الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران/
 2011وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

األربعاء  30تشرين الثاين 2016

جيب على األمم املتحدة ضمان سالمة ومصري
املشردين من أحياء حلب الشرقية
َّ
منذ انتهاء مدة بيان وقف األعمال العدائية الثاين اإلثنني  /19أيلول 2016 /مل تتوقف قوات النظام السوري والروسي يوماً
واحداً عن قصف وتدمري أحياء حلب الشرقية ،مرتكبةً مئات االنتهاكات اليت ترقى إىل جرائم حرب ،حيث استهدفت تلك
ٍ
تعمدة ،وإضافة إىل القصف عادت تلك األحياء إىل
اهلجمات أحياء سكنية
ومشاف ومدارس ،بصورة فوضوية وأحياانً ُم َّ
َّ
وضعية احلصار اخلانق مرة اثنية بعد أن متكنت قوات النظام السوري مبساعدة قوات حزب هللا اللبناين وامليليشيات اإليرانية
والعراقية الشيعية املقاتلة على األرض من استعادة حي الراموسة الذي كانت قوات املعارضة السورية قد َّ
متكنت عربه من الوصول
موسعة تفاصيل أبرز االنتهاكات يف تلك الفرتة.
إىل أحياء حلب الشرقية ،وقد سجلنا يف ثالثة تقارير َّ
دمرت أحياء بشكل شبه
يف منتصف تشرين الثاين 2016 /كثَّفت القوات الروسية قصفها اجلوي بشكل صارخ ،حيث َّ
كامل ،وسط عدم اكرتاث أُممي حبصيلة الضحااي واجلرحى واالنتهاكات الفظيعة اليت تُرتَكب يومياً ،وترافق ذلك مع تقدُّم ِّبري
لقوات النظام وامليليشيات الشيعية املقاتلة إىل جانبه ،أدى ذلك يف النتيجة إىل السيطرة على حي مساكن هنانو مث حي جبل
بدرو وأجزاء من َحيَي احليدرية والصاخور ،ووصل ُمعدَّل الضحااي الوسطي من املدنيني إىل  35شخصاً يومياً ،وقد وثَّقت
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل  676مدنياً ،بينهم  165طفالً ،و 87سيدة يف أحياء مدينة حلب الشرقية على يد
القوات السورية والروسية منذ  /19أيلول 2016 /حىت  /30تشرين الثاين ،2016 /يتوزعون حبسب اجلهة املرتكبة إىل:
• القوات الروسية 462 :مدنياً ،بينهم  128طفالً ،و 66سيدة
• القوات احلكومية 214 :مدنياً ،بينهم  37طفالً ،و 21سيدة
هرب معظم أهايل األحياء اليت اجتاحتها قوات النظام
إثر ذلك انقسمت أحياء حلب الشرقية إىل َشطرين ،مشايل وجنويبَ ،
َ
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إىل
وحلفاؤه
هرب إىل اجلزء الشمايل ،وقسم ٌ
َ
ٌ ُ
هرب إىل حي الشيخ مقصود الواقع حتت سيطرة قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي.
َّ
هناك عدد كبري من األهايل مل يتمكن من اهلرب ،حيث مت اعتقاله من قبل قوات النظام وحلفائه من امليليشيات الشيعية ،ومصريُ
أغلبهم جمهول ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،وقد وردتنا أنباء عن عمليات إعدام سريعة خارج نطاق القانون ،ووقوع
جرائم اغتصاب لعدد من النساء ،ومازالت التَّحرايت جارية جلمع مزيد من األدلة وإصدار تقرير حول ذلك ،ومن هذا املنطلق
ختوفَها على مصري مجيع املدنيني الذين وقعوا حتت سيطرة قوات النظام وامليليشيات
تُبدي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُّ
الشيعية ،ومن خالل جتاربنا السابقة ،فإن مصري أغلبهم االعتقال ،مث االختفاء القسري ،أو عمليات اإلعدام السريع ،وهنا
حتديداً نُطالب أن تقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ،ومكتب املبعوث األممي إىل سوراي ،وجملس األمن ،بلعب دور حيوي
ردات الفعل االنتقامية الوحشية ،منعاً لتكرار مأساة حي اباب
للكشف عن مصريهم ،وضمان احلصول على حريَّتهم ،وجتنيبهم َّ
عمرو يف محص.
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املرفقات:
صور تُظهر املدنيني الفارين من أحياء مدينة حلب الشرقية إىل مناطق سيطرة قوات النظام ،األحد  /27تشرين الثاين،2016 /
حسب وكالة ساان لألنباء.

مقطع فيديو يُ ِّ
صور املساعدات اليت تُق ِّدمها القوات الروسية للمدنيني اخلارجني من أحياء مدينة حلب الشرقية إىل مناطق سيطرة
قوات النظام ،األحد  /27تشرين الثاين ،2016 /حسب وكالة آر يت.
صور تُظهر نزوح أهايل أحياء مدينة حلب الشرقية احملاصرة إىل حي الشيخ مقصود ،األحد  /27تشرين الثاين2016 /

مقاطع فيديو يُظهر عمليات نزوح املدنيني من أحياء مدينة حلب احملاصرة إىل حي الشيخ مقصود ،األحد  /27تشرين الثاين/
 ،2016بثَّتهم وكالة روماف.

مقطع فيديو يُظهر استمرار نزوح أهايل أحياء مدينة حلب الشرقية احملاصرة إىل حي الشيخ مقصود ،اإلثنني  /28تشرين الثاين/
 ،2016بثَّته قناة أنباء هاوار.
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