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السبت 5 نيسان 2014

فقرات  أربعة  من  التقرير  يتكون 
رئيسة:

ملخص التقرير
املقدمة

تفاصيل التقرير
االستنتاجات و حتميل املسؤوليات 

ضحااي الكوادر الطبية يف آذار 2014

أواًل: ملخص التقرير: 
وثَّق فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 9 أشخاص من الكوادر الطبية، بينهم 

3 أطباء وصيدالين، على يد القوات احلكومية.

ثانيًا: المقدمة:
بعد دخول الثورة السورية عامها الرابع، ال تزال الكوادر الطبية يف مرمى نريان وعنف 
أطراف النزاع املسلح يف سوراي، لكن القوات احلكومية تتفوق بفرق شاسع يف حجم 
ونوعية االنتهاكات، فلم تتوقف حىت يومنا هذا عن استهداف املشايف واملراكز الصحية 
والصيدليات وعرابت اإلسعاف، اليت تقع يف املناطق اليت ُتسيطر عليها املعارضة، إضافة 
السجون،  يف  املوت  حىت  التعذيب  أو  املباشر  ابلقتل  الطبية  الكوادر  استهداف  إىل 
أو  ألشخاص  الطبية  اخلدمات  تقدميهم  بتهمة  عليها،  والتضييق  واخلطف  واالعتقال 

جهات تعارض احلكومة السورية. 

ثالثًا: التفاصيل:
أمحد كمال فرحات، سائق سيارة إسعاف، من أبناء خميم الريموك جنوب مدينة دمشق، 
النظام  قوات  قصف  جراء   2014 آذار/   /2 األحد  يوم  قضى  اجلنسية،  فلسطيين 

السوري سيارة إسعاف كان يستلقها يف خميم الريموك.

الغوطة  يف  املرج  منطقة  يف  الطيب  املكتب  أحد كوادر  ممرض،  مرعي،  أبو  مصطفى 
 /10 اإلثنني  يوم  إدلب، قضى  أبناء حمافظة  الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق، من 
آذار/ 2014 جراء إطالق عرابت “الشيلكا” احلكومية الرصاص يف قرية البحارية يف 

الغوطة الشرقية.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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الريموك جنوب مدينة دمشق، فلسطيين  أبناء خميم  السوري، من  ذايب حسني مهنا، صيدالين، أحد كوادر اهلالل األمحر 
اجلنسية، قضى يوم الثالاثء 11/ آذار/ 2014 برصاص القوات احلكومية يف خميم الريموك.

ملؤسسة  امليدانية  اإلسعافية  املنظومة  رئيس  أسنان،  طبيب  أصفري،  عمار 
 /15 السبت  يوم  قضى  متزوج،   ،1964 عام  مواليد  اإلنسانية،  أورينت 
آذار/ 2014 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على بلدة معرة 

مصرين بريف حمافظة إدلب الشمايل.

مصطفى حممد علي فاعور، طبيب، من أبناء حي جوبر شرق مدينة دمشق، قضى يوم السبت 15/ آذار/ 2014 جراء 
قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مشفى ميداين يف بلدة عني ترما يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق.

دمشق،  مدينة  شرق  جوبر  حي  أبناء  من  مسعف،  إدريس،  أمحد  حممد 
قضى يوم السبت 15/ آذار/ 2014 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي 
ابلصواريخ مشفى ميداين يف بلدة عني ترما يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة 

ريف دمشق.

هيثم مجال سنبل، طبيب، من أبناء حي جوبر شرق مدينة دمشق، قضى يوم 
السبت 15/ آذار/ 2014 جراء قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ 
مشفى ميداين يف بلدة عني ترما يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق.

http://www.sn4hr.org
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حياة ماهر العسلي، مسعفة، من أبناء حي جوبر شرق مدينة دمشق، قضت يوم السبت 15/ آذار/ 2014 جراء قصف 
الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ مشفى ميداين يف بلدة عني ترما يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق.

حممد منهل الغزايل، ممرض، من أبناء قرية قرفا بريف حمافظة درعا، اعتقلته القوات احلكومية قبل حنو عام ونصف، وقد تبنيَّ أنه 
قضى حتت التعذيب داخل فرع املخابرات اجلوية مبدينة دمشق يوم األربعاء 19/ آذار/ 2014.

االستنتاجات القانونية:
لقد انتهكت احلكومة السورية كاًل من القانون الدويل اإلنساين والقانون العريف اإلنساين على حنو صارخ وارتكبت بذلك جرائم 
ترقى ألن تكون جرائم حرب ابستهدافها الكوادر الطبية، كما ارتكبت جرائم ترقى إىل جرائَم ضد اإلنسانية متمثلة يف جرمية 

القتل.
كما قامت بعض اجملموعات املسلحة ابرتكاب جرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب.

إدانة وحتميل مسؤولية:
هذا وإننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان كمنظمة وطنية سورية حقوقية مستقلة تعىن ابلدفاع عن حقوق اإلنسان حُنمل 
مسؤولية قتل الكوادر الطبية واستهدافهم بشكل مباشر وتعذيبهم واعتقاهلم إىل رئيس النظام السوري والقائد العام للجيش 
والقوات املسلحة بشار األسد ابعتباره املسؤول األول عن إصدار األوامر بتلك األفعال، كما نعترب أركان احلكومة السورية كافة 
مسؤولة مسؤولية مباشرة إضافة إىل احلكومات الداعمة للنظام السوري كاحلكومة الروسية والصينية واإليرانية ومجيع امليليشيات 

املوالية هلم.

كما تتحمل املعارضة السورية مسؤولية مالحقة ومتابعة مرتكيب االنتهاكات يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا وردعهم عن تكرار 
مثل تلك املمارسات وعدم االكتفاء مبجرد إصدار بياانت إدانة.

توصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

يتوجب على جملس األمن الدويل حتمل مسؤولياته القانونية واألخالقية جتاه ما حيصل يف سورية، وأال يبقى متفرجاً صامتاً وسط 
شالل الدماء اليومي.
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