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اإلثنني ٥ كانون الثاين ٢٠١٥

حمتوايت التقرير:
أواًل: خملص تنفيذي

اثنياً: تفاصيل احلوادث
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات

رابعاً: شكر وعزاء

مقتل 6 من الكوادر الطبية خالل شهر كانون األول/ ٢٠١4

أواًل: ملخص التقرير: 

تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منهجية عالية يف التوثيق عرب الرواايت املباشرة 
مع انجني أو مع أهايل الضحااي، إضافة إىل عمليات تدقيق وحتليل الصور والفيديوهات 
وبعض التسجيالت الطبية، وابلرغم من ذلك ال ندعي أننا قمنا بتوثيق كافة احلاالت، 
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 

واملقاتلني.
يف شهر كانون األول وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 6 أشخاص من 

الكوادر الطبية على يد القوات احلكومية: 
• 4 أطباء )3 منهم قُتلوا بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز‘ حيث أتكد أهنم 

يتعرضون لتعذيب أقسى من غريهم(.
• اثنان من طواقم العمل الطيب. 

اثنياً: تفاصيل احلوادث:

• أمحد ديبو عبد القادر، سائق سيارة إسعاف، من أبناء بلدة معارة االرتيق مبحافظة 
حلب، يبلغ من العمر 19 عاماً، تويف يف 30/ تشرين الثاين/ 2014 جراء إصابته 
بشظية يف القلب نتيجة قصف الطريان احلريب احلكومي على مدينة عندان بريف حمافظة 

حلب.

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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• عبد احلميد عبد املعني التالوي، طبيب، من أبناء مدينة خان شيخون مبحافظة إدلب، اعتقلته القوات احلكومية قبل تسعة 
أشهر، أخربان أهله أهنم أتكدوا من خرب وفاته حتت التعذيب يف أحد مراكز االحتجاز يوم األربعاء 10/ كانون األول/ 2014

• إدريس عابر الفاضل، معاجل فيزايئي، من أبناء بلدة بقرص مبحافظة دير 
الزور، تويف يوم الثالاثء 16/ كانون األول/ 2014 جراء غارة للطريان احلريب 
احلكومي على مشفى الطب احلديث يف مدينة امليادين مبحافظة دير الزور.

مبحافظة  البوليل  قرية  أبناء  من  مسعف،  السرداح،  صاحل  حممد حسني   •
دير الزور، يبلغ من العمر 17 عاماً، يعمل يف مشفى الطب احلديث مبدينة 
امليادين يف حمافظة دير الزور، تويف يوم الثالاثء 16/ كانون األول/ 2014، 

جراء غارة للطريان احلريب احلكومي على املشفى.

• عماد علي مهنا، معاجل فيزايئي، من أبناء مدينة جمدل مشس مبحافظة القنيطرة، يبلغ من العمر 45 عاماً، اعتقلته القوات 
احلكومية يف منطقة جرماان بدمشق يوم السبت 29/ حزيران/ 2013، أخربان أهله أبهنم أتكدوا من خرب وفاته حتت التعذيب 

يف فرع فلسطني يوم اخلميس 18/ كانون األول/ 2014، ومل يتم تسليم جثمانه.

مبحافظة  ابنياس  مدينة  أبناء  من  طبيب،  الرمحن،  عبد  صبحي  هشام   •
طرطوس، يبلغ من العمر 37 عاماً، املؤسس األول ملنظمة األطباء السوريني 
األحرار، اعتقلته القوات احلكومية أثناء توجهه إىل مدينة دمشق يوم اخلميس 
19/ نيسان/ 2012، علم أهله خبرب إعدامه يف سجن صيداناي يوم اجلمعة 

19/ كانون األول/ 2014.

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

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.

إدريس عابر الفاضل

هشام صبحي عبد الرمحن
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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.
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