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األربعاء ٤ آذار ٢٠١٥

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

رابعاً: شكر وعزاء.

مقتل 7 من الكوادر الطبية خالل شهر شباط/ ٢٠١٥

 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 

واملقاتلني.
يف شهر شباط وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 7 أشخاص من الكوادر 

الطبية توزعوا كالتايل: 
أ: القوات احلكومية: قتلت 6 أشخاص من الكوادر الطبية توزعوا إىل:

ممرضان
4 من الكوادر الطبية بينهم سيدة.

ب: فصائل املعارضة املسلحة: قتلت ممرضة.

  اثنياً: تفاصيل احلوادث:
أ: القوات احلكومية:

عبد الرحيم شوشان، ممرض، من أبناء حمافظة إدلب، أحد الكوادر الطبية العاملة يف 
مشايف ريف مدينة الالذقية، تويف يوم السبت 31/ كانون الثاين/ 2015 بنريان القوات 

احلكومية أثناء قيامه إبسعاف ضحااي االشتباكات يف معارك جبل األربعني.

عبد السالم طبشو، سائق سيارة إسعاف، من أبناء حمافظة حلب، تويف يوم اخلميس 
5/ شباط/ 2015 جراء إلقاء الطريان املروحي قنبلة برميلية على دوار بعيدين يف حي 

اهللك حبلب.

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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أبناء مدينة  العريب السوري، من  بشرى صبحية، متطوعة يف اهلالل األمحر 
دوما بريف دمشق، تبلغ من العمر 19 عاماً، تعمل يف مشروع بكرة أحلى 
اخلاص ابلدعم النفسي لألطفال، توفيت يوم اخلميس 5/ شباط/ 2015 

جراء قصف الطريان احلريب احلكومي مقر إقامتها.

عمر العموري، مسعف، من أبناء حمافظة إدلب، من الكادر الطيب يف مشفى 
اجلمعة 6/ شباط/ 2015 جراء قصف  يوم  تويف  أورينت ابلقنية إبدلب، 

الطريان احلريب احلكومي املشفى بصاروخ.

عماد الدين جميد، ممرض، من أبناء مدينة دوما بريف دمشق، تويف يوم األحد 
احلكومية  القوات  إىل عمله جراء قصف  توجهه  أثناء  8/ شباط/ 2015 

املدينة برامجات الصواريخ.

أ.ن )مل نتمكن من التوصل المسه حىت حلظة إعداد التقرير(، مسعف، تويف 
يف 26/ شباط/ 2015 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي سيارة إسعاف 
ميدانية اتبعة إلحدى اجلماعات املتشددة )جبهة النصرة( عند مفرق التوامة 

إبدلب.

ب: فصائل املعارضة املسلحة:
فاطمة خري بيك، ممرضة، من أبناء مدينة القرداحة ابلالذقية، توفيت يوم السبت 21/ شباط/ 2015 جراء تفجري إحدى 

فصائل املعارضة املسلحة سيارة مفخخة يف مرآب مشفى القرداحة.

   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.

قيامه ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  قاطع  على حنو  ثبت  لنظام  احلماية  تقدمي  الكف عن  والصني  روسيا  على  جيب 

برشى صبحية، متطوعة يف الهالل األحمر العريب السوري

عمر العموري، مسعف، من أبناء محافظة إدلب
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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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