــس” اتبعــة للدفــاع املــدين أثنــاء 
قيامهــا بفتــح الطريــق أمــام قوافــل إجــالء املدنيــن عنــد معــر الراموســة مبدينــة حلــب؛ مــا أدى إىل إصابــة قائــد فــوج الدفــاع املــدين 

مبدينــة حلــب، إضافــة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة.

النظــام  قــوات  2016 قصفــت مدفعيــة  األول/  19/ كانــون  اإلثنــن 
املــدين يف حــي  الدفــاع  قــرب مركــز  الســوري اســطواانت متفجــرة عــدة 
الوعــر مبدينــة محــص، اخلاضــع لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا 
أدى إىل إصابة بناء املركز ومواد إكســائه أبضرار مادية متوســطة، إضافة 
إىل خــروج ســيارة إســعاف اتبعــة لــه عــن اخلدمــة نتيجــة دمارهــا جزئيــاً.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVlZDY3pQWHFXQlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcnotb0xtNFlvdkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFU3NDWjhSWEUyMUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN3VoMTAxS2I3S1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN3VoMTAxS2I3S1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYThiUEpxZXhiTDA/view
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الثــالاثء 20/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح صاروخــاً قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملركــز 
270 التابــع للدفــاع املــدين يف بلــدة مســرااب يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة 
املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة أحــد عناصــر الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرة وحتطــم 

زجــاج بعــض نوافذهــا.
 

اجلمعــة 23/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري اثبــت اجلنــاح ابلصواريــخ مركــز 109 التابــع للدفــاع املــدين 
–مركــز هندســة خمتــص ابلتَّخلــص مــن بقــااي األســلحة- يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة 
فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة، إضافــة إىل إصابــة ســيارة 

خدمــات اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة بســيطة.

اخلميــس 29/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري 
اثبــت اجلنــاح صواريــخ عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة ملركــز 200 التابــع 
للدفــاع املــدين يف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، 
اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل 

الســيارة أبضــرار ماديــة متوســطة وهتشُّــم يف زجــاج بعــض النوافــذ.

اثنياً: القوات الروسية:
املراكز احليوية الطبية:

- املنشآت الطبية:
اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مبــى املســتوصف يف احلــي 
اجلنــويب مــن مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح 

الشــام؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســتوصف وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة متوســطة وخروجــه عــن اخلدمــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVlRRNkN5UFZaY0E/view
https://youtu.be/6APBrjcw6lQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQ0I1cTBobTU5cUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOV95ZjNzblF2RU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOV95ZjNzblF2RU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFT3duOTZxeTk4ZVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbm9VWDBTZG1DSGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFclZUaHlVWmhkY28/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcHh1RFI0WHRzS1U/view
https://youtu.be/Pgr08ZUqB3c
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS3drZmNlazlsTms/view
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اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ اجملمــع الطــيب اإلســالمي يف مدينــة 
ــع،  بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء اجملمَّ

وإصابــة قســم العيــادات واملخــر والصيدليــة أبضــرار ماديــة متوســطة، وخروجــه عــن اخلدمــة.

- سيارات اإلسعاف:
اإلثنــن 5/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب ســيارة إســعاف اتبعــة 
ملنظومــة شــام اإلســعافية يف احلــي اجلنــويب مــن مدينــة بنــش بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل 
املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا أدى إىل إصابــة هيــكل الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرة وحتطــم زجــاج نوافذهــا وخروجهــا 

عــن اخلدمــة.

الشارات اإلنسانية اخلاصة:
- منظمة اهلالل األمحر:

الثــالاثء 27/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مقــر اهلــالل األمحــر الســوري 
)فنــدق الكارلتــون ســابقاً( يف مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام؛ مــا 
أدى إىل إصابــة ســور املقــر واملــرآب التابــع لــه أبضــرار ماديــة متوســطة، إضافــة إىل إصابــة ســياريت إســعاف اتبعتــن للهــالل األمحــر 

أبضــرار ماديــة متفاوتــة.

https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFS09CSzViQlpZa1U
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdEJFUlJRWlNIbVk
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFY2lQQnIzR204X3c
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFVnFSOHRhX0NidEU
https://drive.google.com/open?id=0B8oDs0gvdXqFdUhMREsxWGxlNzQ
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbXNyT3RxTlpRTE0/view
https://youtu.be/Pgr08ZUqB3c
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRXNkYzdZV2NGYTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMFhaNXdlRkpZLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZnZKQkpmRXVXVkU/view
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- مراكز الدفاع املدين )منشآت – آليات(:
عصر الثالاثء 27/ كانون األول/ 2016 قصف طران اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة قرب مركز الدفاع املدين 
يف قريــة العثمانيــة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة عنصريــن مــن 

الدفــاع املــدين جبــراح، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة ســيارة إطفــاء اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة متوســطة.

اثنياً: جهات أخرى:
الشارات اإلنسانية اخلاصة:

- منظمة اهلالل األمحر:
اخلميــس 15/ كانــون األول/ 2016 هاجــم عناصــر مســلحة فريــق اهلــالل األمحــر الســوري أثنــاء توجهــه مــن مقــر اهلــالل األمحــر 
يف مدينــة إدلــب إىل مســتودعات املنظمــة يف منطقــة مزرعــة أم عانــون غــريب مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل 
املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، واعرضــوا طريقهــم وأطلقــوا الرصــاص عليهــا بشــكل عشــوائي، مث قامــوا ابالســتيالء علــى 
ســيارة خدمــات اتبعــة للهــالل األمحــر وبعــض جتهيــزات الفريــق بعــد أن قامــوا إبجبــار عناصــر املنظمــة علــى النــزول منهــا، مل نتمكــن 

مــن معرفــة اجلهــة الــي قامــت ابالعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر. 

الثالاثء 27/ كانون األول/ 2016 اعرض مسلحون جمهولون سيارة خدمات اتبعة للهالل األمحر السوري قرب فرع األمن 
العســكري مبدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح الشــام، وقامــوا إبنــزال الســائق 

واقتيــاد الســيارة إىل جهــة جمهولــة، مل نتمكــن مــن معرفــة اجلهــة الــي قامــت ابالعتــداء حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOE80VmY3T3B2VFE/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. نؤكــد علــى أن معظــم حــوادث القصــف الــواردة يف التقريــر قــد اســتهدفت أفــراداً مدنيــن عــزل، وابلتــايل فــإن القــوات الســورية 
والروســية 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 مــارس تنظيــم داعــش وفصائــل املعارضــة املســلحة وقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة أفعــااًل ترقــى ألن تكــون جرائــم حــرب عــر 

عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون واســتهداف 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 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:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن علــى القــرار رقــم 2139 وال يوجــد التزامــات 
بوقف عمليات القصف العشــوائي، وجيب أن تلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنســاين.
• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــا فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه 

ابرتــكاب جرائــم حرب.
• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 

والتخريــب. 
• توســيع العقــوابت لتشــمل النظامــن الروســي اإليــراين املتورطَــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

ضد الشــعب الســوري.
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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 املتورطــن.
• 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 الفــرة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة

الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ومــازال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن 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 الســورين أواًل تعويــض 
النقــص احلــاد احلاصــل داخــل ســوراي، 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 الكــوادر الطبيــة.

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