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 حلب تحت النار

 "1"تقرير خاص 

حلب تحت النار تقرير خاص يستتتت أرم االح اثحفا  دي ةفحنب حلبو قياالن اثكاتاااح الةافتتتتلب دي احااش حلب ال تتتتر اب 

دي اثحااش املةافتتتتتتتتتتتتتترةو   و كما يأطي تقااح ستتتتتتتتتتتتتترني للاتتتتتتتتتتتتتتتي اث ستتتتتتتتتتتتتتا ي قال ألا  2016احلال  28قحتى  19خالل الفترة ةن 

ي اإل ستتتا ي ءناشا  مس ةستتت اه اثكاتاااح الت  ت أرم ليا اجفحنبو قيرفتتتف اج ال ال تتتأا  الأاسو قيرستتتح ستتتونارياالاح الاتتتت

 *قسلاك األطراف الفا لين

 حلب: في ماينة  حاا ال  أهم خلفية حول  -والأ

 حفاحق و قةلو تتتتتتتتتتتتااترو ال و  الةر الستتتتتتتتتتتتار  لب ءين الالالب  اه ةستتتتتتتتتتتتاطرة  الن اسح ةفحنبت فاخل ةناطن الستتتتتتتتتتتتاطرة دي 

 إلس حلب ال تتتتر اب قرستتتتاطر  لرتا اجأارتتتتتب اجستتتت ةبءحستتتتب القاه اجستتتتاطرة اجفحنب تقستتتتح ق . الكردحب الةماحب ال تتتتأ اب

 رفاباثشتتتتتاألج اش ةن قبأض  ال تتتتتاو ةق تتتتتاد قنستتتتتاطر  لرتا الن اس الستتتتتار و قنستتتتتاطر  مس  ي حلب الغرباب ق بأماةياو 

 قحفاح الةماحب ال أ اب الكردحب. 

ة  مس ةنطقب قةن الح الساطر  2016تماز  17ةن   ل  ااح الن اس السار  ء اريو  طرين الكاستالا ءقطيءفاح األحفا  

ءن  زيف األةر الذ  ترتب  لار ح تتتتتتتتتتتتتتار احااش حلب ال تتتتتتتتتتتتتتر اب ب تتتتتتتتتتتتتتكل ااةل. ةا اده إلس رد ةن اجأارتتتتتتتتتتتتتتتب اجستتتتتتتتتتتتتت ةب ءحملب 

لستاطرة الذ  ترتب  لار اةر فش ءمأركب لف ح طرين الراةاستب األ ر  ن األحااش ال تر اب للمفحنب ءال  ستكريب لف  الة تا

لكن ةا ل ث ان  اد الة تتتتتتتتار إلس  األحااش ال تتتتتتتتر اب بأف الستتتتتتتتكن .  1070الراةاستتتتتتتتب قالكلااح الةرباب قة تتتتتتتترق    مس طرين

 ا ادة ساطرة الن اس  مس الكلااح الةرباب االناش فترة اليفكب. 

ستتتتتتتتتتتتتتت لتتتت حلتتتب ا مس ةستتتتتتتتتتتتتتت اه ل  رق تتتاح ءين اتتتل املةتتتاف تتاح  2016 احلال  12ةنتتتذ ءتتتفش ستتتتتتتتتتتتتتتريتتتان اليتتتفكتتتب اجقررة ء تتتاريو ق 

الساريبو قلح ح ح إدخال اجسا فاح اإل ساكاب إلرتا ءالرغح ةن تخ ا يا ءاثسح دي اتفا اب اليفكبو قةن جيازيب شةنب 

 اجسا فاح  مس الةفقد التركاب الساريب.

 

 االنتهاكات الحاصلة بعا انقضاء الهانة:  -ثانيا

ح اثكاتاااح بأف احلالو حاث ءفا 19ةفحنب حلب ه مب  نافب ةنذ إ الن الن اس الستتتتتتتتتتتتتتتار  اكاتاش اليفكب ء اريو  ر تتتتتتتتتتتتتتتيف

ب حافل 18 الن اكاتاش اليفكب ءاستتتتتتتتتتتتتتتاتفاف كقطب لليالل اثحمر دي ةنطقب اقرس الكيره ادح إلس تفةير  ستتتتتتتتتتتتتتتتا  ين فق  ةن إ

 الن ةأركب قتمس الذا اثستتتتتتتتتتاتفاف إن دي اليالل اثحمر.  اةلين قة طا يءانتح ضتتتتتتتتتتةاب  15ةحملب ءاجستتتتتتتتتتا فاح قستتتتتتتتتتقا  

 .حااش ال ر اب الت  رساطر  لرتا اجأارتب مس األ للساطرة  اليادفب ؛حلب ةن   ل الن اس السار 
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اجفكابو قاستتتاتفاف اجرافن اجفكاب ب تتتكل قاستتتي دقن األخذ ءفاح الذه اجأركب ءاستتت خفاس اافب اكاا  األستتت ةب  مس األحااش 

است ف ت إ الن ةفحنب  الف ةف ي دي الذه اثحااشو األةر الذ  استفر  ن حالب ةسستاقيب 350بأين اث   ار قجاد ةا حقارب 

 جلس ةحاف ب حلب. حلب ال ر اب ةفحنب ةنكابب ةن   ل ة

غتتارة ءتتال تتتتتتتتتتتتتتتااريو اإلرتجتتاجاتتب الت  ت ةن تتتفةيرا دةتتارا  19  األستتتتتتتتتتتتتتت ةتتب؛ غتتارة جايتتب ءمخ لف اكاا 1700قالن التتففتتا  اجتتف ي 

نتاءتل الأنقادحتبو قاستتتتتتتتتتتتتتت ختفاس كا  جتفحتف ةن القنتاءتل ال تار تب لل ح تتتتتتتتتتتتتتتوناح غتارة ءتالفاستتتتتتتتتتتتتتتفار قالنتاءتالح قالق 231التاالالو 

   فافيا ب كل ك يرت  تح اساتش القةن االح اثحااالأسكريب قالت  تق ف فرتا اجناطن اجفكاب قتفةر اج ا ي قاجالجئ اجفكاب؛

 ضةاب . 20غاراح اق أت  10 ي ال اخار تح اساتفافر ءالفاسفار قالقناءل الأنقادحب ءاكثر ةن  -

احلال  27 شتتتتتتتتتتيف ال ي دي ضتتتتتتتتتتةاب. كما  15ق أت غارةو ا 15ب  رتجارجاباإل   ي ال تتتتتتتتتتأار استتتتتتتتتت خفس فرتا ال تتتتتتتتتتااريو -

 قالأفد دي ازدحاد.  ضةاب 30 اق أت  مس األ ل بثرتجاجالقناءل اءا اساتفاف اخر

 ضةاحا. 7غاراح اق أت  10 ةن حلب القفحمب س لت فرتا اكثر -

غارة ةس خفةب فرتا الفسفار قاثرتجاجي  50كثر تضررا( رأرتت ألكثر ةن قهي األ) بس ان الق ر قالكالسب حي  -

 ضةاب. 100ةحفالب دةارا قاسأا قةا أب اكثر ةن 

ضتتتةاحاو كما استتت خفس الفاستتتفار األءاض الذ  احف  حراالن  10ءاثرتجاجي اق ي  ي اج تتتيف شتتتيف خمس غاراح  -

 ق اق ي   راح ال ر س قالةرقق.

 .قتاز ت ءاقي الغاراح  مس ءاقي احااش حلب -

 
 
 تقييم الوضع االنساني:  -ثالثا

رأف ة تتتتتتتتتتتتتتالب ال )قالذهاةراة  79اطفالو ق 107شتتتتتتتتتتتتتتيافو ءانتح  416احلال ءلغت  28قحتى  19ح تتتتتتتتتتتتتتالب ال تتتتتتتتتتتتتتةاحا ةن تاريو 

 ة اب ءفرجاح ة فاقتب ةن ال طارة.  1700. كما تح رس ال اكثر ةن (اقلاب  اءلب لل يادةح الب 

اتفاف تح تاالان استتكما رأفاه لاطال ةرافن ال فةاح الأاةب؛ حاث حااش الستتكناب قإلح حق  تتر  مس األ  ان اثستتاتفافكما 

 كما  .اده ل رقل االنين ةنتا  ن ال فةب قالما ةرك   األك ار  قالناكاةا لففا  اجف ي داخل حلب املةافرة الالالب ةراك  ل

ألدقيب اثستتتتتتأافابو قادقيب الستتتتتتكر  قالضتتتتتتغ و قتا ف شتتتتتت ر تاس لأالل ةر تتتتتت ى ءار تتتتتتيف اجفحنب كق  حاد  الاتتتتتتتي الطا   

منه ب ةن ستتتتااستتتتب ة اج تتتتادي ةن اثستتتتاتفاف الذ  هير قاسكرقلح رستتتتلح  الربا قغستتتتال الكمس دي اثحااش ال تتتتر اب للمفحنب.

استتتتتتاتفاف ة تتتتتتف   مر ءن   ف الأ ي  قة تتتتتتف  ال رزقرو قاستتتتتتاتفاف رح ب اإلستتتتتتأاف ال ابأب   ل الطيران الةربي حاث تح 

 ن قخرقجيما ال ابأين ألط اش ءال حفقد  m2ق  m 10ة تتتتتتتتتتتتتتتفاين قاحضتتتتتتتتتتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتتاتفاف للففا  اجف ي قخرقجيا  ن ال فةب. 

 احلال . 28فحف ء اريو ال فةب دي ةنطقب حلب القفحمب قباب الة
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ستتتتتتتتتتتتتتتي  للغاحبو قكماب اإلغاالب اجاجادة ث تكفي إث أل ل ةن   تتتتتتتتتتتتتتترة ءاجاب ةن الستتتتتتتتتتتتتتتكانو قث تكفي إث جفة  غاثياتتتتتتتتتتتتتتتتي اإل ال

كما ر تتتتتتتتتتتيف األستتتتتتتتتتتااق اكقطا  شتتتتتتتتتتت ر تاس ءاجااد الغذاالاب األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتاب كتاجب الة تتتتتتتتتتتار الذ  ت أرم لر األحااش  استتتتتتتتتتت ا ين.

 ال ر اب. 

 قح تتب ال  االلب اةا قتتتي 
 
ارغفب ءاجرة الااحفة؛ قالستت ب الا  6األفران  فالاتتتي ستتي  جفا از حاز  ال يت ةرتين استت ا اا

احلال تح استتتتتتتاتفاف ةرك   28ء اريو . كما ان اثستتتتتتتاتفاف طال األفران احضتتتتتتتا كق  ةادة الطحين قالفح ل لت تتتتتتتغال اثفران

ةن ال تتتتتتتتتةاحا ةأ ميح لح ح ح ال أرف  لرتح  22ةر الذ  اده الس ق ا  تازني ال يت دي ةنطقب اجأاد  االناش تازني ال يت األ 

ما ة ال ر سحضتتتر ثستتتأاف كتاجب تحاليح الس اشتتتالشو ق فد ك ير ةن ال ر سو قةن الح تح استتتاتفاف فرين اإلستتتأاف الذ  

 ءين ال ةاحا احضا.  ده الس سقا  طا ح اإلسأافا

 

دي ءاب النيرب ةا استتتتتتتتتتتتتتتفر  ن خرقجيا  ن ال فةب جراش تفةيرالا طال اثستتتتتتتتتتتتتتتاتفاف ةحطب ضتتتتتتتتتتتتتتت  اجااه  الوضععععععععععع ال امي:

ما ك ستتتتتاب دي ال تتتتتأار قحلب القفحمب.وءالكاةلو قاده ل ا ف ال تتتتت   ن اثحااش ال تتتتتر اب وكما تح تفةير خطا  ال ر الرال

ا ب احلالو كما اده الق تتتتتتتتتتتتتتتف ألتتتتتتتتتتتتتتتترار فناب ل طا  كقل الط 22كما تح استتتتتتتتتتتتتتتاتفاف ةحطب تحايل كيرباش ال ربب ء اريو 

الكيرباالابو اان االميا خ  ال اتر الرالوستتت   اجغذ  ملةطب ستتتلامان الةلا  قاده إلحقاف ضتتت  اجااه  ن ااةل احااش اجفحنب 

 القفحمب.

 ي  ةفرستتتتتتتتب ج ل ال تتتتتتتتاو دي طال ثستتتتتتتتاتفافاق اجفارس ال ألاماب دي شتتتتتتتتلل تاس ةي ءفش الأاس الفرا تتتتتتتت  و  :الوضععععععع ال علي  

احلال  مس ةفرسب ارتقاش  28كما س ل سقا  ءرةال ة فجر دي السا ب الأاشرة ف احا . افالح الفحن ةما اده الس دةارال

 فرتا. اةل قافاءب اطا ح اإلدار  الذ  اان ةما اده الس دةار اجفرسب ءالك

"الالاااستتتتتتتتتتت حلب"و ءاستتتتتتتتتتح حملب  مس ةاا ي ال اافتتتتتتتتتتل اثج ما ي  الناشتتتتتتتتتتطان الستتتتتتتتتتاريان اطلن املزاج الشععععععععم  العا : 

 . الف ةف ي ةحافر دي حلب 350إلس امل ازر الت  حرتكبتا الطيران الةربي ءحن اكثر ةن لإلشارة 

ستتت    بحال الستتتاريينتالف لفه  ستتتا تتت  االذ  يستتتاتفف اجفكاين ب تتتكل  الأنف قالق تتتف قدي هل الذه اله مب قت تتتا ف

الذا الغضتتتتتتتتتتتتتب ح  تتتتتتتتتتتتتا ف  قغضتتتتتتتتتتتتتب  ارةين ةن  فس قجاد خطااح  ملاب ةن امل  مي الفقلي تجاه ةا ححف  دي حلب. قبفا

مس  بأف استتت مرار اله مب الأنافب  مس حلب ل لفرجب الاسس ةن امل  مي الفقلي قةن دقل افتتتف اش ال تتتأب الستتتار  لا تتت

كذار خطير جفا ي تتتكل لفه الستتتاريين اتجاه  اس ريب. قالذا إجلستتتب ةجلس األةن الفقلي ال افتتتب ب تتتان الاتتتتي دي ستتتا إالر 

حماحب اجفكاينو قفتتتتتتتتتتل الةف للقال ان امل  مي الفقلي شتتتتتتتتتتري  دي   ل الستتتتتتتتتتاريينو تجاه ءسن امل  مي الفقلي لوس ةن تتتتتتتتتتف 

 قالا ةن ا ط  الضاش اثخضر لق ل الساريين ء م ر  ن الذه ال راالح. 
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 السيناريوهات املح ملة للوضع اإلنساني:  -رابعا

ث  ين الح استتتتتتتاريب ءين اق رستتتتتتتايب للقضتتتتتتتاب ال رأف حلب ءاضتتتتتتتب الق ان ءال اازكاح الفقلاب قخافتتتتتتتب فاما ح ألن ءاحجاد حل

قالمتتتتا األةيركاين قالرقسو حاتتتتث ةنتتتتذ اكثر ةن ستتتتتتتتتتتتتتتة ين قث ت ال الرالتتتتاكتتتتاح ةستتتتتتتتتتتتتتت مرة  مس اجتتتتفحنتتتتب   اتتتتل ا  جالتتتب  دقلاين

 ث   اراح ة ألقب ءما أياو قاانتا اجفحنب الثاكاب ةن حاث  فد السكانو قلرة ياتا اجأنايب.اقتابوتف

ل دي حلب ين. قن تتتكل ةا ح تتتر كثر اج ضتتتر  مس حستتتاب اجفكاين الذحن الح اري تسانتا  الفقلاب الرالاكاح ذهدي اللكن اجفار ب 

سلاك ل كا قراشقباسو قباست رافنا للسونارياالاح املة ملب بأف الماكاب احاس ةن اثكاتاااح كق فهةؤخرا فارة قاضةب جا 

 ككان اةتتاس الالالتتب ستتتتتتتتتتتتتتتونتتارياالتتاح الفتتا لين  مس األرمو 
 
الستتتتتتتتتتتتتتتاريين دي ةتتفحنتتب حلتب   ةن فرتتتتتتتتتتتتتتتتاتتب ان إحقتتاف ةأتتاكتتاة اكطال تتا

 اتفاق األةيراان قالرقس  مس حل قر احب تط اقر. تنططلن ةن 

اريا حخفف الذا السون ساف ءفقن اشراك اطراف ةحلاب   مس ق ف اطالق النار اق الرقس قاألةيرااناتف :السيناريو الول 

 ق ةا حؤخذ  مس الذا الستتتتتتتتتتتتتتتوناريا ان ا  لكن ق و اجفكاين الستتتتتتتتتتتتتتتكانةن ةأاكاة 
 
ب غير  اءلإتفاق احا اان شتتتتتتتتتتتتتتتكلر ستتتتتتتتتتتتتتتاكان ال تتتتتتتتتتتتتتتا

 ان ءناد اثتفاق تكان غير قاضتتتتتتتتتتتتتتتةب قةحفدةو قةن ركب دي تط اقرو قطاجاطاجا ان األطراف املةلاب غير ة تتتتتتتتتتتتتتتت لالستتتتتتتتتتتتتتت مرار

التتتتالتتتتثو قطتتتتاجتتتتا ان التتتتذا اق ا  طرف  ة اثتفتتتتاق الح ةن الرقس قاثةيراتتتتان قث تر تتتتاه اثةح اج حتتتتفحقاس ءمرا  تتتتب اكفتتتتاز التتتتذا 

ليا  مس  حجابيا ا أكاسكر لن حكان لر كما ا. تفاق ث حفضت   ل طااح تجاه الةل الستاا ت   ءين الطرفين اثستاستاين فاراث

 لاطن و ق ف تكان ا أكاساتر سل اب. اجس اه ا

و  ستتتتتتتتتتتتاكان لر اتفاق الرقس قاألةيراان ةي اشتتتتتتتتتتتتراك اطراف ةحلاب  :نيالسععععععععيناريو الثا
 
ستتتتتتتتتتتتاكان  اءلا ر ق استتتتتتتتتتتت فاةب  ستتتتتتتتتتتت اا

 ي الفقليحمان الستتتتتتتتتاريين ءامل  مإستتتتتتتتتاؤالر احجاءا  مس الأملاب ال فاقتتتتتتتتتتاب ككلو قستتتتتتتتتاأاف ق كثر قا أابو استتتتتتتتتيل قالل ط ان 

 .الذ  فقفقه بأف الذا الكح ةن اثكاتكاح دقن ا  خطااح ةلماسب  مس اثرم ل خفاف اجأاكاة

 سنكان اةاس الالالب سونارياالاح    قاألةيراان فس اتفاق الرقس  :السيناريو الثالث

الا ستتتتتتتتتتتتتتتاطرة  ااح الن تاس  مس احاتاش حلتب ال تتتتتتتتتتتتتتتر اتب  األةر حترتتب  لاتر اح متالاتب ق ا  اكاتتااتاح  مس  االول:السععععععععععيناريو 

ةستتتتت اه قاستتتتتيو  ف ت تتتتتل لةف جراالح حرب ءناشا  مس خيرة ستتتتتاءقب بستتتتتلاك  ااح الن اسو قبناشا  مس الف احب الت  تتنا ليا 

 تتاش( كمالو تتتتتتتتتتتتتتتاتتاح النج)الفاتتب تقتتاتتتل إلس جتتاك تتر ال تتتتتتتتتتتتتتتفحتتاح اجاالاتتب للن تتاسو ق مس ا   تتار ان النتتالتت   ااح ليتتا فتتتتتتتتتتتتتتت غتتب طتتا

أل   قس ؤد  لأفس ءفش ا  ةسار . قالذه الساطرة ساف تسزس الاتي الساا   (لااش القفسءاإلتافب جالو ااح ةحلاب )ا

ستتتا ي ف تسزس الاتتتتي اإل اخره دي ستتتاريب األةر الذ  ستتتو تتتي و كما ستتتاكان لر تسالير  مس ةلفاح اخره دي ةناطنحل ستتتاا تتت  

 م . حااش حقدي ا ودي اجأ ماب ق فسااو قالغاطبدي ريف دة ن خره دي ساريب قالا ةا حافل فألاا ةؤخرا ةناطن ادي 

ب لأناف  األةر الذ  حترتحااش ال تتتتتتتتتتر اب لةلب قاستتتتتتتتتت مرار الق تتتتتتتتتتف االيرحب  مس األ الا  فس الستتتتتتتتتتاطرة  السعععععععيناريو الثاني:

ااج تتتتتتتتتادي قةراك  الففا  ستتتتتتتتتاستتتتتتتتتاب  ن ال فةب ال فةاب األ  قخرقل اجرافنبستتتتتتتتت ب الق تتتتتتتتتف  ارتفا   فد ال تتتتتتتتتةاحا؛  لار 



 

 *ال يعترب هذا التقرير شامل لكل االنتهاكات احلاصلة خالل هذه الفرتة، وإمنا يوثق االنتهاكات اليت استطاعت املنصة املدنية السورية توثيقها.

قالا اد  طحيندخال اجستتتتتتتتتتتتتتتا فاحو كفاز ةخ قن اجااد الغذاالابو قكفاز الق فس القفرة  مس إاستتتتتتتتتتتتتتت مرار الة تتتتتتتتتتتتتتتارو  اجف ي.

و لستتتتتترطاناكتاجب لنفاز اجااد اثستتتتتتأافاب قاألدقيب لالةرام اجستتتتتت أ تتتتتتاب االستتتتتتكر  ق تفالار الاتتتتتتتي الطا  الالزس لألفران. 

 .ف ال تتتتتترف ال تتتتتت يو قاجااه ال تتتتتتالةب لل تتتتتتربفا. اكت تتتتتتار األقبجب كتاجب استتتتتتاتق فس قجاد اادر طا  اادي ل ةاجب اجتتاحفة

احضتتتتتتتتتا الذه ق  وليذه اله مب دقلي راد غااب ق مس اجستتتتتتتتت اه اإلج ما ي زيادة  ستتتتتتتتتب ال طرف ةي  تفةير اكير لل ةاب ال ح اب. 

 . ق مس اجستتتتت اه الأستتتتتكر  زيادة اخ ال  ءيناثج ما اب ءين حلب ال تتتتتر اب قالغربابرأمان ال تتتتترق  اله مب ستتتتت ؤد  إلس 

 اجأارتب اج نفب ةأ فلب قتل  اج نفب غير ةأ فلب ءالقااالح الفقلاب. 

قال فش ءمأركب تجاه حلب الغرباب  ساترتب  مس الذا األةر ف  تقفس اجأارتب قف  الة ار  ن حلبو  :السيناريو الثالث

د  إلس حركتب ك قح ةن احاتاش حلب ستتتتتتتتتتتتتتتاؤ  ن اثحاتاش ال تتتتتتتتتتتتتتتر اتب لةلتبو قتخفاف ةأتاكتاة األثف ةن اجااطنين. الة تتتتتتتتتتتتتتتتار 

 اليح ل يبأف دخ اجس ةب  ااح اجأارتبسلاك حفق  اكاتاااح  مس ةس اه ةحفقدو كتاجب خيرة ساءقب لقاحضا الغربي. 

قرأاةليح ةن الستتتتتتتتتتتكان الناك. قستتتتتتتتتتتافرم الذا اجاتتتتتتتتتتتتا   مس الن اس الستتتتتتتتتتتار  قحلفاالر الفخال دي  ملاب الستتتتتتتتتتتكن   1070

تفاقم ثحجاد حل ستتاا تت  . قستتوستتاالح دي الضتتغ  لأفس تكرار ةا ححف  دي حلب ءمناطن ستتاريب اخره. لكن الذا ال اار 

 رالن ء حرك  ااح اجأارتب لف  الة ار. 

 

ي حمل املج مع الاولي والاول الكبري وبشععععععععععول خا  الرو   السعععععععععععا قة ة وباسعععععععععع عراو السععععععععععيناريوهاتال الصععععععععععع

واالميركان والاول دائمة العضعععععععععوية في مالس الم  املسعععععععععتلية ملا يحا  م  انتهاكات تران لجرائم  ح  االنسعععععععععانية في 

 ماينة حلب. 


