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اخلميس 18 متوز 2019

على األمم املتحدة أن تعلن عن املراكز الطبية 
اليت مت استهدافها وكانت مشمولة ضمن 

اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع

جلنة التحقيق الدولية واملفوضية السامية حلقوق 
اإلنسان تتحمالن مسؤولية حتديد مرتكيب اهلجمات
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احملتوى:
أواًل: مقدمة عن استهداف املراكز الطبيَّة منذ بداية احلراك الشعيب حىت خروج مناطق عن سيطرة النظام السوري.

اثنياً: اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع مل تـَُقم ابلدَّور املرجو منها يف حتييد املراكز الطبية يف النِّزاع السوري.
اثلثاً: أبرز حوادث االعتداء على املراكز الطبية احمليَّدة حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

رابعاً: رأي أبرز املنظمات السورية يف عمل اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: مقدمــة عــن اســتهداف املراكــز الطبيــة منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب حــى خــروج مناطــق عــن ســيطرة 
النظــام الســوري:

منذ اللحظات األوىل الندالع احلراك الشعيب حنو التغيري والدميقراطية يف سوراي آذار/ 2011 واجه النظام السوري املتظاهرين 
إبطــالق الرصــاص احلــي وُأصيــب عــدد منهــم، وملــا قــام زمالؤهــم إبســعافهم إىل املشــايف احلكوميــة أو اخلاصــة متــت مالحقتهــم 
واعتقاهلــم مــن داخلهــا، وهتديــد أصحاهبــا وختريــب حمتــوايت بعــض املشــايف إرهــاابً لآلخريــن، وأصبــح ضــرورايً إنشــاء مراكــز طبيــة 
بشــكل خمفــي إلســعاف اجلرحــى، وتطــوَّرت الحقــاً مــع حتــول احلــراك الشــعيب إىل نــزاع مســلح داخلــي وخــروج مناطــق عــن ســيطرة 
النظــام الســوري لتصبــح مراكــز بديلــة عــن املشــايف احلكوميــة، وعلــى امتــداد مثــاين ســنوات شــكَّلت هــذه املراكــز الطبيــة وكوادرهــا 
هدفــاً اســراتيجياً للنظــام الســوري وحلفائــه؛ هبــدف إيقــاع أكــر قــدر ممكــن مــن اإلرهــاب واألمل للمجتمــع عــر اســتهداف مفاصــل 
أساســية ال غــى للحيــاة الطبيعيــة عنهــا، ومل يقــم نظــام أو حكومــة ابســتهداف املراكــز الطبيــة علــى هــذا النحــو املقصــود واملتعمــد 
منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة، وممــا شــجع النظامــن الســوري والروســي علــى االســتمرار يف قصــف املشــايف هــو ردة الفعــل اهلزيلــة مــن 

قبــل اجملتمــع الــدويل علــى مثــل هــذه األفعــال اإلجراميــة الــي ُتشــكِّل جرائــم حــرب وقعــت وبصــورة متكــررة.

ولقــد بــذل احلــراك الشــعيب يف ســوراي والحقــاً املنظمــات اإلغاثيــة يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري وحلفائــه جهــوداً 
اســتثنائية حلمايــة املراكــز الطبيــة؛ كاســتخدام أقبيــة املبــاين، ووضــع ســواتر رمليــة، واســتخدام أنظمــة اإلنــذار املبكــر، وصــواًل إىل 
اســتخدام املغــارات داخــل اجلبــال، لكــن النظــام الســوري وحليفــه الروســي اســتمرَّا يف حتديــد أماكــن تلــك املراكــز ومالحقتهــا عــن 

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.

R190707



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 2

طريــق خمريــن حمليــن أو طائــرات االســتطالع، والحــَظ فريــق التوثيــق يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قصفــاً حمــدداً ودقيقــاً 
لتلــك املراكــز الطبيــة عــر صواريــخ موجهــة، وكثــري مــن املراكــز الطبيــة قــد مت قصفهــا غــرَي مــرة حبســب قاعــدة البيــاانت اخلاصــة 
أبرشــيف حــوادث اســتهداف املراكــز الطبيــة لدينــا، إضافــة إىل قصــف ســيارات اإلســعاف والطــرق الــي مــن املتوقــع أن تســلكها.

وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد اهتمَّــت علــى حنــو خــاص عــر الســنوات الثمــاين املاضيــة بتوثيــق االنتهــاكات املتعلقــة 
ابلكــوادر الطبيــة واســتهداف املنشــآت الطبيــة عــر تقاريــر شــهرية دوريــة وتقاريــر وأحبــاث موسَّــعة، وقــد تبــنَّ لنــا مــن خــالل توثيــق 
وأرشــفة حــوادث االعتــداءات أنَّ قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين هــي املرتكــب األبــرز هلــذه االنتهــاكات بشــكل رئيــس؛ 
بســبب اســتخدام ســالح الطريان؛ األمر الذي تســبَّب يف تدمري جزئي أو كلي للمراكز الطبية واملستشــفيات امليدانية، واملعدات 
الطبيــة وخمــازن األدويــة واملولــدات الكهرابئيــة، الــي تعمــل علــى تغذيــة هــذه املرافــق، وابلتــايل تســبَّب أيضــاً يف إغــالق مرافــق الرعايــة 
الصحيــة بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتضــرُّر مئــات اجلرحــى أو املصابــن وأصحــاب األمــراض املزمنــة وغريهــا مــن الفئــات الــي حتتــاج 

إىل الرعايــة.

منهجية:
ُيســلِّط هــذا التقريــر الضــوء علــى جــدوى عمــل اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع التابعــة لألمــم املتحــدة، ويتحــدَّث عــن أتثريهــا علــى 

محايــة املراكــز الطبيــة ويســتعرض التقريــر أبــرز اهلجمــات علــى املراكــز الطبيــة الــي كانــت قــد متــت مشــاركة إحداثياهتــا مــع اآلليــة.
مجيــع اهلجمــات املوثقــة لدينــا نفَّذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي ومل نوثِـّـق أيــة هجمــات نفَّذهتــا قــوات التحالــف الــدويل علــى 

مراكــز طبيــة ضمــن اآلليــة.

مل نســتطع حتديــد عــدد املراكــز الطبيــة الــي شــاركت إحداثياهتــا ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع، لكننــا اســتطعنا رصــد 
منظمــات طبيــة عــدة كانــت قــد شــاركت إحداثيــات املراكــز الطبيــة الــي تدعمهــا وتعّرضــت هــذه املراكــز للعديــد مــن اهلجمــات.
مجيــع املعلومــات املتعلقــة إبحصائيــات املراكــز الطبيــة ضمــن اآلليــة حصلنــا عليهــا مــن خــالل تصرحيــات ملســؤولن يف مكتــب 

تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة.

وبشــكل عــام، فمــن خــالل عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر 
شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 
حــىت اآلن، يقــوم فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة 
ملتابعــة مــا ورَد ضمــن هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث 
يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً 

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
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نتيجــة حمدوديــة اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة؛ وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم 
يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث 
حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة 
يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج املصابــن وعاينــت 

جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.

اثنياً: اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع مل تـَُقم ابلدَّور املرجو منها يف حتييد املراكز الطبية يف النِّزاع السوري: 
قــام مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA بتأســيس آليــة معينــة يف حماولــة عمليــة منــه؛ هتــدف إىل 
أتمــن نــوع مــن احلمايــة للعاملــن يف احلقــل اإلنســاين مبــا يشــمل املكاتــب واملرافــق واملواقــع اخلاصــة ابلعمليــات اإلنســانية وأماكــن 
وجتمعــات النازحــن، والطــرق املؤديــة إىل املرافــق اإلنســانية، والعيــادات املتنقلــة مــن القصــف واهلجمــات، حيــث تقــوم اآلليــة 
اإلنســانية لتجنــب النــزاع إبعــالم قــوات التحالــف الــدويل وروســيا وتركيــا واجملموعــة الدوليــة لدعــم ســوراي ابملواقــع اإلنســانية الثابتــة 
واملهــام اإلنســانية املتحركــة؛ هبــدف التَّخفيــف مــن خماطــر اســتهدافها وقصفهــا بغــارات جويــة، وقــد نــصَّ البيــان التأسيســي هلــذه 
اآللية اإلنســانية لتجنب النزاع على أنَّ االشــراك فيها يكون تطوعياً من قبل املنظمات، وال يضمن ســالمة األفراد أو املنشــآت 
أو املواقــع يف حــال املشــاركة فيهــا، كمــا أن اســتخدام هــذه اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع ال ُيشــكِّل اتفاقــاً ُملزِمــاً مــن الناحيــة 

القانونيــة ألي مــن األطــراف.
مل تكــن تركيــا وروســيا ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع يف عــام 2014، لكــن مت االتفــاق معهمــا علــى حتييــد املواقــع الثابتــة 

واملتحركــة اخلاصــة ابملنظمــات اإلنســانية. 

ولقــد متَّ تطبيــق اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع يف مناطــق أخــرى شــهدت نزاعــات مســلحة كمــا حــدث يف أفغانســتان واليمــن 
ومــايل، وحقَّقــت جناحــات مهمــة، ومت حتييــد آالف املراكــز الطبيــة عــن اهلجمــات والقصــف، لكــن يف ســوراي؛ نظــراً ألن روســيا 
قــوة كــرى وعضــو دائــم يف جملــس األمــن وحتمــي النظــام الســوري، كانــت روســيا والنظــام الســوري فــوق القانــون وانتهــكا علــى حنــو 
مســتمر قواعــد عــدة يف القانــون العــريف وقــرارات جمللــس األمــن الــدويل، وتصرفــت األنظمــة الســوري والروســي واإليــراين كأنظمــة 

مارقــة ومل يتمكــن أحــد مــن إيقــاف انتهاكاهتــا العلنيــة والفاضحــة يف ســوراي وانتصــرت فعليــاً علــى القانــون الــدويل.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_ar.pdf
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وبعــد أن ُقصَفــت املراكــز الطبيــة ومت اســتهدافها مــرات عديــدة مــن قبــل الطــريان الروســي والســوري، دفــع اليــأس التــام مــن محايــة 
القانــون الــدويل واجملتمــع الــدويل للمراكــز الطبيــة يف ســوراي، بعــض املنظمــات حملاولــة اختبــار التنســيق والعمــل مــع اآلليــة اإلنســانية 
لتجنــب النــزاع التابعــة لألمــم املتحــدة؛ علَّهــا تنجــح يف حتييــد بعــض املراكــز الطبيــة أو علــى األقــل تفضــح بشــكل واضــح مرتكــيب 
عمليات القصف الي ُتشــكِّل جرائم حرب، وحبســب ما أخران به عدد من مســؤويل املنظمات الطبية يف ســوراي فإهنم قد قاموا 
مبشــاركة اآلليــة بنســبة تــراوح مــا بــن 20 - 50 % مــن جممــل املراكــز الطبيــة الــي يديروهنــا، ومتَّــت مشــاركة املراكــز الطبيــة ذات 
املواقــع الواضحــة والــي إبمــكان النظــام الســوري والروســي حتديــد أماكنهــا بســهولة عــر طائــرات االســتطالع أو املخريــن احملليــن.

مل نتمكــن مــن معرفــة املراكــز الطبيــة كافــة الــي مت تســجيلها ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع؛ ذلــك ألن اآلليــة ال تعلــن عنهــا، 
وال متلــك موقعــاً إلكرونيــاً تنشــر عــره بيــاانت أو تصرحيــات، ومــن الصعوبــة مبــكان ابلنســبة إلينــا معرفــة كل تلــك املراكــز الــي مت 
حتييدهــا مــن بــن املراكــز الطبيــة كافــة، وهتــدف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن حماولــة معرفــة تلــك املراكــز إىل مقارنتهــا مــع 
قاعــدة البيــاانت الــي منتلكهــا اخلاصــة ابملراكــز الطبيــة الــي تعرَّضــت للقصــف؛ األمــر الــذي مُيكننــا مــن إصــدار حصيلــة عــن عــدد 
املراكــز الطبيــة الــي مت قصفهــا وهــي مســجَّلة ضمــن اآلليــة، وقــد متكنَّــا مــن معرفــة عــدد مــن املراكــز الطبيــة الــي مت حتييدهــا وقصفهــا، 

لكنهــا حــاالت معــدودة وال مُتثــل حصيلــة شــاملة أو حــىت تقريبيــة. 

The newhumanitarian )إيريــن ســابقاً( -وهــي وكالــة صحفيــة  نقلــت وكالــة   2018 الثــاين/  تشــرين   /13 يف 
أسَّســتها األمــم املتحــدة يف عــام 1995 وانفصلــت عنهــا يف 2015 - عــن مســؤول يف األمــم املتحــدة إدراَج مــا ال يقــل عــن 

778 موقعــاً يف ســوراي ضمــَن اآلليــة علــى مــدار أزيــَد مــن ســبع ســنوات، معظمهــا ُأضيــف يف عــام 2018. 

علــى ســبيل املثــال منــذ بــدأ هجــوم قــوات النظــام الســوري والروســي علــى حمافظــة إدلــب ومــا حوهلــا يف 26/ نيســان حــىت 12/ 
متــوز/ 2019 متكنَّــا مــن حتديــد تســع هجمــات علــى مراكــز طبيــة كانــت مســجلة ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع، وال 
يــزال التحقيــق جــارايً للوصــول إىل حصيلــة املراكــز الطبيــة الــي مت قصفهــا علــى الرغــم مــن تســجيلها ضمــن اآلليــة منــذ أتسيســها 

يف أيلــول/ 2014 حــىت اآلن.

ال نســتطيع التَّحديــد بدقــة فيمــا إذا ســامهت مشــاركة إحداثيــات تلــك املراكــز الطبيــة مــع القــوات الروســية يف تســهيل عمليــة 
قصفهــا؛ ذلــك ألن ِســجل النظــام الروســي اإلجرامــي يف ســوراي ُيشــرُي إىل أنَـّـه لــن يتــورَّع عــن اســتخدام تلــك اإلحداثيــات 

واالســتفادة منهــا يف قصــف تلــك املراكــز الطبيــة بــل ومشــاركتها مــع النظــام الســوري.

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/11/13/what-humanitarian-deconfliction-syria-yemen
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كان يتوجــب علــى اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع وعقــَب قصــف كل مركــز طــيب ُمســجل لديهــا أن تُعلــن عــن ذلــك علــى األقــل، 
ورمبــا أن حتــدد الحقــاً بدقــة مــن هــو املســؤول عــن تلــك اهلجمــات، أو أن تــزوَِّد جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة واملفوضيــة الســامية 
حلقــوق اإلنســان ابلبيــاانت واألدلــة الــي لديهــا مــن أجــل حتديــد وفضــح اجلهــة الــي قامــت بقصــف تلــك املراكــز الطبيــة، وإال فمــن 
وجهــة نظــران ال نــرى أيــة فائــدة يف مشــاركة اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع ســوى مزيــد مــن تســهيل احتماليــة املخاطــرة يف معرفــة 
النظامــن الروســي والســوري إبحداثيــات تلــك املراكــز الطبيــة، وخاصــة أن تلــك البيــاانت يقــوم مكتــب الشــؤون اإلنســانية يف تركيــا 
مبشــاركتها مــع مكتــب الشــؤون اإلنســانية يف دمشــق، الــذي رمبــا يتعــرَّض لضغــوط وابتــزاز مــن النظــام الســوري املعــروف مبحاوالتــه 
املســتمرة لنهــب أمــوال اإلغاثــة وتســخريها لصاحلــه كمــا ورد ذلــك يف تقاريــر عــدة أصدرانهــا ســابقاً، وابلتــايل توفــري عنــاء البحــث 

عنهــا عــر طائــرات االســتطالع أو املخريــن احملليــن التابعــن لــه.

ويبــدو أن هــذا هــو الســبب حتديــداً وراء امتنــاع عــدد مــن املنظمــات الطبيــة وكذلــك منظمــة الدفــاع املــدين الســوري عــن املشــاركة يف 
اآللية اإلنســانية لتجنب النزاع، ولقد أوصت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان كذلك بعدم مشــاركة أٍي من البياانت معها أيضاً.

ويُظهــر لنــا منــوذج طلــب االســتبيان الــذي يتوجــب علــى املنظمــات الطبيــة الراغبــة ابالنضمــام إىل اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع 
تعبئتــه، يُظهــر بوضــوح حجــم وكميــة املعلومــات الدقيقــة الــي ينبغــي علــى املنظمــات الطبيــة اإلدالء هبــا عــن كل مركــز طــيب، مبــا يف 

ذلــك علــى ســبيل املثــال: نســبة اإلشــغال وصــور اثبتــة وإحداثيــات حُتــدد موقــع املركــز.
لقــد أبلغنــا بعــض األطبــاء أنَّ منظمــات طبيــة تعرَّضــت لضغوطــات ُمعينــة مــن أجــل إلزامهــم علــى املشــاركة يف اآلليــة لكننــا مل 
نتمكــن مــن التحقــق مــن ذلــك بشــكل كاٍف؛ نظــراً لضيــق الوقــت الــالزم إلصــدار التقريــر، وال يــزال التحــري جــارايً يف هــذه النقطــة 

حتديــداً مــن أجــل اإلشــارة إليهــا يف حــال التحقــق منهــا يف تقاريــران الالحقــة.

يف 29/ أاير/ 2018 صــرح مــارك لوكــوك وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ عــن 
حتقيقــات مرتقبــة ســتجريها األمــم املتحــدة فيمــا خيــصُّ اهلجمــات علــى املنشــآت الطبيــة احمليَّــدة، يؤكــد هــذا التصريــح تعــرُّض 
املنشــآت احمليــدة هلجمــات، كمــا يؤكــد أنَّ األمــم املتحــدة علــى علــم بتلــك اهلجمــات، كان يفــرض ابلتقاريــر الصــادرة عــن جلنــة 
التحقيــق الدوليــة املســتقلة أن تتضمــن حتقيقــات عــن تلــك احلــوادث بشــكل أكثــف وأن حتــدد مســؤولية الطــريان احلــريب وال ســيما 
الروســي يف تلــك اهلجمــات، وكذلــك املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان الــي يتوجــب عليهــا أن تصــدر علــى األقــل بيــاانت 

بشــكل متكــرر ُتديــن تلــك اهلجمــات.

http://sn4hr.org/arabic/2016/06/17/6473/
http://sn4hr.org/arabic/2019/03/13/10928/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-85?fbclid=IwAR3qvhwNeBTGG-XwcpchHnv5YWQLklLaQq8vhketOZ0uT3Rq5XmBPED-6Lk
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يف أاير/ 2019 وعلــى هامــش اجتمــاع جمللــس األمــن قــال الســيد مــارك لوكــوك إن املســؤولن عــن اهلجمــات علــى املراكــز الطبيــة 
أشــخاص ميكنهــم الوصــول إىل أســلحة متطــورة مبــا يف ذلــك ســالح اجلــو احلديــث ومــا يســمى أبســلحة ذكيــة أو دقيقــة وذكــر أن 

اهلجمــات اســتهدفت منشــآت حميــدة وهــي متاثــل هجمــات تعرضــت هلــا منشــآت حميــدة يف الغوطــة الشــرقية يف عــام 2018.

اثلثــاً: أبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز الطبيــة احمليَّــدة حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 17 حادثــة اعتــداء علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ أيلــول/ 2014 حــىت 
12/ متــوز/ 2019، اســتهدفت هــذه احلــوادث 9 منشــآت مدرجــة ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع، وقــد وقعــت معظــم 
اهلجمــات يف عامــي 2018 و2019، وكمــا أشــران يف املنهجيــة فــإن هــذه اإلحصائيــة ال متثــل مجيــع اهلجمــات الــي اســتهدفت 

املراكــز الصحيــة احمليــدة وإمنــا حســب مــا اســتطعنا توثيقــه.

نستعرض فيما يلي أبرز هذه اهلجمات:

مشفى شام اجلراحي 
األربعاء 14/ شــباط/ 2018 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روســي صواريخ عدة على مشــفى شــام اجلراحي -املدعوم 
مــن قبــل منظمــة ســوراي لإلغاثــة والتنميــة )SRD(- مشــال قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف 
بنــاء املشــفى وإصابــة معداتــه وســيارة إســعاف اتبعــة لــه أبضــرار ماديــة كبــرية وخروجــه عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة 

بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

مركز الزربة الصحي:
اإلثنــن 6/ أاير/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــن علــى مركــز الزربــة الصحــي –

املدعــوم مــن قبــل اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز(- يف بلــدة الزربــة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 
مدنيــن اثنــن كاان أمــام املركــز، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املركــز وإصابــة مــواد إكســائه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

ختضــع البلــدة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://news.un.org/en/story/2019/05/1038681
https://drive.google.com/file/d/1_FvR80zab_7tDVXvadZA3hbTLd_7ExRh/view
https://drive.google.com/file/d/1lz97gnbxzAktwMbw5NqzL1zQkFi54CmJ/view
https://www.youtube.com/watch?v=1K0oSg2hgPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hrOCkkIwlGU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y7nZ8v9x0jE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1aPUd3ixtCK7UJKlolmw3lgGXXpqn9RaF/view
https://drive.google.com/file/d/1diHI-LvprvXJI12pSY9Nukx4YCMvA2j2/view
https://drive.google.com/file/d/1f_JWcJtbf_Dyijb0PD3SpezROLaE1OqH/view
https://drive.google.com/file/d/17Z6brhezYCPJGOcR5LsqlrpKKKkketNw/view
https://www.youtube.com/watch?v=1K0oSg2hgPI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1RSAnOZywoi20Km5cl_aFK1iRnefPez3p/view
https://drive.google.com/file/d/1eILr87teQS4cRxm2VkC3BZSWwZ2tSftt/view
https://drive.google.com/file/d/1QGrIIan7SI1hNGW4aMj1Z7uGE_V2tJDe/view
https://drive.google.com/file/d/1RSAnOZywoi20Km5cl_aFK1iRnefPez3p/view
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مشفى ترمال التخصصي ووحدة ترمال لغسيل الكلى:
يقعــان يف قريــة ترمــال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب ضمــن كتلــة بنــاء واحــدة، يُقــدِّم املشــفى خدمــات اجلراحــة العظميــة والعامــة 
ويســتفيد منها قرابة 4160 شــخص شــهرايً، فيما تقدم وحدة غســيل الكلى خدماهتا لـ 59 شــخصاً شــهرايً، تندرج املنشــأاتن 
ضمــن آليــة التحييــد إبشــراف األمــم املتحــدة، وتدعمهمــا اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة “ســامز”، مت تعليــق العمــل فيهمــا يف 

4/ أاير نظــراً للقصــف الكثيــف علــى املنطقــة. مث خــرج البنــاء الــذي يضمهمــا عــن اخلدمــة إثــَر تعرُّضــه هلجومــن اثنــن: 

األحــد 5/ أاير/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب املبــى -علــى بعــد قرابــة 100م-؛ 
مــا أدى إىل إصابــة البنــاء واملعــدات داخلــه أبضــرار ماديــة متوســطة. 

الثــالاثء 14/ أاير/ 2019 شــنَّ طــريان اثبــت اجلنــاح “ســيخوي 24” اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارات عــدة يف هــذا 
اليــوم،  اســتهدفت ثــالث منهــا منطقــة قريبــة مــن املشــفى فيمــا كانــت أحدهــا مباشــرة علــى البنــاء؛ مــا أدى إىل دمــار كبــري يف 
بنــاء املشــفى الــذي متَّ إفــراغ معداتــه قبــل تعرُّضــه للقصــف، وخروجــه عــن اخلدمــة. ُنشــري إىل القــوات الروســية شــنَّت هجومــاً جــوايً 
ابلصواريــخ قــرب املبــى يف اليــوم التــايل. ختضــع قريــة ترمــال لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

دمار حلق مبشفى ترمال التخصصي ووحدة غسيل الكلى إثر هجوم جوي سوري – 14/ أاير/ 2019 – بعدسة: سهيل العلي

https://www.sams-usa.net/
https://drive.google.com/file/d/1GVzx4xE-xJx_UBZuAER_GAgLs7ziaZZa/view
https://drive.google.com/file/d/1KZuP0NM-FgYg4XvQBjil9GnUlL_-Hbje/view
https://drive.google.com/file/d/1WuJmD1GgwK8limnKwQxYO7s2YnzFNGXA/view
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مركز كفر زيتا الصحي:
يقــع يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، يقــدم خدمــات طــب عــام وطــب أطفــال، تدعمــه اجلمعيــة الطبيــة الســورية 

األمريكيــة “ســامز”، ويســتفيد مــن خدماتــه قرابــة 1600 شــخص.
األربعــاء 8/ أاير/ 2019 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى املركــز؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املركــز وإصابــة معداتــه أبضــرار ماديــة كبــرية. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

الوحدة اجلراحية يف كفر زيتا “مشفى الشهيد حسن األعرج سابقًا”:
تقــع ضمــن مغــارة يف مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، أُنشــئت يف عــام 2015، تضــمُّ أقســام جراحــة عامــة وجراحــة 
عظميــة، يســتفيد مــن خدماهتــا قرابــة 1500 شــخص شــهرايً. تدعمهــا منظمــة أطبــاء عــر القــارات PAC، تعرضــت الوحــدة 

هلجومــن يف يــوم واحــد:

األحــد 5/ أاير/ 2019، قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ الوحــدة، تــال ذلــك إلقــاء الطــريان املروحــي 
التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة ســقطت بشــكل مباشــر علــى الوحــدة ويف حميطهــا؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي 
يف هيــكل الوحــدة وإصابــة معداهتــا أبضــرار ماديــة متوســطة. وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع مدينــة كفــر زيتــا لســيطرة مشــركة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار انمجة عن هجوم جوي روسي على مركز كفر زيتا الصحي يف محاة - 8/ أاير/ 2019

https://drive.google.com/file/d/16AlqjiNyEnYLmq0gbrHofl_ry2UCLTY3/view
https://drive.google.com/file/d/13qDUmXoeu1pXV1HvIAZmfcWlQrD3MEJg/view
https://drive.google.com/file/d/1_WR-UO2WBpfAoy0RqY4kwe9_GVzRc1uo/view
https://drive.google.com/file/d/1O62MLKzMY4A_Qf3LCpuq76gqDB9LhvP4/view
https://physiciansac.org/
https://drive.google.com/file/d/1o1iMfSMdsAlOHriPsGR1eJLPwY9rqZTw/view
https://drive.google.com/file/d/1sEbyuJ5bKHmQvf0DCtA46I8t4vOREgqk/view
https://drive.google.com/file/d/1Db3DQzKknsFyMIVLHOfD8JKBSErYQ_P-/view
https://drive.google.com/file/d/14o0rniiCIu_tM73M4oKNsoGjDWJ3HRpj/view
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مشفى نبض احلياة:
يقــع ضمــن مغــارة علــى أطــراف قريــة حــاس بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، حيتــوي علــى أقســام للجراحــة العامــة والعظميــة وأمــراض 
 .”SRD“ األذنية والبولية والداخلية، يستفيد من خدماته قرابة 6000 شخص تقريباً، تدعمه منظمة سوراي لإلغاثة والتنمية

األحــد 5/ أاير/ 2019، قرابــة الســاعة 15:00 قصــف طــريان اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت 
بشــكل مباشــر مشــفى نبــض احليــاة؛ مــا أدى إىل إصابــة املشــفى وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة كبــرية، ُنشــري إىل أن املشــفى مت إخــالؤه 
مــن املرضــى والكــوادر الطبيــة إثــَر التصعيــد العســكري األخــري، الــذي تشــهده املنطقــة مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي. 
كمــا ُنشــري إىل أن املنطقــة الــي يقــع املشــفى ضمنهــا قــد تعرَّضــت لغــارات عديــدة قبــل هــذا التاريــخ وبعــده. ختضــع قريــة حــاس 

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

دمار حلق مبشفى نبض احلياة يف قرية حاس/ إدلب إثر هجوم جوي روسي- 5/ أاير/ 2019 – بعدسة: سعد الدين زيدان 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89%20%D9%86%D8%A8%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%205%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=d365c093-9846-49d1-8cae-27a73601f321
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVn5ekLoVSVJmQXNrl3IuxMBynbt7Cu4VquSCsdpdYstug?e=NSC26u
https://drive.google.com/file/d/1K_akFiQ83STaGUEHahysXLGw2b8QAHtm/view
https://drive.google.com/file/d/1IGd-VkkVKD_18M_2xXgwWJt5CK5tRnDK/view
https://drive.google.com/file/d/1U_I4F2zyM3S-colgcDRZ869FWnrdYG_x/view
https://drive.google.com/file/d/11e2HyN5mFIRvATCLKKSBhFoz--lPabm0/view
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رابعاً: رأي أبرز املنظمات السورية يف عمل اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع:
قــال لنــا الطبيــب حممــد كتــوب - أحــد األطبــاء يف اجلمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة ســامز1 : “مل تدَّخــر مجعيــة ســامز أي جهــد 
يف ســبيل محايــة املنشــآت الطبيــة، لكــن سياســة اهلجــوم علــى املنشــآت اســتمرت واختــذت شــكل تكتيــك يســتخدمه النظــام 
الســوري وحلفــاؤه، لذلــك قمنــا ابلتواصــل مــع كــوادران وإدارات املشــايف الــيت ندعمهــا للحصــول علــى موافقتهــم واحــدة 
تلــو األخــرى لالنضمــام إىل آليــة التحييــد، وعلــى الرغــم مــن عــدم ثقتنــا ابلنظــام الســوري والقــوات الروســية بــدأان نشــعر أبنــه 
ال جــدوى مــن إخفــاء اإلحداثيــات فهنــاك قــدرة تقنيــة عاليــة لــدى أجهــزة االســتطالع العســكرية لتحديــد مواقعهــا لذلــك 
قمنــا ابملشــاركة يف آليــة التحييــد بدايــة عــام 2018، ومت االتفــاق علــى مشــاركة املنشــآت الثابتــة دون القوافــل املتحركــة، 
ــن إحداثيــات الـــ GBS وصــور مــن اجتاهــات عــدة للمنشــأة، إضافــة إىل وصــف  جيــري العمــل عــر تعبئــة اســتمارة تتضمَّ
املنشــأة وآليــة عملهــا ووصــف البنــاء واملســاحة وعلــى مــاذا ُيشــرف البنــاء، ومــاذا جيــاوره، وتتــم مقارنــة مجيــع اإلحداثيــات 
الســابقة مــع صــور األقمــار الصناعيــة للتَّحقــق مــن صحتهــا، ونقــوم مبشــاركة هــذه املعلومــات مــع األمــم املتحــدة مــن خــالل 

مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية “األوتشــا” وتقــوم بدورهــا مبشــاركة اإلحداثيــات واملعلومــات مــع األطــراف الدوليــة.”
قــال الطبيــب حممــد إنَّ مــا ال يقــل عــن 35 مرفــق طــيب اتبــع هلــم قــد متــت مشــاركته مــع آليــة التحييــد، تعــرَّض 9 منهــا لالســتهداف 
وبعضهــا اســتهدف أزيــَد مــن مــرة، وأضــاَف أنَّ االنضمــام إىل اآلليــة مل يســاهم بشــكل عــام يف اخنفــاض معــدل اهلجمــات: “إذا 
مــا قــاران معــدل اهلجمــات بــن عامــي 2017 و2018 جنــد أنَّ املرافــق احمليــدة قصفــت بشــكل أقــل مــن غــر احمليــدة، لكــن 
هــذا ال يعــي أنَّ اآلليــة قــد ســامهت يف محايــة املنشــآت ألن املنشــآت احمليَّــدة ُتشــكل يف األســاس نســبة ضئيلــة مــن اجملمــوع 
العــام للمنشــآت، ومؤخــراً يف غضــون احلملــة العســكرية األخــرة علــى منطقــة إدلــب وقعــت مثــاين هجمــات علــى مواقــع 

حميــدة مــن أصــل 25 هجومــاً علــى املرافــق الطبيــة بشــكل عــام، وهــي نســبة كبــرة.”
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أحــد املســؤولن مــن منظمــة أوســوم “أمحــد الدبيســي”2  وهــي أحــد املنظمــات 
الــي شــاركت تفاصيــل مواقــع منشــآهتا الطبيــة مــع اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع: “جــاءت مشــاركتنا يف اآلليــة بعــد اجتماعــات 
عــدة مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األمــم املتحــدة، الــذي قــال أن النظــام الســوري وروســيا يدَّعــون أهنــم 
يقصفــون املشــايف لعــدم علمهــم مبواقعهــا وإهنــم ال يلتزمــون حبمايــة مشــايف غــر مســجلة يف وزارة الصحــة التابعــة للنظــام 
ــة ومشــفى لألمــراض النفســية، ومشــفى  ــة أولي ــة ســبعة مراكــز صحي الســوري، هــذه كانــت ذريعتهــم، شــاركنا بيــاانت قراب
ابب اهلــوى مــن ضمــن هــذه املشــايف. وقــع اســتهداف ملركــز يف جســر الشــغور بريــف إدلــب، كان اهلجــوم يبعــد عــن املركــز 
50 مــر، قمنــا إببــالغ اآلليــة الدوليــة ابهلجــوم لكــن حــى اآلن مل نســمع إبجرائهــم أي حتقيــق، يف حــن وقــع هجــوم آخــر 

علــى مركــز الزعفرانــة بريــف محــص الشــمايل.”

1  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 8 حزيران وعر اإلمييل اإللكروين يف 17 حزيران.

2  تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 7/ حزيران.
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قــال أمحــد إنــه رصــد خــالل احلملــة العســكرية األخــرية علــى منطقــة إدلــب تضــرُّر 25 مركــزاً طبيــاً يف عمــوم املنطقــة –ليســت 
مجيعهــا اتبعــة ملنظمــة أوســوم–، مثانيــة منهــا شــاركت إحداثياهتــا ضمــن اآلليــة: “إن املشــاركة يف اآلليــة مل تغــر مــن وتــرة 
ــزة علــى مجيــع املراكــز بصــرف  اســتهداف النظــام الســوري والقــوات الروســية للمشــايف، لقــد كانــت اهلجمــات األخــرة مركَّ
النظــر إن كانــت حميَّــدة أم ال لقــد اســتهرت قــوات احللــف الســوري الروســي ابآلليــة الدوليــة وال بــدَّ مــن حماســبتهم علــى 

هــذه اجلرائــم.”

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
• النظــام الســوري والروســي مســتمران يف قصــف املراكــز الطبيــة بســالح اجلــو الــذي ال ميتلكــه أحــد ســوامها يف تلــك املنطقــة، وإنَّ 

قصــف املراكــز الطبيــة علــى حنــٍو مقصــود ُيشــكِّل جرميــة حــرب.
• مل ُتســاهم اآلليــة اإلنســانية لتجنُّــب النــزاع يف محايــة املراكــز الطبيــة يف النــزاع الســوري، بــل رمبــا وفَّــرت إمكانيــة لوصــول النظــام 

الروســي أو الســوري إىل البيــاانت الــي قامــت املنظمــات الطبيــة الســورية بتزويدهــا هبــا.
• مل تطلــب اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع مــن املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان وجلنــة التحقيــق الدوليــة علــى حنــو علــي القيــام 

بتحقيقــات عــن املراكــز الطبيــة املشــاركة يف اآلليــة، الــي مت قصفهــا.
• إنَّ عدم فضح مرتكيب جرمية قصف املراكز والكوادر الطبية قد ساهم بشكل كبري يف التجرؤ على تكرارها على حنو صارخ.

• إنَّ احلــوادث الــواردة يف هــذا التَّقريــر مُتثِّــل بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك خرقــاً لقــراري جملــس األمــن رقــم 2139 و2254 
القاضيَــن بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وانتهــاكاً عــر 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 أهنــا ارتكبــت يف ظــل نــزاع مســلح غــري 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 
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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 األكــر مــن املســاعدات املاليــة واملعنويــة، والــي غالبــاً ال تصــل إىل ُمســتحقيها بــل إىل املوالــن 

للحكومــة الســورية.

إىل اجملتمع الدويل:
• التَّحضــري لتدخــل سياســي واقتصــادي وعســكري حلمايــة املدنيــن يف ســوراي ومحايــة املراكــز الطبيــة عــر حتالــف خــارج جملــس 
األمــن، ذلــك بعــد فشــله املتكــرر يف ســوراي واســتمرار النظــام الســوري وحلفائــه ابرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية.
• 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.
• 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 عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة واتفاقيــات 
أســتاان، 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.
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• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

إىل اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع:
• إنشــاء موقــع إلكــروين حيتــوي قاعــدة بيــاانت كاملــة عــن املراكــز املســجلة لــدى اآلليــة كافــة، مــع اإلشــارة إىل املراكــز الــي مت 
اســتهدافها، ولــو بــدون حتديــد املســؤول عــن القصــف، إنَّ هــذا ســوف يســاعد احملققــن يف أجهــزة األمــم املتحــدة واملنظمــات 
الدوليــة واملنظمــات احملليــة املختصــة واملعنيــة، وســوف نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اســتناداً إىل ذلــك مبقاطعتهــا مــع 

ــن مــن حتديــد املســؤولن عــن القصــف. قاعــدة البيــاانت لدينــا، ونتمكَّ

 :COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• حتديــد مرتكــيب االنتهــاكات بشــكل واضــح وبشــكل خــاص عنــد ارتــكاب هجمــات مــن قبــل القــوات الروســية، وقــد الحظنــا 

قصــوراً كبــرياً يف حتديــد مســؤولية القــوات الروســية بشــكل مباشــر يف التقاريــر األخــرية.
• الطلب من اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع كافة البياانت الي متتلكها عن املراكز الطبية املشمولة ضمنها.

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
• إصــدار تقاريــر وبيــاانت تديــن بشــكل واضــح اســتهداف املراكــز الطبيــة الــي حصلــت مؤخــراً وحتــدد مرتكــب اجلرميــة، وأن ال 

تســري علــى خطــى جملــس األمــن الــدويل املســيس متامــاً.
• الطلب من اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع كافة البياانت الي متتلكها عن املراكز الطبية املشمولة ضمنها.

إىل النظام السوري:
ا ملك عائلة خاص. • التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأهنَّ

• التوقف عن إرهاب اجملتمع السوري عر قتل الكوادر الي تقدم هلم اخلدمات الطبية واإلسعاف واإلنقاذ.
• التَّوقف عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرام القانون العريف اإلنساين.

• حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
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إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع 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 واحرام القانون العريف اإلنساين.

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