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اجلمعة 3 حزيران 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

مقتل 17 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف أاير 2016
   االعتداء على الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين مستمر رغم بيان وقف األعمال العدائية

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.

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.

منذ بدء سراين بيان وقف األعمال العدائية شهدت خمتلف احملافظات السورية تراجعاً 
ملحوظاً وجيداً نسبياً يف معدالت 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 
الطبية  احليوية  املراكز  استهداف  وبشكل خاص  تتوقف،  مل  اخلروقات  فإن  ذلك  كل 

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 اتفاق 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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يف شهر أاير وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 17 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا كالتايل: 
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: قتلت شخصاً من كوادر الدفاع 

املدين.
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش )يطلق على نفسه تنظيم الدولة اإلسالمية(: قتلت 12 من الكوادر الطبية، توزعوا إىل:
- طبيبان أحدمها سيدة

- 9 ممرضات
- شخص من الكوادر الطبية

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: قتلت طبيبًا
اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها: قتلت 3 ممرضات.

ثانيًا: تفاصيل الحوادث:

ألف: القوات احلكومية:
أبناء بلدة بليون بريف حمافظة  الدفاع املدين السوري، من  راجح علي اخلطيب، عنصر يف 
إدلب، من مواليد 1982، تويف يوم الثالاثء 31/ أاير/ 2016 جراء قصف الطريان احلريب 

احلكومي ابلصواريخ طريق البارة كفر نبل مبحافظة إدلب.

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

  مجيل حبيب علي، طبيب جراح، من أبناء انحية حرف املسيرتة التابعة ملدينة القرداحة بريف حمافظة الالذقية، يعمل يف 
املشفى الوطين مبدينة جبلة، تويف يوم اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة 

حزام انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية.

 فاطمة شعبان عمران، طبيبة، تعمل يف مركز حريصون الصحي يف مدينة جبلة بريف حمافظة 
الالذقية، توفيت يوم اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء تفجري تبناه تنظيم داعش داخل مركز 

النطالق احلافالت يف مدينة جبلة.

http://www.sn4hr.org
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أمحد حممود يونس، مساعد فين التخدير، من أبناء قرية الربجان بريف حمافظة الالذقية، يعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف 
ريف حمافظة الالذقية، تويف يوم اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام 

انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف املشفى الوطين مبدينة جبلة.

احتاد علي سلوم، ممرضة، من أبناء قرية عرميت بريف حمافظة الالذقية، تبلغ من العمر 50 عاماً، متزوجة ولديها 4 أوالد، تعمل 
يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية، توفيت يوم اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم 

داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف املشفى الوطين مبدينة جبلة.

فيوليت سليمان سعيد، ممرضة، متزوجة، تعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية، توفيت يوم اإلثنني 
23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف 

يف املشفى الوطين مبدينة جبلة.

نور اهلدى اهلوشي، ممرضة، من أبناء قرية جيبول بريف حمافظة الالذقية، تعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة 
الالذقية، توفيت يوم اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان 

يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف املشفى الوطين مبدينة جبلة.

مساهر حممود الصاحل، ممرضة، من أبناء قرية دوير بعبدة بريف حمافظة الالذقية، متزوجة، تعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة 
يف ريف حمافظة الالذقية، توفيت يوم اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة 

حزام انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف املشفى الوطين مبدينة جبلة.

سفرية إبراهيم، ممرضة، من أبناء قرية فويرسات الشرقية بريف حمافظة الالذقية، تعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف 
حمافظة الالذقية، توفيت يوم اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف 

كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف املشفى الوطين مبدينة جبلة.

مليس نضال عاصي، من الكادر اإلداري يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية، توفيت يوم اإلثنني 23/ 
أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف 

املشفى الوطين مبدينة جبلة.

إهلام عبود، ممرضة، تعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية، توفيت يوم اإلثنني 23/ أاير/ 2016 
جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل قسم اإلسعاف يف املشفى الوطين 

مبدينة جبلة.

رهام سهيل عباس، ممرضة، من أبناء حمافظة الالذقية، تعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية، توفيت يوم 
اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل قسم 

اإلسعاف يف املشفى الوطين مبدينة جبلة.
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كليمة حممد عزيز، ممرضة، من أبناء حمافظة الالذقية، تعمل يف املشفى الوطين مبدينة جبلة يف ريف حمافظة الالذقية، توفيت يوم 
اإلثنني 23/ أاير/ 2016 جراء قيام انتحاري من تنظيم داعش بتفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل قسم 

اإلسعاف يف املشفى الوطين مبدينة جبلة.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
نبيل الدعاس، طبيب نسائية، من أبناء مدينة دوما مبحافظة ريف دمشق، 
احلرة  التابعة جلامعة حلب  البشري  الطب  التدريسية يف كلية  الكوادر  أحد 
يوم  تويف  أطفال،   3 ولديه  متزوج  دوما،  يف  املوحد  الطيب  املكتب  وعضو 
األربعاء 11/ أاير/ 2016 متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا برصاص عشوائي 
يف منزله مبدينة دوما جراء االشتباكات بني جيش اإلسالم مع وكل من فيلق 
الرمحن وجيش الفسطاط ومجيعها من فصائل املعارضة املسلحة يف يوم الثالاثء 

3/ أاير/ 2016.

اثء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
كفاح حممد زين، ممرضة، من أبناء حي احملافظة مبدينة حلب، تبلغ من العمر 46 عاماً، تعمل يف مشفى الضبيط للتوليد 
واألطفال يف حي احملافظة، توفيت يوم الثالاثء 3/ أاير/ 2016، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مشفى الضبيط للتوليد 

واألطفال، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

حنان حممد زين، ممرضة، من أبناء حي احملافظة مبدينة حلب، تبلغ من العمر 33 عاماً، تعمل يف مشفى الضبيط للتوليد 
واألطفال يف حي احملافظة، توفيت يوم الثالاثء 3/ أاير/ 2016، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مشفى الضبيط للتوليد 

واألطفال، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

وسيلة حممود الزين، ممرضة، من أبناء حي احملافظة مبدينة حلب، تبلغ من العمر 19 عاماً، تعمل يف مشفى الضبيط للتوليد 
واألطفال يف حي احملافظة، توفيت يوم الثالاثء 3/ أاير/ 2016، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مشفى الضبيط للتوليد 

واألطفال، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

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.
كما مارس تنظيم داعش وبعض فصائل املعارضة املسلحة أفعااًل ترقى ألن تكون جرائم حرب عرب عمليات القتل خارج نطاق 

القانون.

http://www.sn4hr.org
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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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