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التقرير يشمل الضحايا الذين ماتوا بسبب البرد خالل عام 2013
الجهة التي أعدت التقرير : الشبكة السورية لحقوق األنسان

السبب الرئيسي للموت تحت البرد هو الحصار المستمر الذي يمنع ادخال مواد التدفئة و السبب االخر هو دمار و تضرر 
قرابة ال 3 مليون مبنى في سوريا مما تسبب في نزوح 6.4 مليون شخص يتواجد اآلالف منهم في العراء أو ضمن خيام 

التقيهم برد الشتاء القارس .
كل ذلك تسبب في مقتل 14 شخص بسبب البرد خالل شتاء عام 2013 بينهم 9 أطفال و 2 نساء بحسب فريق توثيق 

الضحايا في الشبكة السورية لحقوق األنسان .
كما وردت الشبكة السورية لحقوق األنسان عدة أنباء عن وفاة 13 سجين داخل سجن حلب المركزي بسبب البرد وذلك 

بتاريخ 2013/12/14 ولم نستطع الحصول على اسمائهم أو صور لهم حتى اآلن .

على مجلس األمن اتخاذ خطوات إضافية تلزم جيمع األطراف و تضمن بصورة جدية ايقاف الحصار و تأمين وصول 
المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين المتضررين وتحمل مسؤولياته الحرجة في هذا الصدد ، وممارسة الضغط على الحكومة 
السورية للقبول بادخال المساعدات االنسانية من مناطق خارجة عن سيطرتها ألن ذلك يسهل كثيرا عمل المنظمات اإلغاثية .

الملحقات و المرفقات :
1-الطفلة  آمنة سليمان بحبوح/7 شهور/ حمص /الرستن/قضت منتيجة البرد الشديد 2013-12-11

2- الطفلة  مريم العلي3 ايام/ حمص/ الوعر /قضت نتيجة البرد الشديد في مركز الحسن لاليواء  2013-12-12
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3-محمد هشام الصالح /حمص/ الحولة /قضى نتيجة البرد   2013-12-12 
4- أحمد تركماني / حمص/ الحولة /قضى نتيجة البرد   2013-12-12

5-  الطفل حسين الطويل/6 شهور/ حلب / استشهد نتيجة البرد  2013-12-10 
6- السيدة هدى الحفيري /ريف دمشق/ دوما /من ذوي االحيتاجات الخاصة استشهدت نتيجة البرد   2013-12-11 

7- الطفلة  ريم عبد المولى عثمان الحوامدة/16سنة/ درعا/ الحارة / استشهدت نتيجة البرد  2013-12-13
8- الطفل حمزة حبوش/1سنة/ ادلب /سلقين /قضى نتيجة البرد 

9-  السيدة عمشة شيحان/85 عام/حلب/السفيرة/  قضت نتيجة البرد  2013-12-14
10- طفلة  ابنةاحمد محمود الحسين /حماة /عرفة / طفلة مولودة حديثاً قضت نتيجة البرد الشديد 2013-12-15  

11- طفل لم يصل اسمه/2سنة/ حماة/ جب الخسارة /  استشهد نتيجة البرد  2013-12-15  
12- الطفلة شام مالك حسن السعدية الحريري/ 10ايام / درعا / بصر الحرير / من سكان مخيم اليرموك بمدينة دمشق 

استشهدت نتيجة البرد القارص و انعدام وسائل التدفئة في المخيم  2013-12-15
13- محمد حلواني) أبويسرو( /حماه/قرية عقرب/قضى نتيجة تعرضه البرد الشديد في أحد مخيمات جرابلس بتاريخ 23-

2013-10
14-الطفلة رغداء لم تصل كنيتها/ 3 اشهر/الرقة/ قضت في مخيم فخيخة بريف الطبقة الغربي نتيجة البرد  2013-12-19
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