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اجلمعة 4 آذار 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

مقتل 21 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين يف شباط 2016
13 منهم على يد القوات الروسية

أواًل: ملخص التقرير: 
أو  لناجني  املباشرة  الرواايت  التوثيق، عرب  السورية حلقوق اإلنسان منهجية عالية يف  الشبكة  تعتمد 
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.
نرجو  الضحااي  توثيق  اإلنسان يف  السورية حلقوق  الشبكة  منهجية  تفصيلي حول  لالطالع بشكل 

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 شباط وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 21 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر 

الدفاع املدين توزعوا كالتايل: 
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: قتلت 

6 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين توزعوا إىل:
- ممرضة

- 5 من كوادر الدفاع املدين

ابء: القوات الروسية: قتلت 13 شخصاً من الكوادر الطبية توزعوا إىل:
- طبيب واحد

-  6 ممرضني، بينهم 4 ممرضات
- متطوعان يف اهلالل األمحر السوري

- 4 أشخاص من الكوادر الطبية، بينهم سيدة

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: قتل متطوعاً يف اهلالل األمحر السوري

اثء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: قتلت شخصاً من الكوادر الطبية

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ثانيًا: تفاصيل الحوادث:

ألف: القوات احلكومية:
قاسم حممد عموري، مسعف يف مركز الدفاع املدين - قطاع منطقة املرج، من أبناء منطقة املرج 
احلريب  النظام  طريان  قصف  جراء   2016 شباط/   /1 اإلثنني  يوم  تويف  دمشق،  ريف  مبحافظة 

ابلصواريخ منطقة املرج أثناء قيامه إبخالء جرحى قصف سابق على املنطقة.

طارق مصطفى أكراد، من عناصر الدفاع املدين مبحافظة درعا، من أبناء حي طريق السد مبدينة درعا، متزوج، تويف يوم اخلميس 11/ شباط/ 
2016 يف أحد املشايف األردنية متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا جراء قصف مدفعية النظام بقذائف اهلاون حي طريق السد مبدينة درعا يوم الثالاثء 

9/ شباط/ 2016.

آمنة حسني احلسن، ممرضة، من أبناء بلدة معرشورين بريف حمافظة إدلب، تعمل يف املشفى الوطين مبدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، توفيت 
يوم اإلثنني 15/ شباط/ 2016 جراء قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ املشفى الوطين يف مدينة معرة النعمان.

أمحد علي مقداد، من عناصر الدفاع املدين مبحافظة درعا، تويف يوم الثالاثء 16/ شباط/ 2016 
جراء قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة بصرى الشام بريف حمافظة درعا.

أسامة انصر العاصي، من عناصر الدفاع املدين يف مركز بزابور مبحافظة إدلب، تويف يوم السبت 
27/ شباط/ 2016 متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا جراء قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ 

مدينة أرحيا مبحافظة إدلب يوم اجلمعة 26/ شباط/ 2016.

أمحد صاحل جماجو، من عناصر الدفاع املدين يف مركز بزابور مبحافظة إدلب، تويف يوم اجلمعة 26/ 
شباط/ 2016 متأثراً جبراحه اليت أصيب هبا جراء قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة 

أرحيا بريف حمافظة إدلب.
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ابء: القوات الروسية:
عبد الكرمي خري هللا، متطوع يف اهلالل األمحر السوري، من أبناء مدينة عندان يف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 47 عاماً، تويف يوم الثالاثء 2/ 
شباط/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ سيارة إسعاف اتبعة ملنظمة اهلالل األمحر السوري يف مدينة عندان بريف حلب 

الشمايل اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

حممد صاحل برابنة، متطوع يف اهلالل األمحر السوري، من أبناء مدينة عندان يف حمافظة حلب، تويف يوم الثالاثء 2/ شباط/ 2016 جراء قصف 
طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ سيارة إسعاف اتبعة ملنظمة اهلالل األمحر السوري يف مدينة عندان بريف حلب الشمايل اخلاضعة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.

حسني طبشو، سائق سيارة، من أبناء مدينة عندان يف حمافظة حلب، يبلغ من العمر 38 عاماً، تويف يوم الثالاثء 2/ شباط/ 2016 جراء قصف 
طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مركز املعاجلة الفيزايئية يف مدينة عندان اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ويشغل حسني طبشو 

وظيفة سائق إلحدى السيارات التابعة للمركز. 

عماد الدين حممد النسر، طبيب، من أبناء مدينة خان شيخون بريف حمافظة إدلب، مندوب منظمة أطباء بال حدود، تويف يوم اإلثنني 15/ شباط/ 
2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى ميداين اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف قرية احلامدية بريف حمافظة إدلب.

عمار أمحد حالق، رئيس قسم التمريض يف املشفى امليداين التابع ملنظومة أطباء بال حدود، من أبناء مدينة 
كفر نبل بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1975، تويف يوم اإلثنني 15/ شباط/ 2016 جراء قصف 
طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى ميداين اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف قرية احلامدية بريف 

حمافظة إدلب.

حممد حممود الشواف، ممرض، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1990، 
تويف يوم اإلثنني 15/ شباط/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى ميداين 

اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف قرية احلامدية بريف حمافظة إدلب.

عام  مواليد  من  إدلب،  حمافظة  بريف  النعمان  معرة  مدينة  أبناء  من  فين خمربي،  قيطاز،  الكرمي  عبد  حيىي 
1969، تويف يوم اإلثنني 15/ شباط/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى 

ميداين اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف قرية احلامدية بريف حمافظة إدلب.
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إيناس محرة، ممرضة متدربة يف املشفى امليداين التابع ملنظومة أطباء بال حدود، من أبناء بلدة مرعيان بريف حمافظة إدلب، تبلغ من العمر 18 عاماً، 
توفيت يوم اإلثنني 15/ شباط/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى ميداين اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف قرية 

احلامدية بريف حمافظة إدلب.

كوثر السواس، تعمل يف قسم املعاجلة الفيزايئية يف املشفى امليداين التابع ملنظومة أطباء بال حدود، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب، 
تبلغ من العمر 40 عاماً، توفيت يوم اإلثنني 15/ شباط/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى ميداين اتبع ملنظومة 

أطباء بال حدود يف قرية احلامدية بريف حمافظة إدلب.

ملياء فيلوين، ممرضة، من مواليد عام 1985، توفيت يوم اإلثنني 15/ شباط/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى 
ميداين اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف قرية احلامدية بريف حمافظة إدلب.

أمساء دشاش، ممرضة ورئيسة قسم العمليات يف املشفى امليداين التابع ملنظومة أطباء بال حدود، من أبناء بلدة فروان بريف حمافظة إدلب، تبلغ من 
العمر 30 عاماً، توفيت يوم اإلثنني 15/ شباط/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى ميداين اتبع ملنظومة أطباء 

بال حدود يف قرية احلامدية بريف حمافظة إدلب.

حممد عسكور، مستخدم يف املشفى امليداين التابع ملنظومة أطباء بال حدود، من أبناء منطقة سهل الغاب مبحافظة محاة، تويف يوم اإلثنني 15/ 
شباط/ 2016 جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مشفى ميداين اتبع ملنظومة أطباء بال حدود يف قرية احلامدية بريف حمافظة 

إدلب.

إميان عبد هللا ليلى، قابلة قانونية، من أبناء مدينة عندان بريف حمافظة حلب، تعمل يف املشفى اخلريي مبدينة عندان، قضت يوم اجلمعة 19/ 
شباط/ 2016 يف املشايف الرتكية متأثرة جبراحها جراء غارة شنها طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ على مشفى عندان اخلريي يوم اإلثنني 

2/ شباط/ 2016.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

علي محد الدريعي، متطوع يف اهلالل األمحر السوري، من أبناء قرية الزريقات بريف الرقة الشمايل، يبلغ من العمر 28 سنة، قام تنظيم داعش 
ابعتقاله قبل أكثر من 3 أشهر، يوم الثالاثء 16/ شباط/ 2016 قام التنظيم إبعدامه رمياً ابلرصاص بتهمة الردة.

 

قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
ابسل أبو الرباء )مل يتم اإلفصاح عن امسه الصريح لدواٍع أمنية(، مسعف، من أبناء مدينة حلب، يعمل مسعفاً ضمن النقاط اإلسعافية الطبية املتقدمة 
على اجلبهات، من مواليد 1995، متزوج، تويف يوم األربعاء 24/ شباط/ 2016 جراء إصابته برصاص قناص اتبع لقوات احلماية الكردية على 

جبهة حي األشرفية يف حلب، أثناء اقتحامه أحد املباين مع كتائب أبو عمارة.
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ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهكت احلكومة السورية كاًل من القانونني الدويل اإلنساين والعريف 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 احلكومة السورية جرائم ترقى ألن تكون ضد اإلنسانية متمثلة جبرمية القتل.
كما مارست القوات الروسية أفعااًل ترقى ألن تكون جرائم حرب عرب عمليات القتل خارج نطاق القانون.

كما مارس تنظيم داعش وقوات اإلدارة الذاتية الكردية أفعااًل ترقى ألن تكون جرائم حرب عرب عمليات التعذيب والقتل خارج نطاق القانون.

توصيات: 
إىل جملس األمن الدويل: 

جيب على جملس األمن الدويل حتمل مسؤولياته القانونية واألخالقية جتاه ما حيصل يف سورية على األقل حبق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين، 
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.
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