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اإلثنني 4 أاير 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

مقتل 7 من الكوادر الطبية خالل شهر نيسان 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 نيسان وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 7 أشخاص من الكوادر 

الطبية توزعوا كالتايل: 
أ: القوات احلكومية: قتلت 5 أشخاص من الكوادر الطبية توزعوا إىل:

طبيب	 
متطوع يف منظمة اهلالل األمحر حتت التعذيب	 
ممرضني أحدمها سيدة	 
مسعف	 

ب: جهات مل نستطع حتديد هويتها: قتلت متطوعني يف اهلالل األمحر.

  اثنياً: تفاصيل احلوادث:

أ: القوات احلكومية:
ابسل جندت عصمان بيك، متطوع يف اهلالل األمحر، من أبناء مدينة دير الزور، يبلغ 
من العمر 22 عاماً، اعتقلته القوات احلكومية يف حي اجلورة مبدينة دير الزور قبل حنو 
8 أشهر، أخربان أهله يوم السبت 4/ نيسان/ 2015 أنه لدى مراجعتهم أحد األفرع 
األمنية بدمشق مت إبالغهم بوفاته، وقد علمنا أنه كان بصحة جيدة عندما مت اعتقاله.

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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سعاد فندي، ممرضة، من أبناء مدينة بصرى الشام مبحافظة درعا، تبلغ من العمر 52 
عاماً، توفيت يوم األربعاء 8/ نيسان/ 2015  جراء قصف بصاروخ من الطريان 

احلريب احلكومي بلدة اجليزة مبحافظة درعا.

أبناء بلدة دير حافر مبحافظة حلب،  رضوان العمر، طبيب أخصائي جراحة، من 
تويف يوم األربعاء 22/ نيسان/ 2015 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي املشفى 

الوطين يف البلدة بصاروخني.

عبد الرحيم )مل نتمكن من احلصول على لقبه حىت اآلن(، مسعف، من أبناء حي 
جوبر بدمشق، تويف يوم األربعاء 22/ نيسان/ 2015 جراء قصف بصاروخ من 

الطريان احلريب احلكومي.

عبد الكرمي الدكاك، ممرض، من أبناء بلدة جريود مبحافظة ريف دمشق، تويف يوم 
األحد 26/ نيسان/ 2015 جراء قصف القوات احلكومية لساحة مشفى البلدة 

بثالث قذائف هاون.

ب: أطراف مل نستطع حتديدها:
إبراهيم عيد، متطوع يف منظمة اهلالل األمحر العريب السوري- فرع إدلب، من أبناء حمافظة إدلب، تويف يوم اخلميس 2/ نيسان/ 
2015، مل نتمكن حىت حلظة إعداد التقرير من معرفة اجلهة اليت تسببت بوفاته، وال كيف قتل، ومل يصدر أي تصريح من 

منظمة اهلالل األمحر السوري، فقط قاموا بنشر نعوته، ما زال التحقيق جارايً.

حممد أمحد قاموعة، متطوع يف منظمة اهلالل األمحر العريب السوري- شعبة معرة النعمان، من أبناء حمافظة إدلب، تويف يوم 
اخلميس 2/ نيسان/ 2015 أثناء مسامهته يف جتهيز مركز إيواء للنازحني، حيث انفجرت قذيفة كانت موجودة هناك، مل 

نتمكن من معرفة اجلهة اليت قامت بوضع القذيفة 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.

رضوان العمر

املسعف عبد الرحيم
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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.

املنظمات الطبية حول العامل:
هناك عجز كبري يف الكوادر الطبية يف سوراي بسبب عمليات القتل املستمرة، جيب على األطباء السوريني أواًل تعويض النقص 
احلاد احلاصل داخل سوراي، كما جيب على املنظمات العاملية إرسال متطوعني للعمل يف املناطق الغري خطرة حيث يتم إسعاف 

املرضى إليها، وقد سجلنا وفاة كثري من املرضى بسبب العجز يف الكوادر الطبية.

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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