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اخلميس 4 آب 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

مقتل 25 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف متوز 2016
21 منهم على يد النظام السوري والروسي

أوالً: ملخص التقرير: 
تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منهجية عالية يف التوثيق، عرب الرواايت املباشرة 
لناجني أو ألهايل الضحااي، إضافة إىل عمليات تدقيق وحتليل الصور والفيديوهات 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.

إن قصف القوات احلكومية بشكل مستمر ومنذ 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.
يف شهر متوز وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 25 شخصاً من الكوادر 

الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا كالتايل: 
الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 

األجنبية(: قتلت 12 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
- طبيب

- ممرضان
- 3 مسعفني

- 2 من كوادر الدفاع املدين
- صيدالين

- 3 من الكوادر الطبية

ابء: القوات الروسية: قتلت 9 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
- ممرضان

- 5 من كوادر الدفاع املدين
- شخصان من الكوادر الطبية

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.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 2

اتء: تنظيم داعش: قتل 3 أشخاص من الكوادر الطبية توزعوا إىل:
- طبيبان، أحدمها سيدة.

- صيدالين.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: قتلت صيدالنيًا

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
ألف: القوات احلكومية:

القلمون  الواقعة يف جبال  الطيب يف مدينة جريود  املركز  الدنف، ممرض، مدير  أجمد 
مبحافظة ريف دمشق، من أبناء مدينة جريود، يبلغ من العمر 27 عاماً، متزوج ولديه 
طفالن، تويف يوم السبت 2/ متوز/ 2016 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي 

ابلصواريخ املركز الطيب يف مدينة جريود.
 

ابسل بكر، مسعف، يعمل يف املركز الطيب يف مدينة جريود الواقعة يف جبال القلمون 
مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 21 عاماً، عازب، تويف يوم السبت 2/ متوز/ 

2016 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي على املركز الطيب يف مدينة جريود.

حممد بنيان، مسعف، يعمل يف املركز الطيب يف مدينة جريود الواقعة يف جبال القلمون مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 
21 عاماً، حيمل الشهادة الثانوية، عازب، تويف يوم السبت 2/ متوز/ 2016 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي على املركز 

الطيب يف مدينة جريود.

حممود حسن خامن، طبيب، من أبناء قرية العطنة مبحافظة ريف دمشق، يعمل يف املركز الطيب يف مدينة جريود الواقعة يف جبال 
القلمون مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 24 عاماً، عازب، تويف يوم السبت 2/ متوز/ 2016 جراء قصف الطريان 

احلريب احلكومي على املركز الطيب يف مدينة جريود.

عامر عثمان، مسعف، يعمل يف املركز الطيب يف مدينة جريود الواقعة يف جبال القلمون 
مبحافظة ريف دمشق، يبلغ من العمر 22 عاماً، تويف يوم السبت 2/ متوز/ 2016 

جراء قصف الطريان احلريب احلكومي على املركز الطيب يف مدينة جريود.

علي عبد العزيز الصبح، ممرض، من بلدة اليادودة بريف حمافظة درعا، يبلغ من العمر 
لدى اعتقاله 35 عاماً، اعتقلته القوات احلكومية يف مطلع عام2014 ، ويف يوم 
الثالاثء 12/ متوز/ 2016 وردان معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل أحد 

مراكز االحتجاز التابعة للقوات احلكومية.

أجمد الدنف

علي عبد العزيز الصبح

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdTNEMW9STFE4WlE/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUDZISDhuci02a1k
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWGF3Q1RuVFREVUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdTNEMW9STFE4WlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWGF3Q1RuVFREVUk/view
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حممد وليد صالح، إعالمي مركز 250 التابع للدفاع املدين يف مدينة دوما مبحافظة 
ريف دمشق، من أبناء مدينة دوما، من مواليد عام 1998، حاصل على الشهادة 
املدفعية  قصف  جراء   2016 متوز/   /13 األربعاء  يوم  تويف  أعزب،  اإلبتدائية، 
احلكومية بقذائف اهلاون على بلدة الشيفوينة مبحافظة ريف دمشق أثناء قيامه بعمله.

جهاد البالقسي، أحد عناصر الدفاع املدين مبحافظة ريف دمشق، من أبناء مدينة 
1993، متزوج  الغربية مبحافظة ريف دمشق، من مواليد حزيران  الغوطة  داراي يف 
قناص  برصاصة  إصابته  جراء   2016 متوز/   /20 األربعاء  يوم  تويف  طفل،  ولديه 

القوات احلكومية أثناء قيامه إبزالة أنقاض قصف استهدف املدينة يف وقت سابق.

رزق دنيفات، فين خمربي وانئب مدير الشؤون اإلدارية يف املشفى امليداين مبدينة جاسم 
بريف حمافظة درعا، من أبناء بلدة زمرين بريف حمافظة درعا، متزوج ولديه أوالد، تويف 
الروسي احلريب )مازال  النظام/  يوم األحد 31/ متوز/ 2016 جراء قصف طريان 
قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( ابلصواريخ املشفى امليداين يف مدينة جاسم.

جندت محدي الزعوقي، صيدالين، من أبناء مدينة إخنل بريف حمافظة درعا، متزوج 
ولديه أوالد، تويف يوم األحد 31/ متوز/ 2016 جراء قصف قصف طريان النظام/ 
الروسي احلريب )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( ابلصواريخ املشفى 

امليداين يف مدينة جاسم بريف حمافظة درعا.

حممود حممد ديري، مساعد طبيب شرعي يف هيئة الطبابة الشرعية، من أبناء مدينة 
حلب، من مواليد عام 1991، يعمل موثقاً يف هيئة الطبابة الشرعية، حاصل على 
الشهادة الثانوية، متزوج ولديه طفالن، تويف يوم األحد 31/ متوز/ 2016 جراء 
الطبابة  هيئة  مبىن  على  أرض   - أرض  صاروخ  احلكومية  الصواريخ  رامجة  قصف 

الشرعية يف حي السكري مبدينة حلب. 

هيثم أمحد قداد، أحد الكوادر الطبية يف هيئة الطبابة الشرعية، من أبناء مدينة حلب، 
من مواليد عام 1990، يعمل موثقاً ومكفناً للموتى يف هيئة الطبابة الشرعية، حاصل 
على الشهادة الثانوية، متزوج ولديه طفالن، تويف يوم األحد 31/ متوز/ 2016 جراء 
قصف رامجة الصواريخ احلكومية صاروخ أرض - أرض على مبىن هيئة الطبابة الشرعية 

يف حي السكري مبدينة حلب.

حممد وليد صالح

جهاد البالقسي

جندت محدي الزعوقي

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPeUwtNlRYTWg4dDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPandyeVY1bVFYLVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVzc5Z2hLVWJBMXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZDRfZXhicVB6NW8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdGdELU0zQW94aTg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd1h0VmZYQnpJVVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPblB5aXp3b1Q2RmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ2JjRXRvOThiSGc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPODBTbHM4RERvWVk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSmc5NTZsNmszQm8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbmxTd0JxS18xOVE
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNV9UckFYN29QNU0/view
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ابء: القوات الروسية:
حممد أمحد شاهني، ممرض، من أبناء مدينة عندان بريف حمافظة حلب الشمايل، من مواليد عام 1995، حاصل على الشهادة 
الثانوية، أعزب، يعمل يف املشفى امليداين مبدينة عندان، تويف يوم األحد 3/ متوز/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه 

روسي صاروخاً على مكان تواجده يف مدينة عندان.

مدينة حريتان  أبناء  من  املدين،  الدفاع  اإلنقاذ يف  عناصر  أحد  علي،  فارس حممد 
بريف حمافظة حلب، من مواليد عام 1982، حاصل على الشهادة الثانوية، متزوج 
ولديه أطفال، تويف يوم األحد 3/ متوز/ 2016 متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا جراء 
قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدينة حريتان يوم األحد 12/ حزيران/ 

2016 أثناء قيامه إبمخاد حريق انجم عن قصف سابق.

حممود وليد مشهدي، أحد عناصر اإلنقاذ يف مركز الدفاع املدين حبي ابب النريب، 
من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1976، متزوج ولديه 4 أطفال، تويف يوم 
السبت 9/ متوز/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ حي 

جب القبة مبدينة حلب.

أمين سعيد سرت، أحد عناصر اإلنقاذ يف مركز الدفاع املدين حبي ابب النريب، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1979، 
متزوج ولديه 5 أطفال، تويف يوم السبت 9/ متوز/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صاروخاً على حي جب 

القبة مبدينة حلب.

هيثم عبد اإلله احلسن، أحد عناصر مركز الدفاع املدين يف بلدة كللي بريف حمافظة 
إدلب، من أبناء حي احلمدانية مبدينة حلب، من مواليد عام 1984، متزوج ولديه 
5 أوالد، تويف يوم اإلثنني 11/ متوز/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه 
روسي ابلقنابل العنقودية بلدة ترمانني بريف حمافظة إدلب الشمايل أثناء قيامه إبمخاد 

حريق انجم عن قصف سابق.

بريف  بلدة كللي  يف  املدين  الدفاع  مركز  عناصر  أحد  برادعي،  الرحيم  عبد  حسن 
حمافظة إدلب، من أبناء بلدة كللي، من مواليد عام 1992، متزوج، تويف يوم اإلثنني 
11/ متوز/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية بلدة 
ترمانني بريف حمافظة إدلب الشمايل أثناء قيامه إبمخاد حريق انجم عن قصف سابق.

خالد راجو، سائق سيارة إسعاف، من أبناء بلدة كفر محرة بريف حمافظة حلب الشمايل، من مواليد عام 1966، حيمل 
أنه روسي  يُزعم  2016 جراء قصف طريان حريب  14/ متوز/  يوم اخلميس  أوالد، تويف  اإلعدادية، متزوج ولديه  الشهادة 

ابلصواريخ املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة.

حممد طه اآلش، ممرض، من أبناء بلدة كفر محرة بريف حمافظة حلب الشمايل، من مواليد عام 1978، حيمل الشهادة الثانوية، 
متزوج ولديه أوالد، تويف يوم اخلميس 14/ متوز/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى امليداين 

يف بلدة كفر محرة.

فارس حممد علي

هيثم عبد اإلله احلسن

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPamNDaGtNeGNjSDA
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=445&token=PB5VQLryhpSOlM3Pox7IMZBOIwCq5MtL
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPQXdZVTE1cE9zY00
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRGJkbmxSUWNpYWc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPc1FrYTk0V1dJSVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUGFWQjZFQ1B0S3c
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=444&token=U4kLHJlveY0Mq4IWlo4A8tlbBpemI4Rs
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=443&token=GM2rn5fmRR38uwlcrEn7tV86OrMKkPeR
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdkdDMDZWZUJSMEE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbmdKSEVCYlJIYjQ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=443&token=GM2rn5fmRR38uwlcrEn7tV86OrMKkPeR
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSzJZSVdBUkNqblk
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMUxlVEVzU0hrQWM/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTktrQ1ZNUndkM3M
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حممود مجال حاج إبراهيم، حارس بناء املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة، من أبناء بلدة كفر محرة بريف حمافظة حلب الشمايل، 
من مواليد عام 1978، حيمل الشهادة اإلبتدائية، متزوج ولديه أوالد، تويف يوم اخلميس 14/ متوز/ 2016 جراء قصف 

طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املشفى امليداين يف بلدة كفر محرة.

اتء: تنظيم داعش:
كاسرتو خورشيد سليمان، طبيب عظمية، من أبناء مدينة القامشلي مبحافظة احلسكة، 
تويف يوم األربعاء 27/ متوز/ 2016 جراء تفجري تنظيم داعش شاحنة مفخخة عند 
جتمع مقرات لقوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب 

العمال الكردستاين( يف احلي الغريب مبدينة القامشلي بريف حمافظة احلسكة.

أبناء  من  دمشق،  جبامعة  البشري  الطب  يف كلية  طالبة  سليمان،  خورشيد  بلشني 
القامشلي مبحافظة احلسكة، توفيت يوم األربعاء 27/ متوز/ 2016 جراء  مدينة 
تفجري تنظيم داعش شاحنة مفخخة عند جتمع مقرات لقوات اإلدارة الذاتية )بشكل 
رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين( يف احلي الغريب مبدينة 

القامشلي بريف حمافظة احلسكة.

جوهر حممد إمساعيل، صيدالين، تويف يوم األربعاء 27/ متوز/ 2016 جراء تفجري تنظيم داعش شاحنة مفخخة عند جتمع 
مقرات لقوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين( يف احلي الغريب مبدينة 

القامشلي بريف حمافظة احلسكة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
فاضل إدريس، صيدالين، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1979، يعمل مديراً ملعمل الشفاء للصناعات الدوائية، متزوج 
ولديه طفالن، تويف يوم األحد 10/ متوز/ 2016 مع زوجته وطفله جراء سقوط قذيفة صاروخية على سيارته يف منطقة احلي 

األول حبي احلمدانية يف مدينة حلب، مصدرها مدفعية متمركزة يف حي الراشدين اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

اثلثاً: 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.
كما مارست القوات الروسية وتنظيم داعش وبعض فصائل املعارضة املسلحة أفعااًل ترقى ألن تكون جرائم حرب عرب عمليات 

القتل خارج نطاق القانون.

كاسرتو خورشيد سليمان

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMkNLZUVPYVd6TDg
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQU1Bc19oZXdhR0k/view
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhejNUNzhhWEFYVDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRUszNFVQQ3Rralk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWm5SRExYUm1iZzA
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQU1Bc19oZXdhR0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhQU1Bc19oZXdhR0k/view
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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.

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

http://www.sn4hr.org

