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األربعاء 13 آذار 2019

أبرز االنتهاكات ضد اجملال اإلنساين خالل النزاع 
يف سوراي

مقتل 1109 من الكوادر العاملة يف اجملال 
اإلنساين يف غضون مثاين سنوات، 

و3984 منهم ال يزالون قيد االعتقال
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احملتوى:
أواًل: املقدمة.

اثنياً: أبرز حتدايت العمل يف اجملال اإلنساين يف سوراي.
اثلثاً: حصيلة أبرز االنتهاكات حبق القطاع اإلنساين وفق قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

رابعاً: مناذج عن حوادث النتهاكات فظيعة وقعت حبقِّ القطاع اإلنساين يف سوراي.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
متيَّــز النــزاع املســلح الداخلــي يف ســوراي بتحــدايت غــر مســبوقة للمنظمــات اإلنســانية والعاملــن فيهــا، ويعتــر مــن أســوأ النزاعــات 
يف العــامل مــن حيــث تداعياتــه علــى تلــك املنظمــات، ليــس فقــط مــن انحيــة عرقلــة عملهــا وتعطيــل مهامهــا، بــل علــى صعيــد 
ــد وبشــكل متكــرر، وشــكَّل هــذا صدمــة إنســانية لعــدد كبــر مــن  اســتهدافها أيضــاً بعمليــات القصــف واالعتــداء علــى حنــو ُمتعمَّ
العاملــن يف اجملــال اإلنســاين واحلقوقــي واإلعالمــي، حيــث مل تكتفــي قــوات النظــام الســوري مبحاصــرة مناطــق حتتــوي عشــرات أو 
مئــات آالف األشــخاص، بــل منعــت املنظمــات اإلنســانية احملليــة والدوليــة مــن إدخــال املســاعدات اإلنســانية وتقــدمي اخلدمــات 
الطبيــة، مث قصفــت املراكــز الــي تُقــدِّم هــذه اخلدمــات داخــل تلــك املناطــق احملاصــرة، ويف هــذا اجلانــب يتفــوَّق النظــام الســوري 
يف مســتوى الوحشــية علــى كثــر مــن األنظمــة الدكتاتوريــة العنيفــة، مثَّ اتبعــت القــوات الروســية بعــد تدخلهــا يف ســوراي يف 30/ 
أيلــول/ 2015 النَّهــج ذاتــه، وقصفــت علــى حنــٍو ُمتعمَّــد مراكــز طبيــة، ومراكــز للدفــاع املــدين ضمــن املناطــق احملاصــرة وخارجهــا.

 
إنَّ القانــون الــدويل اإلنســاين واضــح يف منــح صالحيــات لتوفــر أعمــال اإلغاثــة ذات الطبيعــة اإلنســانية يف النِّزاعــات املســلحة 
الداخليــة أو الدوليــة، وبشــكل خــاص عندمــا يُعــاين املدنيــون مــن صعــوابت بســبب نــدرة اإلمــدادات األساســية مثــل املــواد الطبيــة 
والغذائيــة، وهــذا مــا حصــل يف عشــرات املناطــق واملــدن يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى اآلن، كمــا ورد يف )الروتوكــول2، 
املــادة 2-18؛ اتفاقيّــة جنيــف 4، املــواّد 17، 23، و59؛ الروتوكــول1، املــادة 70(، وحتــوَّل هــذا احلــق إىل قاعــدة عرفيــة 

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.
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يف القانــون اإلنســاين العــريف، حيــث تنــصُّ القاعــدة 55 علــى أنــه: “جيــب علــى أطــراف النــزاع الســماح وتيســر املــرور الســريع 
ودون عائــق لإلغاثــة اإلنســانية للمدنيــن املعوزيــن، الــي تعتــر غــر متحيــزة يف طابعهــا وتتــم دون أي متييــز ضــار، مــع مراعــاة حــق 
ــن أطــراف النــزاع لألفــراد املخولــن ابلعمــل يف اإلغاثــة اإلنســانية حريــة احلركــة الالزمــة  األطــراف يف الرقابــة” والقاعــدة 56: “يؤمِّ

للقيــام بوظائفهــم. وميكــن تقييــد حركتهــم مؤقًتــا يف حــاالت الضــرورة العســكرية القهريــة فحســب”.
وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 تعــرَُّض املراكــز العاملــة يف ســوراي يف اجملــال اإلنســاين والعاملــن 
فيهــا إىل عمليــات اســتهداف منهجــي وواســع النطــاق، ومل يقتصــر االســتهداف علــى عمليــات القتــل والقصــف، بــل امتــدَّ إىل 
املالحقــة هبــدف االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، وأخــراً الحقهــم االســتهداف يف ســوراي يف أثنــاء أتديــة عملهــم يف 

انتشــال الضحــااي وإســعاف املصابــن وســط القصــف والدمــار.
 

يهــدف النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن عمليــات اســتهداف املنظمــات اإلنســانية والعاملــن فيهــا إىل إرهــاب أي شــخص يرغــب 
ابالنضمــام هلــذا العمــل اخلطــر وردعــه عــن ذلــك؛ ألن هــذا العمــل ُيســهم بشــكل أساســي يف تعزيــز قــدرة صمــود اجملتمــع. ويرغــب 
النظــام الســوري يف وقــوع أكــر قــدر ممكــن مــن الضــرر واملعــاانة جلميــع املدنيــن املعارضــن لــه، وقــد وثَّقنــا معــاانة عــدد كبــر مــن 
املواطنــن الســورين املرضــى واجلرحــى، بــل ووفــاة كثريــن منهــم؛ نظــراً ملنــع إيصــال املســاعدات اإلنســانية وقصــف املراكــز العاملــة 

فيهــا وابلتــايل فقــدان املــواد الطبيــة والغذائيــة.
 

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“قــد يكــون ابإلمــكان رمبــا ختيُّــل منــع إدخــال املســاعدات اإلنســانية، مبــا يشــمل ذلــك مــن انتهــاك أساســي 
حلقــوق اإلنســان، لكــن مــن الصعــب جــداً تصــوُّر قيــام نظــام بقصــف متكــرر للمنظمــات اإلنســانية ومالحقــة 
العاملــن فيهــا وقتلهــم، لقــد وصــل التوحــش إىل مســتوى خميــف، وأصبحــت مهمــة إنقــاذ وإغاثــة املدنيــن عمــاًل 
يــودي بصاحبــه إىل املــوت، وهــذا هــو اهلــدف األساســي للنظــام الســوري مــن اســتهداف املنظمــات اإلنســانية؛ 

ليحقــق أكــر قــدر ممكــن مــن املعــاانة للمدنيــن عــر منــع أي أحــد مــن إنقاذهــم”.
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منهجية:
يســتعرض هذا التقرير حصيلة أبرز االنتهاكات حبق العاملن يف اجملال اإلنســاين واملنشــآت العاملة هلم منذ آذار/ 2011 حى 
آذار/ 2019، ويســتعرض منــاذج مــن تلــك احلــوادث، هبــدف إعطــاء تصــوُّر عــن حجــم اخلســائر املاديــة والبشــرية الــي تعــرَّض هلــا 

قطاع العمل اإلنســاين العامل يف ســوراي.

وحبســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإنَّ الكــوادر العاملــة يف اجملــال اإلنســاين تشــمل )العاملــن يف احلقــل الطــي 
مــن أطبــاء ومُمرضــن وُمســعفن، وصيادلــة، وخمريــن، وإداريــن، إضافــة إىل العاملــن يف تشــغيل ونقــل الوســائط الطبيــة، وكذلــك 
كــوادر الدفــاع املــدين، وأخــراً العاملــن يف احلقــل اإلغاثــي( يف حــن أننَّــا نقصــد ابملراكــز احليويَّــة العاملــة يف اجملــال اإلنســاين )املراكــز 

الطبيــة، ومراكــز الدفــاع املــدين، واملنشــآت والقوافــل اإلغاثيــة(.

اســتنَد التقريــر أواًل علــى عمليــات التَّوثيــق والرَّصــد واملتابعــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل 
ثنــا معهــم عــر اهلاتــف أو عــر وســائل  روتيــين مســتمر، واثنيــاً علــى رواايت لناجــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعالميــن حمليــَن حتدَّ
التواصــل االجتماعــي، كمــا ُقمنــا بتحليــل عــدد كبــر مــن املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها 
لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التَّواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت مقاطــع 
مصــوَّرة بثَّهــا نشــطاء حمليــون دمــاراً واســعاً يف مراكــز حيويَّــة طبيّــة، ومراكــز للدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــالل األمحــر. وحنتفــظ بنســٍخ 
مــن مجيــع املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــواردة يف هــذا التَّقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص 

صلبــة، نرجــو االطــالع علــى منهجيــة 1 الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

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

قبيــل اهلجــوم كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

حيتــوي هــذا التقريــر منــاذج مــن الشــهادات الــي ُنســجلها، وقــد أوردان فيــه مخــَس شــهادات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع 
الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود اهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم على استخدام 
املعلومات الي يُقدِّموهنا يف هذا التَّقرير دوَن أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 

ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار. جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، >>http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf << شوهد يف 12/3/2019.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات الــي حصلــت، كمــا ال يشــمُل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســيَّة.

اثنياً: أبرز حتدايت العمل يف اجملال اإلنساين يف سوراي:
الحظنــا أنَّ اســتهداف العاملــن يف اجملــال اإلنســاين ومعداهتــم كان تكتيــكاً ُمتَّبعــاً مــن قبــل النظــام الســوري منــذ األايم األوىل 
للحراك الشــعي يف آذار/ 2011، حيث متت مالحقة املســعفن واملشــايف واألطباء، الذين يقدمون املعونة جلرحى املظاهرات، 
كمــا لوحــَق كل مــن قــام بتأمــن مــواد طبيــة أو أدويــة للعــالج، ومازلنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نُعــاين مــن اختفــاء 
أحــد األطبــاء -املتطــوع ضمــن فريــق عملنــا- قســرايً مــن مدينــة دمشــق منــذ كانــون الثــاين/ 2012 حــى اآلن علــى خلفيــة ممارســته 

عملــه اإلغاثــي الطــي.

لقــد أدرك النظــام الســوري الــدور احليــوي للعاملــن يف احلقــل اإلنســاين يف ختفيــف معــاانة املدنيــن، فخطَـّـط بشــكل مــدروس 
ملالحقتهــم واعتقاهلــم، ليــس هــم فقــط بــل طــال ذلــك كل مــن ُيشــتَبُه بتعاونــه معهــم، كمــا حاصــرت قــوات النظــام الســوري 
ودامهــت العديــد مــن املشــايف والعيــادات واملشــايف امليدانيــة، الــي كانــت تقــوم بتقــدمي اإلســعافات جلرحــى املظاهــرات، واختطفــت 
العديــد منهــم مــن داخــل تلــك املشــايف كمــا اعتقلــت العاملــن فيهــا، وكانــت هــذه هــي طبيعــة املرحلــة األوىل بشــكل خمتصــر 

ألوضــاع العمــل يف اجملــال اإلنســاين لألفــراد واملنظمــات يف املناطــق الــي كان ُيســيطر عليهــا النظــام الســوري.
تقــول نــور اخلطيــب مديــرة قســم املعتقلــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وإحــدى مؤسســي املنظومــة الطبيــة يف حمافظــة 
محــاة: “بعــد ثالثــة أايم مــن زايرة بعثــة املراقبــن العــرب إىل حــي ابب قبلــي يف مدينــة محــاة واملشــفى امليــداين فيــه، وحتديــداً يف يــوم 
25/ كانــون الثــاين/ 2012 هامجــت قــوات النظــام الســوري احلــي مــن حمــاور عــدة، وبــدأت قصَفــه بقذائــف اهلــاون تزامنــاً مــع 
اشــتباكات علــى أطــراف احلــي مــع عناصــر اجليــش احلــر؛ تســبَّب القصــف الــذي اســتمرَّ حــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل يف مقتــل 
رجل ُمســنٍّ وإصابة قرابة 20 مدين. ويف صباح اليوم التايل اقتحمت قوات النظام الســوري احلي وأحرقت املشــفى امليداين.

املشفى امليداين يف حي احلميدية أيضاً تعرَّض لقصف قوات النظام السوري، مث قاموا حبرقه ووضعوا فيه أسلحة واستقدمت 
قوات النظام الســوري اإلعالم املوايل له وصوَّر املشــفى على أنه وكر لإلرهابين”.

يف املرحلــة التاليــة ومــع بــدء خــروج مناطــق مــن األرض الســورية عــن ســيطرة النظــام الســوري، توسَّــع عمــل املنظمــات اإلنســانية، 
وجلــأت كل واحــدة منهــا إىل الرتخيــص يف إحــدى دول العــامل، بعــد أن رفــض النظــام الســوري ترخيــص أيــة منظمــة إغاثيــة خــارج 
ســلطته األمنيــة، وبــدأت تلــك املنظمــات ابفتتــاح مراكــز هلــا يف تلــك املناطــق، ومت اعتمــاد الكثــر منهــا مثــل املنظمــات احملليــة 
الشــريكة لألمــم املتحــدة، إال أهنــا ال تــزال تعــاين مــن حتــدايت كبــرة، علــى رأســها القصــف اجلــوي واملــدروس مــن قبــل قــوات 
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النظــام الســوري، واســتهداف مقــرات املنظمــات وكوادرهــا العاملــة يف امليــدان، وقــد ســجَّلنا يف كثــر مــن األحيــان ترافــَق قصــف 
املناطــق املدنيــة وارتــكاب اجملــازر مــع قصــف املراكــز الطبيــة واإلغاثيــة مــن أجــل منــع تلــك املنظمــات مــن تقــدمي املســاعدة عنــَد 

أقصــى درجــات احلاجــة إليهــا.
ــح مــا قامــت بــه قــوات احللــف الســوري الروســي  وكنمــوذج صــارخ عــن هــذه احلالــة حتديــداً نرجــو االطــالع علــى تقريــران الــذي يوضِّ

قُبيــل يف أثنــاء اهلجــوم الكيميائــي علــى مدينــة خــان شــيخون يف 7/ نيســان/ 2017.

ولعــلَّ أبــرز الصعــوابت كانــت جلــوء النظــام الســوري وحليفــه الروســي إىل تكتيــك بربــري أثنــاء القصــف، فلــم تكتفــي القــوات 
بقصــف املنطقــة، بــل عمــدت يف كثــر مــن اهلجمــات إىل إعــادة قصــف النقطــة ذاهتــا مــرة اثنيــة بعــد مــرور بضــع دقائــق، هبــدف 
قتــل كل مــن حيــاول إنقــاذ ضحــااي اهلجــوم األول، وهــو مــا يُعــرف بسياســة الضربــة املزدوجــة2، الــي غالبــاً مــا يكــون ضحاايهــا 

مســعفون وعناصــر مــن الدفــاع املــدين.
وُيضــاف إىل ذلــك حتــٍد مــن نــوع آخــر، ال يــزال الكشــف عــن أســبابه حباجــة إىل مزيــد مــن التَّحقيــق، وهــو قيــام قــوات النظــام 
الســوري وحليفــه الروســي بقصــف مواقــع املشــايف الــي قامــت منظمــات طبيــة بتســليم إحداثياهتــا لألمــم املتحــدة مــن أجــل جتنُّــب 

قصفهــا وضمــان ســالمتها.

إنَّ القــوة التدمريــة لألســلحة املســتخدمة مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي أحلقــت أضــراراً ماديــة جســيمة هبــا وأخرجــت 
العديــد منهــا عــن اخلدمــة علــى الرغــم مــن عمليــات حتصــن املنشــآت العاملــة يف اجملــال وإنشــاء بعضهــا يف األقبيــة واملغــارات.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حممــد الســمان3، مديــر مشــفى الرمحــة يف مدينــة خــان شــيخون بريــف 
حمافظة إدلب اجلنويب، حيث أفادان ابلتايل: “اســتهدفت الطائرات احلربية الروســية والســورية املشــفى حنو 12 مرة، وبشــى 
أنــواع الصواريــخ خُملفــة أضــراراً ماديــة متفاوتــة يف بنــاء املشــفى وجتهيزاتــه، علــى الرغــم مــن حتصينــه بدرجــة عاليــة، حيــث 
كان خيــرج عــن اخلدمــة لســاعات أو أايم قليلــة مث نُعيــد أتهيلــه ابلســرعة املمكنــة فهــو املشــفى الوحيــد يف املنطقــة؛ تســبَّب 
االســتهداف املتكــرر بتصدعــات بســيطة يف ســقف املغــارة، الــي أُنشــَأ املشــفى داخلهــا، ويف يــوم اخلميــس 8/شــباط/ 
2018 نفَّــذت طائــراتن حربيتــان روســيتان مــا يزيــد عــن 8 غــارات متتاليــة علــى املشــفى بصواريــخ ذات أثــر تدمــري كبــر 
مل يســبق أن اســتخدامها ســابقاً يف قصــف املشــفى، واســتهدفت ســقفه والبوابــة بشــكل أساســي؛ مــا تســبَّب بوفــاة اثنــن 
مــن كــوادر املشــفى واهنيــار جــزء مــن ســقف املغــارة، وإغــالق بوابــي دخــول املشــفى الرئيســة واالحتياطيــة، وقــد حوصــران 
يومهــا داخــل املشــفى إىل أن متكنَّــا ابســتخدام أدوات حفــر بســيطة مــن حفــر حفــرة يف اجلــدار واخلــروج منــه” أضــاف حممــد 

أنَّ املشــفى خــرج بشــكل كامــل عــن اخلدمــة بعــد هــذه احلادثــة.

2    سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف املوقع املستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق هبدف إيقاع أكر عدد ممكن من اخلسائر البشرية من كوادر الدفاع املدين وفرق اإلسعاف واألطباء.

3  تواصلنا معه عر برانمج السكايب يف 11/ شباط/ 2018

http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
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ــم النظــام الســوري بغالبيــة املســاعدات املقدمــة مــن منظمــة الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة حتــدايً كبــراً مــن  ويُعتــر حتكُّ
نــوع آخــر أمــام املنظمــات اإلنســانية الوطنيــة ذات املصداقيــة العاليــة، وقــد وردتنــا يف العديــد مــن املــرات معلومــات ذات مصداقيــة 
عاليــة تُفيــد أبن مكتــب دمشــق التابــع ملنظمــة الشــؤون اإلنســانية يف األمــم املتحــدة يـُـدار بشــكل رئيــس مــن قبــل أوالد مســؤولن 
رفيعــي املســتوى ضمــن النظــام الســوري، كمــا أن اعتمــاد منظمــة الشــؤون اإلنســانية داخــل ســوراي علــى اهلــالل األمحــر الســوري 
يُعــدُّ حبــدِّ ذاتــه مصــدر تشــكيك يف نزاهــة وعدالــة توزيــع املســاعدات، ألنَّ اهلــالل األمحــر الســوري مهيمــن عليــه بشــكل شــبه كامــل 
مــن قبــِل األجهــزة األمنيــة وأوالد املســؤولن املوالــن للنظــام الســوري، حالــه كحــال أغلــب مؤسســات الدولــة يف ظــلِّ نظــام حكــم 

أمــين مشــويل.

لقد متَّ توزيع القســم األكر من املســاعدات اإلنســانية التابعة لألمم املتحدة يف ســوراي إىل مناطق حبســب رغبة النظام الســوري، 
وابلتــايل ليســت هــي املناطــق األكثــر تضــرراً علــى اإلطــالق، ومتَّ التعــاون مــع املنظمــات الوطنيــة احملليــة الســورية ذات املصداقيــة 

العاليــة ابحلــدِّ األدىن مقارنــة مــع التَّنســيق الدائــم مــع اهلــالل األمحــر الســوري.

وإضافــة إىل النظــام الســوري اإليــراين الروســي، قامــت أطــراف أخــرى مبمارســات شــكَّلت حتــدايت مــن نــوع آخــر أمــام املنظمــات 
اإلنســانية والعاملــن فيهــا يف ســوراي، فقــد اقتحمــت عناصــر تتبــع تنظيــم داعــش مشــاٍف ميدانيــة ومســتوصفات ومراكــز اتبعــة 
للهــالل األمحــر، ومســتودعات إغاثيــة، واختطفــت جرحــى وأطبــاَء وُمســعفن، كمــا منعــت بعــض األطبــاء مــن مزاولــة ختصُّصهــم 
طبقــاً لقوانينهــا التمييزيــة، وقتلــت كــوادر عاملــة يف اجملــال اإلنســاين بتهــٍم متعــددة، منهــا مواالهتــا للنظــام الســوري أو تعاوهنــا معــه 

أو خمالفتهــا سياســة التَّنظيــم. 

وبــرَز منــذ بــداايت عــام 2018 دور هيئــة حتريــر الشــام يف تقييــد العمــل اإلنســاين يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا مشــااًل، خصوصــاً 
العمــل اإلغاثــي ومتثَّــل ذلــك يف فرضهــا ضــرورة تعامــل املنظمــات اإلغاثيــة مــع اإلدارة العامــة لشــؤون املهجَّريــن التابعــة حلكومــة 
اإلنقاذ قبل املباشــرة بتنفيذ أي مشــروع، ودفع املنظمة الرســوم املرتتبة على ذلك، كما تدخَّلت اهليئة يف حاالت عدة يف فرض 
مــكان توزيــع املســاعدات والفئــة املســتفيدة منهــا، وقــد ســجَّلنا اعتقاهلــا كــوادر عاملــة يف اجملــال اإلنســاين جملــرد تعبرهــا عــن وجهــة 
نظــر خمالفــة لسياســة اهليئــة، كمــا قامــت لــدى بســط ســيطرهتا علــى بعــض املناطــق ونقــل الســيطرة اإلداريــة علــى املنشــآت املدنيــة 
مــن احلكومــة املؤقتــة إىل حكومــة اإلنقــاذ، قامــت ابعتقــال العديــد مــن الكــوادر مــن بينهــم الكــوادر العاملــة يف اجملــال اإلنســاين، 
كمــا مل حُتيِّــد هيئــة حتريــر الشــام املنشــآت العاملــة يف اجملــال اإلنســاين يف أثنــاء عمليــات اقتتاهلــا الداخلــي؛ ُمتســببة يف مقتــل العديــد 
مــن الكــوادر اإلنســانية وملحقــة أضــراراً مبنشــآت اتبعــة هلــا، كمــا قامــت ابتبــاع سياســة قــوات النظــام الســوري يف حماصــرة بعــض 

املشــايف واقتحامهــا لغايــة اعتقــال أحــد املرضــى.
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مــع هنايــة عــام 2018 وبــدء ســيطرة هيئــة حتريــر الشــام علــى مناطــق واســعة مــن حمافظــة إدلــب، أوقــَف عــدد كبــر مــن احلكومــات 
ومــن املنظمــات الدوليــة تقــدمي أي دعــم مــادي هلــذه املناطــق؛ خوفــاً مــن وصــول جــزء مــن هــذا الدعــم إىل تنظيمــات ُمصنَّفــة علــى 
أهنــا إرهابيــة، وهــذا انعكــس بشــكل ســلي جــداً علــى حيــاة مئــات آالف الســورين وظروفهــم املعيشــية، وهــم املتضــرر األول مــن 

ســيطرة التنظيمــات املتطرفــة.

يُعتر قصف املراكز احليوية العاملة يف اجملال اإلنســاين من قبل قوات احللف )قوات التحالف الدويل وقوات ســوراي الدميقراطية( 
التحــدي األبــرز لتلــك املراكــز يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، وُيضــاف إليــه ممارســة قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات 

القيــادة الكرديــة )حــزب االحتــاد الدميقراطــي( سياســة االعتقــال حبــق كــوادر إغاثيــة علــى خلفيــة خمالفتهــم سياســتها.

مــن أبــرز التَّحــدايت الــي واجهــت عمــل املراكــز احليويــة العاملــة يف اجملــال اإلنســاين يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة هــو عمليــات االقتتــال الداخلــي فيمــا بينهــا، فلــم تراعــي حرمــة االعتــداء علــى الكــوادر العاملــة يف اجملــال 

اإلنســاين ومنشــآهتا، وتســبَّبت يف إعاقــة عمــل تلــك املراكــز ويف إصابــة بعــض كوادرهــا وأحيــاانً مقتلهــم.
وأخراً، شــهدت جممل مناطق الشــمال الســوري اخلارجة عن ســيطرة قوات النظام الســوري يف األشــهر األخرة انفالاتً أمنياً غر 
مســبوق، انعكــس بشــكل واضــح علــى ســر العمــل اإلنســاين، حيــث ازدادت وتــرة عمليــات اخلطــف، وكان العاملــون يف اجملــال 
اإلنســاين الشــرحية األوســع الــي طالتهــا تلــك العمليــات، وكان اخلاطفــون يطالبــون بدفــع فــدايت كبــرة، ويف بعــض احلــوادث متَّ 
قتــل املختطــف بعــد ســلب مــا حيمــل مــن مبالــغ نقديــة أو بعــد تقاضــي الفديــة، كمــا تعرَّضــت مســتودعات العديــد مــن املنظمــات 

اإلغاثيــة لعمليــات ســلب.

التقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد حســن احملمــد4، أمــن املســتودعات يف مجعيــة شــام اخلريــة العاملــة يف 
حمافظــة إدلــب، الــذي تعــرَّض للخطــف مــن قبــل مســلحن جمهولــن، فأخــران: “ليلــة األربعــاء 26/ كانــون األول/ 2018 
ويف طريــق عــوديت مــن قريــة ترمانــن يف إدلــب إىل منــزيل يف مدينــة ســرمدا اعرتضــت طريقــي ســيارة يف داخلهــا قرابــة مخســة 
ملثمــن مســلحن، أنزلــوين مــن الســيارة الــي كنــت أســتقلُّها ووضعــوين يف صنــدوق ســيارهتم واقتــادوين إىل وجهــة جمهولــة، 
طــوال مــدة اختطــايف كنــت معصــوب العينــن، وبعــد قرابــة أســبوع أجــرين اخلاطفــون علــى الظهــور يف مقاطــع مصــورة أانشــد 
فيهــا أهلــي وأصدقائــي لإلســراع يف دفــع الفديــة، اســتمرَّت املفاوضــات 17 يومــاً وبعــد أن دفــع أصدقائــي الفديــة وضعــي 
اخلاطفــون وأان معصــوب العينــن ومكبَّــل اليديــن قــرب مدينــة إدلــب، وقــد متكنــت مبســاعدة بعــض املــارة مــن فــك قيــودي 

والتَّوجــه إىل املدينــة”.

4  التقينا به يف 12/ كانون الثاين/ 2019 
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اثلثاً: حصيلة أبرز االنتهاكات حبق القطاع اإلنساين وفق قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
ألف: القتل خارج إطار القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 1109 مــن الكــوادر العاملــة يف اجملــال اإلنســاين علــى يــد األطــراف الرئيســة 
الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2019، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:

• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 872
• القوات الروسية: 91

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 52، يتوزعون على النحو التايل:
o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 47

o هيئة حترير الشام )حتالف بن تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 5
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 30

• قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 9
• قوات التَّحالف الدويل: 13

• جهات أخرى: 42

https://drive.google.com/file/d/18EskuXCle-4QK9Metn-IhQkTo9jyv_RP/view
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ابء: االعتقال واالختفاء القسري:
وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ما ال يقل عن 3984 من الكوادر العاملة يف اجملال اإلنســاين ال يزالون قيد االعتقال 
أو االختفــاء القســري علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2019، يتوزعــون علــى 

النحــو التــايل:

• قوات النظام السوري: 3847
• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 87، يتوزعون على النحو التايل:

o تنظيم داعش: 78
o هيئة حترير الشام: 9

• فصائل يف املعارضة املسلحة: 18
• قوات سوراي الدميقراطية: 32

https://drive.google.com/file/d/1Y0Tixl0IV8NhI-_4v4n90Qtdk-CbRTBS/view
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ابء: حوادث االعتداء على املراكز احليوية العاملة يف اجملال اإلنساين:
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 1463 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة عاملــة يف اجملــال اإلنســاين علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة 

يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2019، يتوزَّعــون علــى النحــو التــايل:

• قوات النظام السوري: 936
• القوات الروسية: 351

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 49، يتوزعون على النحو التايل:
o تنظيم داعش: 27

o هيئة حترير الشام: 22
• فصائل يف املعارضة املسلحة: 24

• قوات سوراي الدميقراطية: 4
• قوات التَّحالف الدويل: 16

• جهات أخرى: 83

https://drive.google.com/file/d/1TuFQQL6m3RxzyoOx3kn09gh-yG8VeXE6/view
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رابعاً: مناذج عن حوادث النتهاكات فظيعة وقعت حبقِّ القطاع اإلنساين يف سوراي:
ألف: أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:

هشــام صبحــي عبــد الرمحــن، طبيــب، مــن أبنــاء مدينــة ابنيــاس مبحافظــة طرطــوس، يبلــغ مــن العمــر حــن اعتقالــه 37 عامــاً، وهــو 
املؤســس األول ملنظمة األطباء الســورين األحرار، اعتقلته قوات النظام الســوري يوم اخلميس 19/ نيســان/ 2012 بينما كان 
يف طريقــه إىل مدينــة دمشــق، ويــوم اجلمعــة 19/ كانــون األول/ 2014. علِــَم ذووه بنبــأ إعدامــه يف ســجن صيــداناي العســكري 

مبحافظــة ريــف دمشــق.

ايســن قــدرو، طبيــب، مــن أبنــاء مدينــة احلســكة، اقتحــم تنظيــم داعــش منزلــه يف حــي النشــوة مبدينــة احلســكة يــوم الســبت 27/ 
حزيــران/ 2015 وقتلــه رميــاً ابلرصــاص بتهمــة عملــه طبيــَب نســائية.

صــالح الديــن الطبــاع، متطــوع يف اهلــالل األمحــر الســوري فــرع دمشــق، مــن حــي الشــاغور مبدينــة دمشــق، يبلــغ مــن العمــر حــن 
اعتقالــه 21 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 5/ أيلــول/ 2014 يف أثنــاء عبــوره احلــدود الســورية اللبنانيــة. مث 
ــم أتكــدوا مــن إعدامــه رميــاً ابلرصــاص داخــل مركــز اإلدارة العامــة للمخابــرات  أبلغنــا ذووه يــوم الســبت 25/ متــوز/ 2015 أهنَّ

العســكرية يف حــي كفرسوســة بدمشــق، وقامــت الســلطات الســورية بتســليمهم هويتــه الشــخصية دون تســليم جثمانــه.

وفــاء العكــش، طبيبــة جلديــة، مــن أبنــاء مدينــة الالذقيــة، قضــت يــوم الثــالاثء 10/ تشــرين الثــاين/ 2015 جــراء ســقوط قذيفــة 
صاروخيــة حمليــة الصنــع علــى منطقــة موقــف ســبرو يف مدينــة الالذقيــة، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة 

حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة.

حســن حممــد األعــرج، طبيــب داخليــة قلبيــة، مــن أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا مبحافظــة محــاة، مــن مواليــد عــام 1970، متــزوج ولديــه 
أوالد، كان عمــَل مديــراً للمجمــع الطــي األمريكــي الســوري ومديــراً ملديريــة صحــة محــاة احلــرة ومشــفى كفــر زيتــا التخصصــي، 
قُتــل يــوم األربعــاء 13/ نيســان/ 2016 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى ســيارته أمــام مشــفى 

املغــارة املركــزي قــرب مدينــة كفــر زيتــا. 

https://drive.google.com/file/u/1/d/0B2pa2B5VWhEOanVCb0pQU3RQNVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T2U0dzc0dENQQlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eWQtQzZVWXhTVHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVnZYT2VVTkxldHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPN2dqaktiZlg1c3M/view
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ليلــى بتــول املعروفــة بفــداء احللــي، انشــطة يف اجملــال اإلغاثــي، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1995، عازبــة، طالبــة 
يف كليــة الشــريعة يف جامعــة حلــب -الســنة الثانيــة-، عملــت يف جمــال اإلرشــاد االجتماعــي والتعليــم واحلمايــة االجتماعيــة يف 
مؤسســة فســحة أمــل اإلغاثيــة، قتلــت يــوم الثــالاثء 29/ تشــرين الثــاين/ 2016 جــراء قصــف املدفعيــة التابعــة لقــوات النظــام 

الســوري حــي الزبديــة يف مدينــة حلــب.

علــي حســن األمحــد، راغــب حممــد خــر البكــر، زكــراي شــعبان الســعيد، حممــد حممــود املصطفــى، أمحــد عبــد اجلــواد العيســى، مــن 
عناصــر الدفــاع املــدين مبحافظــة حلــب - مركــز احلاضــر، قُتلــوا يــوم الســبت 26/ أاير/ 2018 برصــاص مســلحن جمهولــن 
هامجــوا مركــز احلاضــر التابــع للدفــاع املــدين يف قريــة تــل حديــة بريــف حمافظــة حلــب اجلنــويب، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة 

عــن قتلهــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
علي، من أبناء مدينة محص، يبلغ من العمر 30 عاماً.

راغب، من أبناء قرية كوسنيا بريف حمافظة حلب اجلنويب، يبلغ من العمر 36 عاماً.
زكراي، من أبناء مدينة حلب، يبلغ من العمر 29 عاماً.

حممد، من أبناء بلدة الزايرة بريف حمافظة محاة الغريب، يبلغ من العمر 32 عاماً.
أمحد، من أبناء قرية أم الكراميل بريف حمافظة حلب اجلنويب، يبلغ من العمر 37 عاماً.

علي األمحد - راغب البكر - زكراي السعيد - حممد املصطفى - أمحد العيسى

https://drive.google.com/file/d/1uBwKxJ8k_5nN0lwqN1eqgO8tB3cxivW-/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1gsbhPcl1HO5VzUA2c4SeZ9KcpdyXBtjS/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1NCAmipYnW0aE7e24BMZI_NXXQC80EQYX/view
https://drive.google.com/file/d/1dantJi99FGqR6GLRBvKSeSkh_f-GhGt-/view
https://drive.google.com/file/d/19GT3DEHQoU2dqi0g3EhoL5pSLXrdMNST/view
https://drive.google.com/file/d/1mgCqHxKLCLytCsz5xQ_5SXvuvPcgH_xj/view
https://drive.google.com/file/d/1yE7uSdjh1fdX4SZ4CHVvUbsgRD7NyDpB/view
https://drive.google.com/file/d/1mfUYj98eWDUlApduTZ9L9zpHoQcN7tSU/view
https://drive.google.com/file/d/1rXlZLl6X6DaeZ6tpS7SNAPbxFHNY0hLm/view
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أخــر عبــد املعطــي العبيــد5، مديــر مركــز بــردة للدفــاع املــدين، الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه كان يف منزلــه الــذي يبعــد حنــو 
20 كــم عــن موقــع احلادثــة: “قرابــة الســاعة 02:00 علمــت عــن طريــق املرصــد اخلــاص ابلدفــاع املــدين أنَّ مركــز احلاضــر 
ــة، فتوجَّهــت إىل املركــز فــوراً ووصلــت إىل املوقــع بعــد  تعــرَّض هلجــوم مــن قبــل جمهولــن أطلقــوا النــار علــى الزمــرة املناوب
قرابــة 45 دقيقــة حيــث وجــدت 4 مــن العناصــر قــد فارقــوا احليــاة، و4 آخريــن مصابــن قمنــا إبســعافهم، تــويف أحدهــم 
بعــد ســاعات” أضــاف عبــد املعطــي أنَّ حمتــوايت املركــز مــن آليــات وقبضــات قــد ســرقت، كمــا أنَّ هواتــف العناصــر ودراجاهتــم 

الناريــة ُســرقت أيضــاً.

معّمــر بكــور، انشــط إغاثــي، مــن أبنــاء قريــة ابتبــو بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، مــن مواليــد عــام 1988، يعمــل لــدى منظمــة 
Emissa اإلنســانية، متزوج ولديه طفالن، قُتل يوم األربعاء 30/ أاير/ 2018 جراء قصف قوات النظام الســوري صاروخاً 
حممــواًل علــى الكتــف قــرب ســيارة كان يســتقلها علــى الطريــق الواصــل بــن قريــي الــزايرة والعنــكاوي يف منطقــة ســهل الغــاب بريــف 

حمافظــة محــاة الغــريب.

محــدو عبــد القــادر العمــر، إداري لــدى منظمــة “People in Need” مــن أبنــاء قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، 
مــن مواليــد عــام 1976، اختطفتــه عناصــر مســلحة يــوم اإلثنــن 10/ كانــون األول/ 2018 ابلقــرب مــن مدينــة ســرمدا بريــف 
ــَر عليــه يــوم الســبت 5/ كانــون الثــاين/ 2019 مقتــواًل بعــدة طلقــات  حمافظــة إدلــب الشــمايل، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة. ُعِث
انريــة، قــرب مزرعــة حــج حممــد شــرق مدينــة األاترب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، علــى الرغــم مــن دفــع فديــة ماليــة للخاطفــن. 
مل نتمكــن مــن معرفــة اجلهــة املســؤولة عــن اختطافــه وقتلــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.

ابء: أبرز حوادث االعتقال أو اإلخفاء القسري:
ســلطان مجــال ســلطان، خريــج كليــة طــب األســنان، مــدرب ومســعف يف اهلــالل األمحــر 
العــريب الســوري، مــن أبنــاء مدينــة القريتــن مشــال شــرق حمافظــة محــص، مــن مواليــد عــام 
1989. اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 23/ أيلــول/ 2011، لــدى مــروره 
مــن إحــدى نقــاط التَّفتيــش التابعــة هلــا يف حــي الفاخــورة مبدينــة محــص، وكانــت آخــر 
مشــاهدة لــه يف ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق يف تشــرين الثــاين/ 
سلطان سلطان2013، وال يــزال مصــره جمهــوالً ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً. 

5  اتواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 5/ حزيران/ 2018

https://drive.google.com/file/u/1/d/12FdH_KqxgvKxM_aICLVwBsv3hhIjErWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116qXBrAP_QI8Kl62mqivBT8BsnZgEaIk/view
https://drive.google.com/file/d/1TEAK22201Q9atRxQ5w93yDRlzWmxz5hr/view
https://drive.google.com/file/d/1CJQ7kaTc-rDWfj96M2-kkv-u91cZI70P/view
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حممــود خليــل خبيــة وعمــاد نعمــان احلجــة، ُمســعفان متطوعــان يف اهلــالل األمحــر العــريب الســوري، اعتقلتهمــا قــوات النظــام 
الســوري يوم األحد 2/ كانون األول/ 2012، بينما كاان يف مهمة رمسية يف منطقة عدرا العمالية شــرق حمافظة ريف دمشــق، 

وال يــزال مصرمهــا جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ولذويهمــا أيضــاً.
حممود، من أبناء مدينة دوما شرق حمافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1988.
عماد، من أبناء مدينة دوما شرق حمافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1990.

عبــد اجلبــار خلــوف الصطيــف، صيــدالين وانشــط يف اجملــال الطــي، مــن أبنــاء مدينــة محــاة، مــن مواليــد عــام 1981، يُعــاين مــن 
أمــراض مزمنــة عــدة، اعتقــل عبــد اجلبــار للمــرة األوىل يف نيســان/ 2013 علــى يــد قــوات النظــام الســوري الــي اقتادتــه إىل مركــز 
احتجــاز اتبــع هلــا يف مطــار محــاة العســكري، مث أفرجــت عنــه بعــد قرابــة عشــرة أايم مــن اعتقالــه. مث اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة 
لقــوى األمــن اجلــوي مبدينــة محــاة يــوم اإلثنــن 1/ متــوز/ 2013 إثــَر كمــن نصبتــه لــه يف صيدليتــه مبدينــة محــاة، واقتادتــه إىل جهــة 

جمهولــة وهــو قيــد االختفــاء القســري منــذ ذلــك احلــن. 
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع أحــد أقــارب عبــد اجلبــار6 وأخــران ابلتــايل:” نصــب عناصــر األمــن فخــاً لعبــد 
اجلبــار فدخلــوا صيدليتــه بلبــاس مــدين وأخــروه أنَّ لديهــم مصــاابً حباجــة إســعاف فســمح هلــم إبحضــاره، وعندمــا دخلــوا 
ــم اقتــادوه إىل منزلــه وفتشــوا  أشــهروا الســالح يف وجــه وبــدأوا بتهديــده، عــَرض عليهــم املــال مقابــل إطــالق ســراحه، إال أهنَّ

املنــزل وســرقوا مــا فيــه مــن مــال واقتــادوا عبــد اجلبــار معهــم أمــام أعــن زوجتــه وأطفالــه”.

علــي اجلدعــي، متطــوع ســابق لــدى منظمــة الدفــاع املــدين الســوري، مــن أبنــاء قريــة الدمينــة بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب، اعتقلتــه 
قــوات النظــام الســوري يــوم اخلميــس 4/ تشــرين األول/ 2018 مــن قريــة تلــول احلمــر بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب، وكان ممــن 

أجــروا تســوية يف وقــٍت ســابق، وال يــزال مصــره جمهــواًل للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

عبــدو حســن جنــار، طبيــب أخصائــي قلبيــة، يعمــل يف منظمــة مركــز األوســم يف قريــة ديــر حســان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، 
مــن أبنــاء قريــة معــارة النعســان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، اختطفتــه عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام يــوم األحــد 2/ 
كانــون األول/ 2018 بينمــا كان يف طريقــه إىل عملــه علــى الطريــق الواصــل بــن قريــة معــارة النعســان وقريــة ديــر حســان، وال 

يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

6 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 6 آذار 2018 )طلب منا إبقاء هويته سرية(

https://drive.google.com/file/u/1/d/1xFCImsODfU6hYUhaqkFSjDIFwkD_srV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwGYDpAXkm-yVmpkTF85dVptS00/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1Z9jrobC_QJNkVn_jtXW91CjcL_wCm6fl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mMl9RQW-OCzz2EQLX2ItawBWFbk6OzdX/view
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عــدانن بســتان كــردي، طبيــب، اختصــاص عــالج فيزايئــي، مــن أبنــاء قريــة بالليكــو التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب 
الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1955، اخُتطــَف يــوم األربعــاء 16/ كانــون الثــاين/ 2019 عــر كمــن نصبتــه لــه عناصــر غــر 
مســلحة جمهولــة، اســتدرجته ملعاجلــة حالــة إســعاف عاجلــة خــارج مقــرِّ العيــادة الواقعــة يف شــارع الفيــالت مبدينــة عفريــن وقامــت 

ابختطافــه، مث تواصلــت مــع عائلتــه وطلبــت فديــة ماليــة قدرهــا 10 آالف دوالر أمريكــي مقابــل اإلفــراج عنــه. 
قدَّمــت عائلــة الطبيــب عــدانن تســجيالت كامــرات املراقبــة يف العيــادة إىل الشــرطة العســكرية يف مدينــة عفريــن، وعلمنــا مــن ذوي 
عدانن أنَّ من اخلاطفن من يتبع فصيل فيلق اجملد ومنهم من يتبع فيلق الشام -وهي فصائل يف املعارضة املسلحة- وبعَد متابعة 

اخلاطفــن وإلقــاء القبــض عليهــم أُفــرَِج عــن عــدانن يــوم الثــالاثء 22/ كانــون الثــاين/ 2019 وعلــى جســده آاثر تعذيــب شــديد.

فــواز حســن العلــي، طبيــب، مــن أبنــاء مدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، اعتقلتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات 
القيــادة الكرديــة )حــزب االحتــاد الدميقراطــي( يــوم الســبت 23/ شــباط/ 2019 إثــَر مدامهــة منزلــه يف مدينــة تــل أبيــض، وال يــزال 

مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

اتء: أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية العاملة يف اجملال اإلنساين:
الســبت 23/ آب/ 2014 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى املشــفى الوطــين يف 
مدينــة الطبقــة جنــوب حمافظــة الرقــة؛ مــا تســبب مبجــزرة، مــن بــن ضحاايهــا أربعــة مــن الــكادر الطــي العامــل يف املشــفى. ختضــع 

املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اقتحــم عناصــر اتبعــون لتنظيــم داعــش يــوم األربعــاء 25/ شــباط/ 2015 مشــفى القوريــة امليــداين بريــف ديــر الــزور الشــرقي، 
وأغلقــوه بعــد مصــادرة األجهــزة واألدوات الصحيــة كافــة حبجــة تعامــل الــكادر الطــي مــع الصحــوات واملرتديــن.

اإلثنــن 6/ نيســان/ 2015 قصفــت مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة قذيفــة صاروخيــة 
ســقطت ابلقــرب مــن املركــز الصحــي اإلشــرايف يف مدينــة ســلمية شــرق حمافظــة محــاة؛ أســفر القصــف عــن مقتــل ســبعة مدنيــن، 
بينهــم طفــالن، وإصابــة قرابــة 18 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل أضــرار ماديــة حلقــت ابملركــز. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/u/1/d/1FXMPHecMzff3h00HhSBi45vNMQ7ZQStx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmNuvQHgbgLKAx-gomKw9PbLH8pTyuqt/view
https://drive.google.com/file/d/1u6LsjpKAkyzoFUsFZyfbX5pyxjQWu9h3/view
https://drive.google.com/file/d/1u0Ifv-CLxoqqNCvcddhBglcPjQXun5Zs/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B5pudHajcbMuWk1mQm5QZjBMZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVmtpVG5kT29ZUmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZGE1VEdJcHlTRGs/view?usp=sharing


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 16

اإلثنــن 15/ شــباط/ 2016 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أربــع غــارات ابلصواريــخ علــى مشــفى ميــداين اتبــع 
ملنظمــة أطبــاء بــال حــدود يف قريــة احلامديــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب مبجــزرة مــن بــن ضحاايهــا تســعة مــن الكــوادر 
الطبيــة العاملــة يف املشــفى، أحدهــم الطبيــب عمــاد الديــن حممــد النســر. إضافــة إىل دمــار كامــل يف بنــاء املشــفى املؤلــف مــن أربعــة 

طوابــق. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 19/ أيلــول/ 2016 شــاركت طائــرات مروحيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري، وطائــرات اثبتــة اجلنــاح نعتقــد غالبــاً أهنــا 
روســية يف هجــوم مكثــف وبعــدة هجمــات علــى مركــز للهــالل األمحــر شــرق بلــدة أورم الكــرى، حيــث اســتمر القصــف قرابــة 
ثــالث ســاعات. ألقــت املروحيــات التابعــة للنظــام الســوري مــا ال يقــل عــن أربعــة براميــل متفجــرة، وشــنت الطائــرات اثبتــة اجلنــاح 
الروســية مــا ال يقــل عــن تســع غــارات اســتخدمت فيهــا الصواريــخ والرشاشــات الثقيلــة؛ مــا تســبب مبجــزرة حبــق عمــال اإلغاثــة 
لــة ابملعــوانت  وســائقي احلافــالت، إضافــة إىل دمــار كبــر يف مبــى اهلــالل األمحــر، واحــرتاق مــا يزيــد عــن 10 شــاحنات حُممَّ

اإلغاثيــة. وقــد أصــدران تقريــراً مفصــاًل حــول احلادثــة.

دمار إثَر هجوم جوي روسي على مشفى ميداين يف قرية احلامدية/ إدلب - 15/ شباط/ 2016

https://www.youtube.com/watch?v=inovQh4zcQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4VGv_YoaynI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B5zg6eGeTNtPLUoxaEtBM1JxUk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B5zg6eGeTNtPVVl5NU92QzFLa0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWDAxSk5mcVI1SDA/view
http://sn4hr.org/arabic/2016/09/23/6968/
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeWd4RUFtWnpKUFk/view
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األربعــاء 16/ تشــرين الثــاين/ 2016 قرابــة الســاعة 14:30 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي أربعــة صواريــخ 
اســتهدف ثالثــة منهــا مســتودعات مجعيــة عطــاء اإلغاثيــة الواقعــة يف احلــي الشــمايل الغــريب مــن قريــة ابتبــو، بينمــا اســتهدف 
الصــاروخ الرابــع بنــاء ســكنياً علــى بعــد مســافة تُقــدَّر بقرابــة 300م مشــال موقــع اهلجــوم األول؛ تســبَّب اهلجــوم يف جمــزرة، إضافــة 

إىل دمــار كبــر يف األبنيــة الســكنية ومســتودعات مجعيــة عطــاء اإلغاثيــة. وقــد أصــدران تقريــراً مفصــاًل حــول احلادثــة.

خريطة تظهر املواقع التقريبية ألماكن سقوط الصواريخ:

الســبت 25/ آذار/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً حممــاًل بغــاٍز ســام علــى مشــفى 
اللطامنــة اجلراحــي يف بلــدة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب؛ مــا تســبب يف مقتــل شــخصن خنقــاً، أحدمهــا طبيــب 
اجلراحــة العظميــة علــي أمحــد درويــش، إضافــة إىل إحــداث فتحــة يف ســقف مدخــل املشــفى وإصابــة بنائــه وجتهيزاتــه أبضــرار ماديــة 

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

http://sn4hr.org/arabic/2017/12/19/9326/
https://www.youtube.com/watch?v=RpA07JqCrMY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1niziimbFQQjyldY1KfNKfwC6e70dj9y_/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0bUhteTExUlpjQXM/view?usp=drive_open
https://www.youtube.com/watch?v=RpA07JqCrMY&feature=youtu.be
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1609&token=FKawPkVwuyxt2uGDZ5WQBnh12HnvZNCv
https://drive.google.com/file/u/1/d/0B7O1jbPIaDd0bUhteTExUlpjQXM/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1QiAs77N6PpjZYwlR2NnDOlpgel-4UD36/view
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خريطة ُتظهر موقع مشفى اللطامنة وموقع سقوط الرميل احململ بغازات سامة 

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع املمــرض عبــد هللا7 أحــد الكــوادر الطبيــة الــي وصلــت إىل موقــع اهلجــوم وســاهَم 
يف نقــل املصابــن إىل مشــفى كفــر زيتــا “عندمــا وصلنــا كان الرميــل ســاقطاً علــى ابب املشــفى وتســرَّب منــه الغــاز إىل داخــل 
املشــفى، بــدأان إســعاف العناصــر الطبيــة، الذيــن بــدت عليهــم أعــراض ســعال وضيــق نفــس وتشــنجات، وعملنــا علــى نقلهــم 
إىل املشــفى، وهنــاك بقيــت مــع الدكتــور علــي درويــش، نزعــُت عنــه ثيابَــه وســاعدته ابالســتحمام، وأخضعتــه جللســة إرذاذ 
وأوكســجن، وتدخلنــا إبســعافه ابملــواد املتوفــرة لدينــا وقــرر األطبــاء نقلــه إىل مشــايف الشــمال” أضــاَف عبــد هللا أنَـّـه كان 
مرافــق الطبيــب علــي يف الســيارة وأنَّ ســوء حالتــه تطلَّــب منهــم التوقــف يف أحــد املشــايف: “بــدأ يعــاين مــن اختالجــات، توقفنــا 
يف منتصــف الطريــق مــن أجــل تنبيبــه يف أحــد املشــايف وعنــد التَّنبيــب توقَّــف قلبــه نتيجــة قلــة األكســجن، حيــث كاَن شــبه 

معــدوم، إضافــة إىل كثــرة املفــرزات الرغويــة يف رئتيــه”.

7 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب يف 7 آذار 2018

https://drive.google.com/file/d/1-ORCzISvJjhkUMQDIKCkW6UCmlNJcFVv/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 19

الســبت 29/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 12:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات احللــف الســوري الروســي مــا ال 
يقــل عــن صاروخــن شــديدي االنفجــار ُمســتهدفاً مركــز الدفــاع املــدين 107 مشــال مدينــة كفــر زيتــا -علــى الطريــق املــؤدي إىل 
قريــة تــل عــاس-؛ مــا تســبب يف مقتــل 8 مــن عناصــر الدفــاع املــدين. بعــد اهلجــوم األول ســجَّلنا سلســلة مــن اهلجمــات املتتاليــة 
اســتمرت مــا ال يقــل عــن أربــع ســاعات اســتخدمت فيهــا قــوات احللــف الســوري الروســي ســالح اجلــو والرامجــات األرضيــة؛ 
ُمســتهدفة حميــط مركــز الدفــاع املــدين 107 وفــرق اإلســعاف وعناصــر الدفــاع املــدين الذيــن كانــوا يقومــون بعمليــات اإلنقــاذ، وقــد 
تعــرَّض مركــز الدفــاع املــدين 109 بــن الســاعة 19:30 و20:30 مــن اليــوم ذاتــه الســتهداف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام 
السوري؛ ما أدى إىل تضرر يف بنائه وهو مركز متخصص يف إزالة خملفات األسلحة. وقد أصدران تقريراً مفصاًل حول احلادثة.

خريطة تظهر موقع مركز الدفاع املدين 107 وآاثر الدمار فيه جراء هجوم جوي لقوات احللف السوري الروسي:

http://sn4hr.org/arabic/2017/07/13/8389/
http://sn4hr.org/arabic/2017/07/13/8389/
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TDRsNUZPbUJOaEk/view
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اجلمعة 2/ آذار/ 2018 قصف طران اثبت اجلناح اتبع لقوات التحالف الدويل ابلصواريخ املشــفى امليداين املعروف مبشــفى 
نبــض احليــاة يف مدينــة الشــعفة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املشــفى بشــكل 

كامــل وخروجــه عــن اخلدمــة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
• تُعتر اهلجمات املتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية واملوظفن الطبين واألشــخاص الذين حيملون شــارات مميزة وحتميهم اتفاقيات 
جنيــف واألشــخاص العاملــن يف جمــال املســاعدات اإلنســانية أو بعثــات حفــظ الســالم جرميــة حــرب، ويدخــل ضمــن اختصــاص 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مقاضــاة مرتكــي هــذه اجلرائــم مبوجــب املــادة 8 مــن ميثــاق احملكمــة، وُتشــكل انتهــاكا للقواعــد 31 و 

32 و 45 و 55 و56 مــن القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف.

• 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 الطــي 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 غــر 

دويل فهــي ترقــى إىل جرميــة حــرب، وقــد توفــرت فيهــا األركان كافــة. 
• تُعتــر اهلجمــات الــواردة يف التَّقريــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، ذلــك أنَّ القذائــف قــد أُطلقــت علــى منشــآت 

وآليات تســتخدم لتقدمي اخلدمات اإلنســانية ومل توجَّه إىل هدف عســكري حُمدَّد.
• إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســببت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبن الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1594&token=kDYO5lp1ohaHsPaQrAQ43g6I96IFMBxW
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1594&token=kDYO5lp1ohaHsPaQrAQ43g6I96IFMBxW


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 21

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• علــى جملــس األمــن إعــادة تقييــم درجــة خطــورة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ودرجــة هتديدهــا لألمــن والســالم اإلقليميــن 
الســابع حلمايــة املنشــآت والعاملــن يف احلقــل اإلنســاين يف ســوراي. الفصــل  والدوليــن، واللجــوء إىل 

• 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 الوطــين، 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:
• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلِله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين 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 
أســتانة، وابلتَّــايل ال بُــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، الــذي أقرَّتــه 

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

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.
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إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضيــة الســامية أن تُقــدم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، واحلــوادث الــي ســبقتها ابعتبارهــا عالمــة صارخــة يف ظــلِّ انتهــاكات يوميــة متفرقــة أقــلَّ حجمــاً، وحماولــة تنفيــذ التَّوصيــات 

الــواردة يف هــذا التقريــر.

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

والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

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

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

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

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

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

• حتمُّل التَّبعات القانونية واملادية كافة، وتعويض الضحااي وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

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

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

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

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املراكــز احليويَّــة العاملــة يف اجملــال اإلنســاين والكــوادر العاملــة فيهــا، يف مجيــع املناطــق وفتــح حتقيقــات يف احلــوادث 

الــواردة يف هــذا التقريــر. 

إىل املنظمات اإلنسانية حول العامل:
•جيــب علــى املنظمــات اإلنســانية العاملــة يف ســوراي عــدم الفصــل بــن املســاعدة واحلمايــة، وجيــب أن تبلــغ عــن مجيــع االنتهــاكات 

الــي تتعــرَّض هلــا يف أثنــاء أتديــة عملهــا.
•جيب على املنظمات اإلنسانية العاملة يف سوراي التَّهديد ابستخدام اإلدانة والشجب يف حال تكرار االنتهاكات.

• هنــاك حاجــة كبــرة لكافــة أشــكال الدعــم اإلنســاين يف ســوراي يف ظــل تزايــد أعــداد النازحــن ومــن هــم بضيــق مــادي كبــر، جيــب 
عــدم إيقــاف عمليــات الدعــم الالزمــة لتشــغيل املنشــآت العاملــة يف اجملــال اإلنســاين كاملشــايف واســتمرار تقــدمي املعــوانت اإلغاثيــة،  
كمــا جيــب علــى املنظَّمــات العامليــة إرســال متطوعــن للعمــل يف املناطــق غــر اخلطــرة لدعــم الكــوادر الطبيــة وإســعاف املرضــى 

الذيــن يتــم إســعافهم إليهــا.

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