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األحد 3 متوز 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

مقتل 81 من الكوادر الطبية والدفاع املدين يف النصف األول من عام 2016
بينهم 11 يف حزيران 2016

أواًل: ملخص تنفيذي: 
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 ندَّعي 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.

إن قصف القوات احلكومية بشكل مستمر منذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز 
الدفاع املدين، واستهداف أطراف النزاع املسلح وبشكل خاص القوات احلكومية للكوادر 
الطبية وكوادر الدفاع املدين بعمليات القتل واالعتقال، يدل على سياسة متعمدة هتدف 

إىل إيقاع املزيد من القتلى، وزايدة معاانة اجلرحى من املدنيني واملسلحني.
منذ بدء تنفيذ بيان وقف األعمال العدائية شهدت خمتلف احملافظات السورية تراجعاً 
ملحوظاً وجيداً نسبياً يف نعدالت القتل، مقارنة مع األشهر السابقة منذ آذار 2011، 
واحلديث بشكل رئيس عن املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة؛ ألن بقية مناطق 
النظام  سيطرة  ومناطق  الكردي  الدميقراطي  االحتاد  حزب  سيطرة  السيطرة كمناطق 
السوري الختضع للقصف اجلوي الكثيف اليومي والذي يعترب املتسبب الرئيس يف قتل 

ما اليقل عن %60 من الضحااي، وتدمري املباين وتشريد أهلها.

لكن على الرغم من كل ذلك فإن اخلروقات مل تتوقف، وبشكل خاص استهداف املراكز 
احليوية الطبية وكوادرها من قبل النظام السوري وحلفائه.

وبعد يوم واحد من إعالن اهليئة العليا للمفاوضات أتجيل مشاركتها يف مباحثات جنيف 
للمناطق  الروسية قصفها  والقوات  القوات احلكومية  املاضي عاودت  نيسان   /19 يف 
اخلارجة عن سيطرة النظام السوري لتعود وترية القتل إىل ماكانت عليه قبل توقيع بيان 

وقف األعمال العدائية.

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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ألف: حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف النصف األول من عام 2016:
يف النصف األول من عام 2016 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 81 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع 

املدين توزعوا كالتايل: 

القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 31 
-  طبيب.

-  مسعفان.
-  ممرضان، أحدمها سيدة.

-  متطوع يف اهلالل األمحر.
-  23 من كوادر الدفاع املدين.
-  شخصان من الكوادر الطبية.

القوات الروسية: 26
- 4 أطباء.
- مسعفان.

- 8 ممرضني، بينهم 4 سيدات.
- متطوعان يف اهلالل األمحر.
- 3 من كوادر الدفاع املدين.

- 7 أشخاص من الكوادر الطبية، بينهم سيدة.

تنظيم داعش )يطلق على نفسه تنظيم الدولة اإلسالمية(: 13 
- طبيبان أحدمها سيدة.

- 9 ممرضات.
- متطوع يف اهلالل األمحر.

- شخص من الكوادر الطبية.

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 1
- طبيب.

فصائل املعارضة املسلحة: 4
-  طبيبان.
-  ممرض.

-  شخص من الكوادر الطبية.

جهات مل نتمكن من حتديدها: 6
- 3 أطباء أحدهم سيدة.

http://www.sn4hr.org
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- 3 ممرضات.

ابء: حصيلة ضحااي الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف حزيران 2016:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 11 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف حزيران توزعوا كالتايل: 

ألف: القوات احلكومية: قتلت 8 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
-  مسعف

- 6 من كوادر الدفاع املدين
- شخص من الكوادر الطبية

ابء: جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت 3 أطباء أحدهم سيدة.

ثانيًا: تفاصيل الحوادث في حزيران 2016:

ألف: القوات احلكومية:
فوزي مالك برغوث، من عناصر الدفاع املدين مبدينة حلب، من أبناء حي السكري مبدينة حلب، مواليد 1970، يعمل سائق 
سيارة إطفاء اتبعة ملركز الدفاع املدين يف حي الصاخور، حاصل على الشهادة اإلعدادية، متزوج ولديه 3 أطفال، تويف يوم 

السبت 4/ حزيران/ 2016 جراء قصف رامجات صواريخ النظام قذائف صاروخية عدة على حي الصاخور مبدينة حلب. 

احلر، مسعف وسائق سيارة  فاضل  املعروف أبيب  فاضل سرحا  العزيز  عبد 
والطوارئ،  اإلسعاف  منظومة  مع  يعمل  حلب،  مدينة  أبناء  من  إسعاف، 
مواليد 1978، متزوج ولديه 4 أطفال، تويف يوم األحد 5/ حزيران/ 2016 
جراء إصابته يف رأسه بشظية قذيفة مدفعية النظام املتمركزة يف حي اإلذاعة 

أثناء قيامه إبسعاف جرحى قصف سابق يف حي الزبدية مبدينة حلب.

ايسر السيد حسني، أحد عناصر الدفاع املدين يف حمافظة حلب، من أبناء 
قرية دير حسان بريف حمافظة إدلب الشمايل، يشغل قائد زمرة اإلطفاء يف 
من  الغريب،  حلب  حمافظة  بريف  الكربى  أورم  بلدة  يف  املدين  الدفاع  مركز 
مواليد عام 1963، حيمل الشهادة االبتدائية، متزوج ولديه 5 أوالد، تويف 
يوم السبت 11/ حزيران/ 2016 جراء إلقاء طريان النظام املروحي برمياًل 
متفجراً على بلدة أورم الكربى أثناء قيامه إبمخاد حريق اندلع يف مطبعة العاملية 

غرب حلب نتيجة قصف سابق.

http://www.sn4hr.org
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مضر أمحد قادري، عضو فريق لقاح حمافظة محاة، من أبناء حمافظة محاة، متزوج ولديه طفالن، تويف يوم اخلميس 23/ حزيران/ 
2016 مع عدد من أفراد عائلته جراء قصف رامجة صواريخ النظام صاروخاً على منزله يف قرية امللوحل بريف حمافظة محاة 

الشرقي.

ايسر عبد الرمحن متيم، سائق سيارة إسعاف يف مركز الدفاع املدين ببلدة معارة األرتيق، من أبناء بلدة معارة األرتيق يف حمافظة 
حلب، مواليد 1985، متزوج ولديه أوالد، تويف يوم الثالاثء 28/ حزيران/ 2016 جراء إصابته بشظااي صاروخ قصفه طريان 
النظام احلريب على قرية ايقد العدس بريف حمافظة حلب الشمايل أثناء قيامه إبطفاء حريق اندلع يف البلدة جراء غارة جوية 

سابقة.

حممد عبد العزيز حاج عمر، عنصر إنقاذ يف مركز الدفاع املدين يف معارة األرتيق، من أبناء بلدة معارة األرتيق بريف حمافظة 
حلب، من مواليد 1994، تويف يوم الثالاثء 28/ حزيران/ 2016 جراء إصابته بشظااي صاروخ قصفه طريان النظام احلريب 

على قرية ايقد العدس بريف حمافظة حلب الشمايل أثناء قيامه إبطفاء حريق اندلع يف البلدة جراء غارة جوية سابقة.

أمحد شعبان حاج عمر، عنصر إنقاذ يف مركز الدفاع املدين ببلدة معارة األرتيق، من أبناء بلدة معارة األرتيق بريف حمافظة 
حلب، مواليد 1990، متزوج، تويف يوم الثالاثء 28/ حزيران/ 2016 جراء إصابته بشظااي صاروخ قصفه طريان النظام 

احلريب على قرية ايقد العدس بريف حمافظة حلب الشمايل أثناء قيامه إبطفاء حريق اندلع يف البلدة جراء غارة جوية سابقة.

مصطفى زاهي عبد القادر، عنصر إطفاء يف مركز الدفاع املدين ببلدة معارة األرتيق، من أبناء بلدة معارة األرتيق بريف حمافظة 
حلب، مواليد 1992، تويف يوم الثالاثء 28/ حزيران/ 2016 جراء إصابته بشظااي صاروخ قصفه طريان النظام احلريب على 

قرية ايقد العدس بريف حمافظة حلب الشمايل أثناء قيامه إبطفاء حريق اندلع يف البلدة جراء غارة جوية سابقة.

ابء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
عمر أمحد احلجي، طبيب أسنان، مدير مشفى الريح املرسلة يف مدينة دارة عزة، من أبناء مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب، 
متزوج ولديه أطفال، تويف يوم السبت 11/ حزيران/ 2016 جراء انفجار لغم أرضي بسيارته على طريق دارة عزة ترمانني 

بريف حمافظة حلب، مل نستطع من حتديد اجلهة اليت قامت بزرع اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.

أبناء حي اباب عمرو مبدينة محص،  العلي، طبيب، من  الدين فيصل  عالء 
عضو فريق األايدي البيضاء العامل يف حمافظة إدلب، تويف يوم اإلثنني 20/ 
حمافظة  بريف  حارم  مدينة  انسفة يف  عبوة  انفجار  جراء   2016 حزيران/ 
التفجري حىت حلظة إعداد  إدلب، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن 

التقرير.
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مدحية العجالين، طبيبة أطفال، من أبناء مدينة دمشق، قضت يوم اجلمعة 24/ حزيران/ 2016 جراء إصابتها بطلق انري 
طائش وهي يف منزهلا -يف حي املارتيين مبدينة حلب- أثناء االشتباكات بني فصائل املعارضة املسلحة والقوات احلكومية.

ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت احلكومة السورية كاًل 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 احلكومة السورية 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.

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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