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 :فقرات رئيسية  أربعةيتكون التقرير من 

 ملخص التقرير 

 المقدمة 

 تفاصيل التقرير 

 االستنتاجات و تحميل المسؤوليات 

 :  ملخص التقرير

 كوادر الطبية يتوزعون كالتالي : شخصا من ال 02وثق فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان مقتل 

 .يانوصيدالنأطباء   7بينهم  من الكوادر الطبية شخص 11قتلت  القوات الحكومية : (1
 .أعدمت طبيبتنظيم دولة العراق و الشام :  (0
 .قتلت طبيب خالل القصف العشوائيالمعارضة المسلحة :  (3

 : مقدمة ال 

، مسلح في سوريافي مرمى نيران وعنف اطراف النزاع التزال الكوادر الطبية  مابعد دخول الثورة السورية عامها الرابع ، 

، فلم تتوقف القوات الحكومية لغاية يومنا هذا عن ولكن القوات الحكومية تتفوق بفرق شاسع في حجم ونوعيه االنتهاكات 

، رضةر عليها المعايطصيدليات وعربات اإلسعاف التي تقع في المناطق التي تساستهداف المشافي والمراكز الصحية وال

بتهمة  ،لسجون واالعتقال والخطف والتضييقبالقتل المباشر او التعذيب حتى الموت في ا الكوادر الطبيةاضافة الى استهداف 

 .او جهات تعارض الحكومة السورية ألشخاصتقديمهم الخدمات الطبية 

  التفاصيل : 

  القوات الحكومية : الذين قتلتهم ةالطبي وادرالك

ألهل من أجل األمن و فظ على االسم بناء على طلب ا)تم التح، طبيب اسنان من حي الصالحية بدمشق (أ . ك )  (1
جراء إطالق القوات الحكومية الرصاص بشكل عشوائي في منطقة البرامكة  0/5/0212، قضى بتاريخ  (  السالمة
 .بدمشق

حرم  عاماً ، تم اعتقاله من داخل02، صيدالني من أبناء حي الجالء بمدينة حماة ، يبلغ من العمر  محمود اسكاف  (0

قد تبين لنا أنه قتل تحت التعذيب داخل ، و 02/11/0213تخرجه بتاريخ  وثيقة ما ذهب الستالمجامعة حمص عند

 . 7/5/0212فرع فلسطين بتاريخ 

قاله قبل عام ونصف ، طالب في كلية الطب بجامعة دمشق ، من بلدة حاس بمحافظة ادلب ، تم اعت حذيفة أحمد طراف (3
 تم تبليغ ذويه بقضائه تحت التعذيب  11/5/0212من حرم جامعته قبل اشهر من تخرجه ، بتاريخ 

جراء استهداف السيارة  12/5/0212، أحد اطباء العيون بمدينة نوى بمحافظة درعا ، قضى يوم  د محمد الخطابولي (2

 وجه.الرفيد( بصاروخ م-التي كانت تقله من قبل قوات النظام المتمركزة على تل الجموع العسكري على طريق )نوى 

جراء استهداف السيارة  12/5/0212يوم  ىمن مدينة نوى بمحافظة درعا ، قض طبيب أسنان،  السويدانياحمد والء   (5

 وجه.الرفيد( بصاروخ م-التي كانت تقله من قبل قوات النظام المتمركزة على تل الجموع العسكري على طريق )نوى 

4102شهر أيار لعام  خاللضحايا الكوادر الطبية   
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ن يبلغ م، حلبمحافظة لدفاع المدني من مدينة االتارب بريف ل تابعة، سائق سيارات اسعاف  القاصرمحمود أنس  (6

شارك بالتظاهرات مع بداية الثورة وعمل في عدة مجاالت مدنية مع الجهات االغاثية عاماً ، متزوج ،  32العمر 

والطبية في المدينة آخرها عملة مع الدفاع المدني في المدينة حيث كان يعمل سائقا لسيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني 

  .على المدينة بالطيران الحربي بالصواريخ الفراغيةاستشهد بسبب القصف  0212\5\12اثناء قيادته لها بتاريخ 

يبلغ من العمر محافظة حلب، ، من مدينة االتارب بريف  السريع عضو في منظمة اإلسعاف،  القاصر محمود أحمد  (7

ً ، عازب ،  07 قام بالتطوع في منظومة االسعاف السريع في المدينة بعد إجرائه لعدة دورات في التمريض عاما

حيث كان يستقل سيارة االسعاف جراء القصف بالصواريخ الفراغية على البلدة  12/5/0212بتاريخ  تلواالسعاف ق

 أنس هنفسها التي وجد فيها أخو

جراء القصف بالصواريخ الفراغية  12/5/0212يوم  تل، طبيب من مدينة االتارب بريف حلب ، ق محمد حسن عبيد (1

 . على البلدة

ة من أبناء بلد، طالب في السنة الخامسة بكلية الطب البشري في الجامعة السورية الخاصة ، راس زياد طارق ابو  (2

تهد ومشفى الجامعة ومع بداية األحداث عمل في مشفى المجعاماً ، عازب ، 05الهبيط بريف ادلب ، يبلغ من العمر 

د من كطبيب في عدثم عمل  في مدينة معضمية الشام بريف دمشق حيث كان يقيم استخدم منزله السعاف المصابين

واثناء  32/2/0212، بتاريخ المشافي الميدانية ابتداء" بالهبيط وكفرسجنة وكفرنبل انتهاء" في مشفى باب الهوى

طبية وتم على اثرها نقله الى النقطة ال قنابل برميلية اسقطتها طائرة حكومية ،أصيب بشظايا  تواجده في بلدة الهبيط

 اثناء خضوعه لعمل جراحي  16/5/0212بتاريخ  توفيوى فإلى تركيا حيث بالبلدة ومن ثم الى مشفى اله

عاماً ، متزوج ولديه ولد واحد  33، صيدلي من مدينة ادلب ، يبلغ من العمر  محمد الحسن عالء السيد عيسى (12

وحول الى فرع االمن  0/2/0213حي الجديدة بتاريخ  -اعتقل على حاجز طيار في مدينة حلب ن ، عمره عاما

بحالة تسميم  15/2/0212بتاريخ تحت التعذيب  تلق،  العسكري بحلب لمدة شهر ونصف ثم الى فرع فلسطين بدمشق

 بتاريخ ، وقد تحقق فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من ذلك 122داخل الزنزانة رقم  معتقالً  20جماعية هو و

 .عبر رواية اثنان من الناجين  12/5/0212

عاماً ،  20لعمر يبلغ من ا ، ريف حلبببلدة كفرنايا التابعة لمدينة تل رفعت ، ممرض من  وان محمد شوبكرض (11

شارك بالتظاهرات المناهضة للنظام ثم مع تحرير تل رفعت قام بالمساعدة في اسعاف  متزوج ولديه أربعة أطفال ،

الجرحى في المشفى الميداني في المدينة بحكم دراسته التمريض ، ثم اختص في معالجة الحروق في المشفى الميداني 

 من قبل القوات الحكومية بتاريخ والذي تم قصفه،والواقع في محطة القطار القديمة ،الصغير في تل رفعت 

 . مما تسبب في مقتلهببرميل متفجر  0212/أيار/02

زوجته  عاماً ، متزوج و 06يبلغ من العمر  ة بريف دمشق ،، مسعف من ابناء مدينة حموري محمد موسى حمزة (10

 هي ومن المراكز االسعافية في الغوطة الشرقية  العديدعمل مسعفاً في سيارة اسعاف مع حامل في شهرها الثالث ، 

وكان اخرها مع منظمة االطباء االحرار في الغوطة ،ثم مع كتائب عيسى ابن مريم , طبية حمورية المركزية  :

 اريخبتقتل وفقد اصبع في قدمه اثر هذه اإلصابة ،  ،الشرقية ، اصيب أثناء إقتحام إدارة الدفاع الجوي بالمليحة

 .لسيارة االسعاف التي كان يستقلها القوات الحكومية نتيجة قصف 03/5/0212

ً كان طالبعاماً ،  00، مسعف من أبناء مدينة الباب بريف حلب ، يبلغ من العمر  عمر الشيخ (13 لكنه ,بكلية العمارة  ا

عن  ةالمدين خروجوبعد  ،الميداني البابمن اوائل المتطوعين في مشفى مع اندالع االحداث ليكون  دراسةالتوقف عن 

 حلب سارع الى التطوع بمشفى الشهيد باسل أصالن "القدس"مدينة المعارك الى وانتقال  سيطرة النظام السوري ،

على جبهة سجن حلب المركزي وهو يقوم بواجبه  06/5/0212بتاريخ قتل ،  إلسعاف المصابين على الجبهات

  . االنساني في اسعاف الجرحى والمصابين
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 06، ممرض من مدينة كفرزيتا بمحافظة حماة ، من أهالي مدينة دمشق ، يبلغ من العمر  بهاء مصطفى اإلبراهيم (12

قامت عناصر األمن بابالغ نية ، رض في احد المشافي الميداعاماً ، تم اعتقاله قبل حوالي عام على خلفية عمله كمم

 . 31/5/0212في فرع فلسطين بدمشق بتاريخ أهله بأنه مات داخل المعتقل 

 

استهداف مشفى الرضوان الميداني بمدينة جاسم قامت القوات الحكومية ب 4102 / أيار / 01 ـفي يوم الخميس الموافق ل

 أربعة من افراد الكادر الطبي بالمشفى وهم : قتلو بدرعا بصاروخ فراغي مما أدى الى دمار جزء من المشفى

عاماً  03، طبيب اختصاص جراحة عظمية من بلدة نمر بمحافظة درعا ، يبلغ من العمر وليد كمال شباط النميري  (15

خالل فترة عمل الدكتور وليد في المشفى منذ اكثر من عام اجرى ، متزوج ولديه طفل مصاب بالتوحد وطفلة ، 

ً عمالً  0763   . جراحيا

انشق عن  عاماً ، 05يبلغ من العمر  ،فني أشعة من مدينة جاسم بمحافظة درعا اختصاصي الجباوي ، محمد لؤي   (16

 .، متزوج  جيش النظام السوري

عاماً ، شرطي منشق ، متزوج ولديه  35يبلغ من العمر  ،بمحافظة درعا بلدة العالية هاني الحشمة ، مخبري من  (17

 .ثالثة أوالد 

عاماً ، عسكري متطوع  01يبلغ من العمر  ،شادي ظاهر المزعل ، ممرض من قرية نبع الصخر بمحافظة القنيطرة  (11

 .منشق  ، عازب 

 

  تنظيم دولة العراق و الشام : 

 قام عناصر من تنظيم دولة العراق و الشام باعدامه مع ابن عمه في يوم  األحد مروان إسماعيل ، طبيب من ريف حلب ، 

 . 7/5/0212بتاريخ  ألهلهجثمانه ثم قاموا بتسليم في تل ابيض بمحافظة الرقة ،  وذلك 0212/أيار/2

 

 المعارضة المسلحة : 

بمدينة جسر الشغور جراء قيام المعارضة  0212/أيار/32 في يوم الجمعة تلصالح عتيق ، طبيب من محافظة ادلب ، ق

 . الهاونالمسلحة باستهداف المدينة باألسلحة المتوسطه و قذائف 
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 االستنتاجات القانونية :

لقد انتهكت الحكومة السورية كل كل من القانون الدولي اإلنساني و القانون العرفي اإلنساني على نحو صارخ وارتكبت بذلك 

ثلة د األنسانية متمتكون ضجرائم ترقى ألن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية  كما ارتكبت جرائم ترقى ألن 

 .بجريمة القتل

 .ب جرائم ترقى ألن تكون جرائم حربكما قامت بعض المجموعات المسلحة بارتكا

 إدانة وتحميل مسؤولية :

  
 تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان  نحمل مستقلة وإننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة وطنية سورية حقوقية هذا

 رئيس النظام السوري و القائد العام للجيش لىإبشكل مباشر وتعذيبهم واعتقالهم  كوادر الطبية واستهدافهمالمسؤولية قتل 

ومة كوالقوات المسلحة بشار األسد باعتباره المسؤول األول عن إصدار األوامر بتلك األفعال، كما و نعتبر كافة أركان الح

السورية مسؤولة مسؤولية مباشرة إضافة إلى الحكومات الداعمة للنظام السوري كالحكومة الروسية والصينية واإليرانية 

 .شات الموالية لهمجميع الميليو

كما تتحمل المعارضة السورية مسؤولية مالحقة ومتابعة مرتكبي االنتهاكات في المناطق الخاصعة لسيطرتها وردعهم عن 

 .كتفاء بمجرد اصدار بيانات ادانةمثل تلك الممارسات وعدم اال تكرار

 
 توصيات :

 
 

 إلى مجلس األمن الدولي :

 
 بقى ، وأن الياألخالقية تجاه مايحصل في سورية يتوجب على مجلس األمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية و

ً متفر  .وسط شالل الدماء اليومي جا صامتا
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