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السبت ٤ نيسان ٢٠١٥

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

رابعاً: شكر وعزاء.

مقتل 5 من الكوادر الطبية خالل شهر آذار/ 2015

  أواًل: ملخص التقرير:
تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منهجية عالية يف التوثيق، عرب الرواايت املباشرة 
والفيديوهات  الصور  وحتليل  تدقيق  عمليات  إىل  إضافة  الضحااي،  ألهايل  أو  لناجني 
وبعض التسجيالت الطبية، وابلرغم من ذلك ال ندعي أننا قمنا بتوثيق احلاالت كافة، 
وذلك يف ظل احلظر واملالحقة من قبل القوات احلكومية وبعض اجملموعات املسلحة 

األخرى.
توثيق  يف  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  منهجية  حول  تفصيلي  بشكل  لالطالع 

الضحااي نرجو زايرة الرابط.
الطبية،  للمنشآت   2011 عام  ومنذ  مستمر  بشكل  احلكومية  القوات  قصف  إن 
واستهداف أطراف النزاع املسلح للكوادر الطبية بعمليات القتل واالعتقال، يدل على 
سياسة متعمدة هتدف إىل إيقاع املزيد من القتلى، وزايدة معاانة اجلرحى من املدنيني 

واملسلحني.
يف شهر آذار وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 5 أشخاص من الكوادر 

الطبية توزعوا كالتايل: 
أ: القوات احلكومية: قتلت شخصني من الكوادر الطبية توزعوا إىل:

ممرضة حتت التعذيب
مسعف.

ب: فصائل املعارضة املسلحة: قتلت طبيبة.
ج: أطراف مل نستطع حتديدها: قتلت طبيبني.

  اثنياً: تفاصيل احلوادث:
أ: القوات احلكومية:

إسالم عمار أبو راشد، ممرضة، من أبناء خميم الريموك بدمشق، فلسطينية اجلنسية، تبلغ 
من العمر 25 عاماً، اعتقلتها القوات احلكومية يف عام 2013 على أحد حواجز مدينة 
دمشق، أبلغنا أهلها يوم الثالاثء 14/ آذار/ 2015 أهنم أتكدوا من خرب وفاهتا حتت 

التعذيب يف فرع فلسطني بدمشق.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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اخلميس  يوم  قضى  إبدلب،  سراقب  مدينة  أبناء  من  مسعف،  األمحد،  حسني  عدي 
قيامه إبخالء جرحى  أثناء  احلكومية  القوات  مدفعية  آذار/2015 جراء قصف   /26

االشتباكات بني القوات  احلكومية وفصائل املعارضة املسلحة يف إدلب.

ب: فصائل املعارضة املسلحة:
نور توتنجي، طبيبة، من أبناء مدينة حلب، تبلغ من العمر 27 عاماً، توفيت يوم اإلثنني 23/ آذار/ 2015 جراء إصابتها 

بشظااي قذائف اهلاون اليت مت إطالقها من منطقة ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة على حي اجلميلية يف حلب.

ج: جهات مل نستطع حتديدها:
أمين رفعت املهايين، طبيب جراحة نسائية، من أبناء حي امليدان بدمشق، تويف يوم اإلثنني 
2/ آذار/ 2015 جراء إطالق الرصاص عليه يف منطقة مصطبة سعد الدين يف حي 

امليدان بدمشق، مل نتمكن من معرفة اجلهة اليت قامت بقتله حىت حلظة إعداد التقرير.

حممد أمين املهايين، طبيب جراحة عامة، من أبناء حي امليدان بدمشق، تويف مع والده يوم 
اإلثنني 2/ آذار/ 2015 جراء إطالق الرصاص عليه يف منطقة مصطبة سعد الدين يف 
حي امليدان بدمشق، مل نتمكن من معرفة اجلهة اليت قامت بقتله حىت حلظة إعداد التقرير.

  اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت احلكومة السورية كل من القانونني الدويل اإلنساين والعريف اإلنساين على حنو صارخ، وبشكل خاص املادة 3 
ترقى ألن تكون جرائم حرب ابستهدافها  بذلك جرائم  اإلنساين، وارتكبت  الدويل  والقانون  اتفاقيات جنيف  املشرتكة بني 

الكوادر الطبية واملنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى ألن تكون ضد اإلنسانية متمثلة جبرمية القتل.

توصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

جيب على جملس األمن الدويل حتمل مسؤولياته القانونية واألخالقية جتاه ما حيصل يف سورية على األقل حبق الكوادر الطبية، 
وأن ال يبقى متفرجاً صامتاً وسط شالل الدماء اليومي.

قيامه ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  قاطع  على حنو  ثبت  لنظام  احلماية  تقدمي  الكف عن  والصني  روسيا  على  جيب 
اإلنسانية، ويتوجب على اجملتمع الدويل يف حال اإلصرار على املوقف الروسي - الصيين القيام أبي فعل من شأنه محاية أرواح 

الشعب السوري.

شكر وعزاء:
كل الشكر والتقدير ألهايل الضحااي، وأقرابئهم وأصدقائهم، وللناشطني احملليني، الذين لوال مسامهتهم مجيعاً ملا متكنا من إجناز 

التقرير على هذا املستوى، وخالص العزاء ألسر الضحااي.

الدكتور أمين املهايين

عدي حسني األمحد
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