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أواًل: مقدمة ومنهجية:
تُعترب عملية تســجيل الضحااي الذين يقتلون يف ســوراي من أبرز مهام الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ آذار 2011 حىت اآلن؛ ذلك أنَّ القتل هو أعظم 
أمنــاط االنتهــاكات، وألنَّ الشــعب الســوري يتأثــر هبــا علــى النحــو األكــرب، ففقــدان األب أو األم أو األخ أو الصديــق وحنــو ذلــك ُيشــكَّل صدمــة مرعبــة وفقــدان 
ال ُيكــن تعويضــه، وبشــكل خــاص بعــد أن أصبــح منــط القتــل واســعاً ومنهجيــاً مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات املقاتلــة معــه بشــكل أساســي، عــرب 
اســتخدام الــدابابت واملدفعيــة مث الطــران احلــريب وإلقــاء الرباميــل املتفجــرة وصواريــخ ســكود، واألســلحة الكيميائيــة، واألمــر الــذي زاد مــن أمهيــة وتعقيــد عمليــة 
توثيــق الضحــااي الذيــن يقتلــون يف ســوراي هــو دخــول أطــراف عــدة يف النِّــزاع الســوري، وقــد قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج 
إلكرتونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيــاانت الضحــااي، الذيــن يقــوم فريــق العمــل جبمــع بياانهتــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكَّننــا ابلتــايل مــن توزيــع 
الضحــااي حبســب اجلنــس واملــكان الــذي قتلــت فيــه الضحيــة، واحملافظــة الــي ينتمــي إليهــا، واجلهــة الــي قامــت بعمليــة القتــل، وعقــد مقــارانت بــن هــذه اجلهــات، 

والتَّعــرف علــى احملافظــات الــي خســرت النســبة األعظــم مــن أبنائهــا.
 

وقــد ارأتينــا منــذ عــام 2011 أن ُنســلط الضــوء علــى حصيلــة القتلــى مــن النســاء واألطفــال أيضــاً؛ نظــراً حلساســية هــذه الفئــات يف اجملتمــع ولكوهنــا تعطــي 
مؤشــراً عــن نســبة اســتهداف املدنيــن، وُقمنــا الحقــاً إبضافــة فئــات أخــرى هلــا دور أساســي يف احلــراك الشــعيب، والحقــاً يف النــزاع املســلح مثــل الكــوادر اإلعالميــة 

والطبيــة واإلغاثيــة وكــوادر الدفــاع املــدين.
ونظــراً ألمهيــة وحساســية انتهــاك قتــل مواطــن ســوري، فــإنَّ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مل تتوقــف منــذ قرابــة تســع ســنوات عــن إصــدار حصيلــة يوميــة 
للضحــااي، وُتصــدر تقريــراً شــهرايً يرصــد حصيلــة الضحــااي الذيــن فقدهتــم ســوراي يف كل شــهر، وكذلــك تقريــراً ســنوايً، إضافــًة إىل عشــرات التَّقاريــر الــي توثــق اجملــازر 

الــي ارتكبــت علــى األرض الســورية.
                                                                                                                                                                                                                                  
جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ األمــم املتحــدة اعتمــدت يف مجيــع إحصائياهتــا الصَّــادرة عنهــا يف حتليــل ضحــااي النِّــزاع، علــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كأحــد أبــرز 
املصــادر، إضافــة إىل اعتمــاد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لــدى عــدد واســع مــن وكاالت األنبــاء العربيــة والعامليــة، والعديــد مــن املنظمــات احلقوقيــة الدوليــة.

 
منهجية:

يرصد هذا التَّقرير حصيلة الضحااي الذين وثقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى املســيطرة يف ســوراي يف النصف األول 
مــن عــام 2020 ويف حزيــران مــن العــام ذاتــه. وُيســلِّط الضــوء بشــكل خــاص علــى الضحــااي، الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب، والكــوادر اإلعالميــة والطبيــة، كمــا 
يُركِّــز علــى اجملــازر، الــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة، ومتكَّــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، وهنــا ُنشــر إىل أننــا نُطلــق وصــَف 
جمــزرة علــى اهلجــوم الــذي تســبَّب يف مقتــل مــا ال يقــل عــن مخســة أشــخاص مســاملن دفعــة واحــدة، كمــا يتضمَّــن التَّقريــر اســتعراضاً ألبــرز احلــوادث، وأخــراً فإنَّنــا 

حنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث الكاملــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
إن اإلحصائيــات الــواردة حلصيلــة الضحــااي الذيــن قتلــوا تشــمل عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون مــن قبــل القــوى املســيطرة، والــي وقعــت كانتهــاك لــكل مــن 

القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو القانــون الــدويل اإلنســاين، وال تشــمل حــاالت الوفيــات الطبيعيــة أو بســبب خالفــات بــن أفــراد اجملتمــع.

يوزِّع التقرير حصيلة الضحااي حبســب اجلهات الفاعلة يف النزاع الســوري، وهذا حيتاج يف بعض األحيان ملزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة يف حال اهلجمات 
املشــرتكة، وعندمــا مل نتمكــن يف بعــض األحيــان مــن إســناد مســؤولية هجمــات بعينهــا إىل جهــة حمــددة، كمــا حصــل يف اهلجمــات اجلويــة الــي تُنفذهــا الطائــرات 
احلربيــة الســورية أو الروســية، أو اهلجمــات الســورية اإليرانيــة أو قــوات ســوراي الديقراطيــة وقــوات التَّحالــف الــدويل، فإننــا ُنشــر يف تلــك احلالــة إىل أنَّ هــذا اهلجــوم 
هــو مســؤولية مشــرتكة مــن حلــف إىل أن يتــم ترجيــح مســؤولية أحــد اجلهتــن عــن اهلجــوم، أو يثبــت لدينــا أنَّ اهلجــوم فعــاًل كان مشــرتكاً عــرب تنســيق اجلهتــن 
معــاً فيمــا بينهمــا. ويف حــال مل نتمكــن مــن إســناد عمليــة القتــل ألحــد الطرفــن املتصارعــن؛ نظــراً لقــرب املنطقــة مــن خطــوط االشــتباكات أو اســتخدام أســلحة 

متشــاهبة أو ألســباب أخــرى يتــم تصنيــف احلادثــة ضمــن جهــات أخــرى ريثمــا نتوصــل إىل أدلــة كافيــة إلســناد االنتهــاك ألحــد الطرفــن.
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أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي هي:
أ -  أطراف رئيسة:

قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(.	 
القوات الروسية.	 
تنظيم داعش.	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة.	 
املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين.	 
قوات سوراي الديقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الديقراطي(.	 
قوات التحالف الدويل.	 

ب -  جهات أخرى.
وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع الضحــااي حبســب احملافظــة الــي قتلــوا فيهــا، وحبســب احملافظــة الــي ينتمــون إليهــا 

أيضــاً، ويــوزِّع هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي تبعــاً للمــكان الــذي قتلــوا فيــه وليــس تبعــاً للمحافظــة الــي ينتمــون إليهــا.

فيما يتعلق ابلضحااي املسلحن فهي قسمان رئيسان:
ــن مــن احلصــول  - الضحــااي مــن املعارضــة املســلحة: تواجهنــا صعــوابت إضافيــة ألن أعــداداً كبــرة تُقتــل علــى جبهــات القتــال وليــس داخــل املــدن، وال نتمكَّ
علــى تفاصيــل مــن اســم وصــورة وغــر ذلــك، وبســبب تكتُّــم قــوات يف املعارضــة املســلحة يف بعــض األحيــان ألســباب أمنيــة أو غــر ذلــك، وابلتــايل فــإنَّ مــا يتــم 

تســجيله هــو أقــل بكثــر ممــا هــو عليــه احلــال.
- الضحــااي مــن قــوات النظــام الســوري أو تنظيــم داعــش أو التَّنظيمــات اإلســالمية املتشــددة أو قــوات حــزب االحتــاد الديقراطــي الكــردي: يــكاد يكــون مــن شــبه 
املســتحيل الوصــول إىل معلومــات عــن هــذا النــوع مــن الضحــااي ونســبة اخلطــأ مرتفعــة جــداً، لعــدم وجــود منهجيــة يف توثيــق مثــل هــذا النــوع؛ ألنَّ هــذه األطــراف 
ل ضحاايهــا، ومــن وجهــة نظــران تدخــُل اإلحصــاءات الصــادرة عــن بعــض اجلهــات هلــذا النــوع مــن الضحــااي يف خانــة اإلحصــاءات  ال تنشــر أو ُتصــرِّح أو ُتســجِّ

الومهيــة الــي ال يوجــد هلــا داات حقيقيــة.

يف هــذا التقريــر نقــوم بتســجيل حصيلــة الضحــااي املدنيــن فقــط، الذيــن متكنَّــا يف الشــهر املنصــرم مــن توثيــق مقتلهــم، بعــض الضحــااي قــد يكونــون قــد قتلــوا قبــل 
أشــهر أو رمبــا ســنوات عــدة، كمــا يف بعــض حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب، لكنَّنــا مل نتمكــن مــن توثيــق ذلــك يف وقتهــا، وابلتــايل فإننــا نــدرُج اترخيــن، التاريــخ 
الــذي متكنَّــا فيــه مــن توثيــق حادثــة القتــل، والتاريــخ الــذي نعتقــد أنَّ احلادثــة قــد وقعــت فيــه. نرجــو االطــالع علــى املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي 1.

يعتمــد هــذا التقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــرب شــبكة عالقــات واســعة مــع 
عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 حــىت اآلن، يقــوم فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــرب شــبكة 
اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا وَرَد يف هــذا اخلــرب وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّــن 
الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً 
نتيجــة حمدوديــة اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة 
َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــرب احلديــث مــع كــوادر 
طبيــة قامــت بعــالج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة. كمــا تُتيــح الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منوذجــاً خاصــاً يكــن ملــؤه ابســم 
ومعلومــات الضحيــة ليتابــع قســم توثيــق الضحــااي هــذه املعلومــات ويتأكــد مــن صحتهــا ومــن مث إدراجهــا ضمــن قاعــدة البيــاانت، ونقــوم بعمليــة مراســلة دوريــة 
مســتمرة منــذ ســنوات حلــاالت القتــل الــي متكنَّــا مــن توثيــق كامــل بياانهتــا وحصلنــا علــى موافقــة األهــايل، نقــوم إبرســاهلا إىل املقــرر املعــين حبــاالت القتــل خــارج 

نطــاق القانــون يف األمــم املتحــدة.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/arabic/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور الــي وثَّقهــا فريقنــا أو الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــرب 
الربيــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّــن تلــك الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال: مواقــع اهلجمــات، جثــث 
الضحــااي، واملصابــن، كمــا يكــن أن تعــود هــذه الصــور لضحــااي بســبب التعذيــب، وضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة واإلعالميــة، الذيــن قضــوا يف هجمــات شــنَّتها 
أطــراف النِّــزاع والقــوى املســيطرة. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــوَّر، الــي وردت يف تلــك التقاريــر والــي يســتعرضها هــذا التقريــر أيضــاً ضمــن 
قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا وابلرغــم مــن ذلــك 

ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

مجيــع اهلجمــات الــواردة يف هــذا التقريــر، الــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي اســتهدفت مناطــق مدنيــة ومل نوثـِّـق أي وجــود عســكري أو خمــازن 
أســلحة يف أثنــاء اهلجمــات أو حــىت قبلهــا، ومل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات املعتديــة للمدنيــن قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــن حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا القانــوين؛ نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة 
أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، 
فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا كســجٍل وطــين، لكننــا ال نصُفهــا أبهنَّ

مــا ورَد يف هــذا التقريــر ُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والنَّفســية.

ثانيًا: النظام الســوري المســؤول الرئيس عن وفيات المواطنين 
السوريين بسبب جائحة كوفيد–19:

ال يشــمل هــذا التقريــر حــاالت الوفيــات مبــا فيهــا الــي تتســبَّب هبــا جائحــة كوفيــد-19، حيــث أننــا نقــوم بتوثيــق عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون بشــكل 
أساســي، ولكــن وبــدون شــكٍّ فقــد يــؤدي إمهــال النظــام الســوري وإدارتــه الكارثيــة للدولــة الســورية علــى مــدى الســنوات املاضيــة كلهــا خــر مؤشــر علــى ذلــك، قــد 
يــؤدي إمهالــه واكرتاثــه يف محايــة العائلــة والنظــام احلاكــم وحاشــيته إىل وفيــات واســعة بــن املواطنــن الســورين، وجيــب أن نتذكــر دائمــاً أن النظــام الســوري وحليفــه 
الروســي متَّهمــان بشــكل أساســي بتدمــر وقصــف معظــم املراكــز الطبيــة يف ســوراي، وبقتــل املئــات مــن الكــوادر الطبيــة حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 
حلقوق اإلنســان، وكذلك ما زال العشــرات منهم يف عداد املختفن قســرايً، وقد أعلنت وزارة الصحة يف النظام الســوري عن وفاة 9 حاالت يف ســوراي بســبب 
فــروس كــوروان املســتجد، ولكننــا نعتقــد أن هــذه االحصائيــة غــر دقيقــة؛ نظــراً لعــدم وجــود أيــة شــفافية يف خمتلــف الــوزارات احلكوميــة، ونظــراً إلشــراف األجهــزة 

األمنيــة علــى مــا يصــدر مــن هــذه الــوزارات، وهــذا هــو حــال األنظمــة التواتليتاريــة. 

إن عــدم اإلفــراج عــن املعتقلــن تعســفياً وبشــكل خــاص املوقوفــن دون أيــة هتمــة، وكبــار الســن، ويف مقدمتهــم قرابــة 3327 مــن الكــوادر الطبيــة، هــو دليــل 
واضــح علــى مســؤولية النظــام الســوري األساســية عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 ابعتبــاره يتحكــم مبؤسســات الدولــة وإدارهتــا، وقــد فشــل متامــاً يف محايــة املدنيــن 
الســورين، بــل إنــه ســخرَّها حلمايــة العائلــة احلاكمــة واالســتمرار يف احلكــم ولــو تشــرد 13 مليــون مواطــن ســوري خــارج منازهلــم ومل يتمكــن معظمهــم مــن العــودة 

إليهــا بســبب عمليــات النهــب والتدمــر الواســعة الــي طالتهــا.

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=242&smid=1050&ArticleID=712&reftab=56&t=%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8.&language=ar-YE&fbclid=IwAR3tNK3Gj4miSOYak72UC_nkOn1c6f7wiRraetb0m82kEQELiWqAvaqdc4U
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ثالثًا: حصيلة الضحايا المدنيين:
ألف: يف النصف األول من عام 2020:

ترافقــت بدايــة عــام 2020 مــع عمليــة عســكرية عنيفــة قادهــا النظــام الســوري وحليفــاه الروســي واإليــراين ضــدَّ املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرته يف إدلــب ومــا 
حوهلــا، وتعرَّضــت املــدن واألحيــاء الســكنية يف تلــك املناطــق لعمليــات قصــف واســعة وعشــوائية تســبَّبت يف مقتــل العشــرات وتشــريد ســكان مــدن أبكملهــا، كمــا 
حصــل مــع مدينــة معــرة النعمــان وســراقب وغرهــا، وشــهَد الشــهران األول والثــاين مــن العــام ارتفاعــاً ملحوظــاً يف حصيلــة الضحــااي، ومــع بدايــة شــهر آذار دخــل 
اتفــاق وقــف إطــالق النــار الروســي الرتكــي حيِّــَز التَّنفيــذ، ومــن انحيــة أخــرى اجتــاح فــروس كــوروان املســتجد معظــم دول العــامل، ومــن بينهــا ســوراي، ويبــدو أن 
هــذه اجلائحــة قــد أثَّــرت علــى إمــكاانت جيــش النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة املواليــة لــه؛ وهــذا ســاهم يف تراجــع عمليــات القصــف ضــدَّ املدنيــن، وأدى 

ابلتــايل إىل اخنفــاض يف حصيلــة الضحــااي، يف األشــهر الثالثــة التاليــة مقارنــة مــع األشــهر الثالثــة األوىل.

حصيلــة الضحــااي يف النصــف األول مــن عــام 2020: وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 1006 مدنيــاً بينهــم 218 طفــاًل و113 ســيدة )أنثــى 
ابلغــة( قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي يف النصــف األول مــن عــام 2020.

تتوزع حصيلة الضحااي املدنين الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي منذ مطلع عام 2020 على النحو التايل:

 

https://drive.google.com/file/d/1w99t_17drLvSUdFBXwcmIKUEROMgNtQG/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 6
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

يظهر املخطط تناقصاً يف أعداد الضحااي منذ بداية العام حىت اآلن، حيث كان لدخول اتفاق وقف إطالق النار الذي دخل حيِّز التنفيذ يف
 6/ آذار األثــر يف ذلــك، إضافــة إىل انتشــار جائحــة كوفيــد-19 الــي أثــرت علــى إمــكاانت جيــش النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة املواليــة لــه، فيمــا 

اســتمرت التفجــرات وعمليــات اإلعــدام علــى يــد جمهولــن والــي نعــزو هلــا النســبة األكــرب مــن الضحــااي يف األشــهر األربعــة األخــرة. 

تتوزع حصيلة القتلى الذين وثقناهم يف النصف األول من عام 2020 حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1F0V68zYN1DzHMIMwyRkfdGghvMmlhcNr/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 7
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

https://drive.google.com/file/d/1-t-a62qS9h5qApe_BS8OrIqpohVywLRF/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 8
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

https://drive.google.com/file/d/1IYLpNOuraChYgzyZh5ViRhxLbDtMSYvz/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 9
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

ألف: األطراف الرئيسة:
-  قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

وثَّقنا مقتل 298 مدنياً على يد قوات النظام السوري، بينهم 64 طفاًل و24 سيدة.

-  القوات الروسية: 
وثقنا مقتل 205 مدنياً بينهم 62 طفاًل و 48 سيدة على يد القوات الروسية.

-  تنظيم داعش:
وثقنا مقتل 7 مدنياً بينهم 1 طفاًل على يد تنظيم داعش.

-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
    o  هيئة حترير الشام: سجلنا مقتل 17 مدنياً بينهم 1 سيدة.

-  املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين:
وثقنا مقتل 9 مدنياً بينهم 2 طفاًل و1 سيدة.

-  قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(:
سجَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 34 مدنياً بينهم 8 طفاًل و1 سيدة.

ابء: جهات أخرى:
سجَّلنا مقتل 436 مدنياً بينهم 81 طفاًل، و38 سيدة يتوزعون على النحو التايل:

قذائف جمهولة املصدر: 8 بينهم 3 طفاًل و 2 سيدة	 
ألغام جمهولة املصدر: 38 بينهم 7 طفاًل و6 سيدة	 
رصاص جمهول املصدر: 201 بينهم 18 طفاًل و4 سيدة	 
تفجرات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 113 بينهم 36 طفاًل و14 سيدة  	 
قتل على يد جمهولن: 59 بينهم 7 طفاًل و11 سيدة	 
الغرق: 10 بينهم 8 طفاًل	 
حرس احلدود الرتكي: 5 بينهم 1 سيدة	 
حرس احلدود األردين: 1 وهو طفل	 
القوات اللبنانبة: 1 وهو طفل	 



توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 10
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

توزعت حصيلة الضحااي املدنين يف النصف األول من عام 2020 على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة حبسب احملافظات السورية على النحو التايل:

تظهــر اخلريطــة الســابقة أّن احلصيلــة األعلــى للضحــااي يف النصــف األول مــن عــام 2020 كانــت يف حمافظــة إدلــب حيــث بلغــت 45 % مــن احلصيلــة 
اإلمجاليــة للضحــااي وجلُّهــم يف الشــهرين األوَّلــن مــن هــذا العــام، وفــق قاعــدة بيــاانت الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان؛ إثــر احلملــة العســكرية 

العنيفــة لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى املنطقــة. فيمــا حلَّــت حمافظــة حلــب يف املرتبــة الثانيــة تلتهــا حمافظــة ديــر الــزور.

https://drive.google.com/file/d/1zB3NoZFU0KfWhjdhJNxzDFH8WPp3jdza/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 11
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

ابء: يف حزيران 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مقتــل 96 مدنيــاً بينهــم 11 طفــاًل و10 ســيدة )أنثــى ابلغــة( قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
املســيطرة يف ســوراي. 

تتوزع حصيلة القتلى الذين وثقناهم يف حزيران حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1tKUHwXHYBXmsFxfAJ6mhbTVii_7kOq34/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 12
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

ألف: األطراف الرئيسة:

-  قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
وثَّقنا مقتل 26 مدنياً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 طفاًل و1 سيدة.

-  القوات الروسية: 
وثقنا مقتل 4 مدنياً بينهم 1 سيدة على يد القوات الروسية.

-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
    o  هيئة حترير الشام: سجلنا مقتل 5 مدنياً بينهم 1 سيدة.

-  قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(:
سجَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 4 مدنياً بينهم 1 طفاًل.

ابء: جهات أخرى:
سجَّلنا مقتل 57 مدنياً بينهم 5 طفاًل، و7 سيدة يتوزعون على النحو التايل:

ألغام جمهولة املصدر: 2 	 
رصاص جمهول املصدر: 28 بينهم 3 طفاًل و3 سيدة.	 
تفجرات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 9 بينهم 2 طفاًل. 	 
قتل على يد جمهولن: 18 بينهم 4 سيدة.	 



توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 13
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

توزعت حصيلة الضحااي املدنين يف حزيران على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة حبسب احملافظات السورية على النحو التايل:

تظهــر اخلريطــة الســابقة أن احلصيلــة األكــرب مــن الضحــااي يف شــهر حزيــران كانــت يف حمافظــات إدلــب وحلــب مث ديــر الــزور ودرعــا علــى الرتتيــب، وُتشــر اخلريطــة 
إىل خســائر بشــرية جــراء هجمــات روســية علــى حمافظــة إدلــب، وقعــت تلــك اهلجمــات بــن الـــ 5 والـــ 9 مــن هــذا الشــهر بعــد توقُّــف دام قرابــة ثالثــة أشــهر. 

https://drive.google.com/file/d/1PUepZSOUWu7U0Nw3gPRkk7DEOjW6GUi3/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 14
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

رابعــًا: حصيلــة ضحايــا التعذيــب والكــوادر الطبيــة واإلعالميــة 
والدفــاع المدنــي:

ألف: حصيلة الضحااي الذين قتلوا بسبب التعذيب:
1 - يف النصف األول من عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 مقتــل 71 شــخصاً بســبب التعذيــب بينهــم 1 طفــاًل و1 ســيدة، علــى يــد أطــراف 
النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي.

تتوزع حصيلة الضحااي الذين وثقنا مقتلهم بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي منذ مطلع عام 2020 على النحو التايل:

 

يظهــر املخطــط أن احلصيلــة األكــرب لضحــااي التعذيــب قــد وثقــت يف شــهر شــباط، حيــث شــكَّلت نســبة 26 % مــن جممــوع ضحــااي التعذيــب يف النصــف 
األول مــن عــام 2020. وعلــى الرغــم مــن صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 لعــام 2020، الــذي أصــدره الرئيــس الســوري يف 22/ آذار إال أن عمليــات القتــل 

بســبب التعذيــب مــا زالــت مســتمرة داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.

https://drive.google.com/file/d/1y1m5rDsh0AsanPD_J0HFGAEf_4Yn9P94/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 15
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

تتوزع حصيلة الضحااي الذين وثقنا يف النصف األول من عام 2020 مقتلهم بسبب التعذيب حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة على النحو التايل:

-  قوات النظام السوري: 63 بينهم 1 سيدة
-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

هيئة حترير الشام: 1
-  قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 3

-  جهات أخرى: 4 بينهم 1 طفاًل

https://drive.google.com/file/d/1Vh3N4rFlEz867AEJIBenLL1JZXbhIuC3/view


توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 16
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

نستعرض فيما يلي أبرز احلاالت الي مت توثيقها يف النصف األول من عام 2020:
عمــر حممــد غنــوم، طالــب جامعــي يف كليــة الطــب البشــري يف جامعــة تشــرين مبدينــة الالذقيــة، مــن أبنــاء قريــة احلميديــة التابعــة ملدينــة القصــر غــرب حمافظــة محــص، 
مــن مواليــد عــام 1992، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 1/ أاير/ 2013 يف جامعــة تشــرين، وقــد علــم ذووه يــوم اجلمعــة 17/ كانــون الثــاين/ 
ــح أن قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد  2020، أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه قــد تــويف يــوم اإلثنــن 24/ تشــرين الثــاين/ 2014، ونرجِّ

مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثمــان عمــر لذويــه.

فجــر إبراهيــم، مــدرس تربيــة رايضيــة، مــن أبنــاء مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، اعتقلتــه 
قــوات ســوراي الديقراطيــة يف شــباط 2019، يف مدينــة الطبقــة، حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان يــوم األربعــاء 29/ كانــون الثــاين/ 2020 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب إمهــال الرعايــة 
الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة يف مدينــة الرقــة، ومت تســليم 

جثمانــه لذويــه.

حســام وأمحــد وهيثــم حممــد أبــو حــالوة، مــن أبنــاء بلــدة إبطــع مشــال 
)علــى   1988  ،1983  ،1968 عــام  مواليــد  مــن  درعــا،  حمافظــة 
الرتتيــب(، اعتقلتهــم قــوات النظــام الســوري يف متــوز 2018، يف بلــدة 
إبطــع، وكانــوا ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمــين يف وقــت ســابق، وقــد 
ــم مســجلون يف دائــرة الســجل  علــم ذووهــم يف 19/ آذار/ 2020، أهنَّ
املــدين علــى أهنــم قــد توفــوا، وترجــح الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
العســكري  صيــداناي  ســجن  داخــل  التعذيــب  بســبب  توفــوا  قــد  أهنــم 
تســلِّم  مل  الســوري  النظــام  قــوات  أن  ونؤكــد  دمشــق.  ريــف  مبحافظــة 
جثامينهــم لذويهــم، وبذلــك فهــم مــا يزالــون يف عــداد املختفــن قســرايً.

بيان وفاة صادر عن أمانة السجل املدين يف مدينة القصر يوثق وفاة عمر حممد غنوم بتاريخ 24/ تشرين الثاين/ 2014

فجر إبراهيم 

حسام وأمحد وهيثم حممد أبو حالوة

https://drive.google.com/file/d/1MiJqpRz2nSSgGXhVw_g0iNAQEy2Y5XQM/view
https://drive.google.com/file/d/1ehXbeD3QgvhSaJTXtME-j40kxVTjzFIk/view
https://drive.google.com/file/d/1HIWWkp7IVnjCdMsji_p_OZvNL3Tzr-iU/view
https://drive.google.com/file/d/1k6v0b6jE7zI2LaXQm6ZpjR1_6BeUfqsO/view
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أمحــد حممــد الدحــام، مــن أبنــاء قريــة الشــطيب بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 17 
عامــاً، اعتقلتــه عناصــر األمــن العــام اللبنــاين يف عــام 2017 يف منطقــة جونيــة مشــال ببــروت يف 
لبنــان، بعــد ورود تقاريــر لألمــن العــام بوجــود صــور علــى هاتفــه الشــخصي يظهــر فيهــا برفقــة عناصــر 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف ســوراي، اجلمعــة 24/ نيســان/ 2020 أبلغــت قــوى األمــن العــام 
اللبنــاين ذويــه بوفاتــه وحســب تقريــر الطبيــب الشــرعي فــإن الوفــاة جــاءت بســبب أزمــة قلبيــة، ومتَّ 

تســليم جثمانــه لذويــه.

الســيدة هيــام حممــد النافــع، مــن أبنــاء مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1985، متزوجــة، اعتقلتهــا قــوات النظــام الســوري الثــالاثء 
3/ آذار/ 2020، مــن مبــى اهلجــرة واجلــوازات يف مدينــة دمشــق، واقتادهتــا إىل فــرع فلســطن يف املدينــة، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــاً وهــي يف عــداد املـــختفن 
قســرايً؛ نظــراً لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان حماميــاً بزايرهتــا. اإلثنــن 11/ أاير/ 2020، أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذويهــا ابســتالم جثماهنــا مــن مشــفى 
تشــرين العســكري يف مدينة دمشــق بعد وفاهتا يوم اجلمعة 1/ أاير/ 2020، ولدى الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان معلومات أنَّ هيام كانت بصحة جيدة 

حــن اعتقاهلــا؛ ممــا يُرّجــح بشــكٍل كبــر وفاهتــا بســبب التعذيــب وإمهــال الرعايــة الصحيــة.

-2 يف حزيران 2020:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 14 مدنياً بسبب التعذيب يف حزيران، مجيعهم على يد قوات النظام السوري.

نستعرض فيما يلي أبرز احلاالت الي مت توثيقها يف حزيران:
مهند حممد صبحي الكرمو الشــهايب، حاصل على ماجســتر يف الكيمياء من جامعة حلب، وُمعيد 
يف كليــَيْ الصيدلــة والعلــوم يف جامعــة حلــب، مــن أبنــاء مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، 
مــن مواليــد عــام 1987، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري األحــد 22/ كانــون األول/ 2013 يف 
مدينــة حلــب. اجلمعــة 12/ حزيــران/ 2020، علــم ذووه أنَّــه ُمســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى 
أنــه قــد تُــويف يــوم األربعــاء 8/ نيســان/ 2015، وتُرجــح الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنــه قــد 
تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري يف مدينــة دمشــق. 

ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثمانــه لذويــه. 

أمحد حممد الدحام

مهند حممد صبحي الكرمو الشهايب

https://drive.google.com/file/d/1zkytyZCK47mr56BcXBKMzhpAtBYXs6uy/view
https://drive.google.com/file/d/1_tC8pr7bma1pX_bn9YievD-h7-law80X/view
https://drive.google.com/file/d/1KG_99gUf61huHBaUS6SPWyqBpN2ofr7k/view
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حســام إمساعيــل امللقــب أبــو موســى الديــري، حاصــل علــى إجــازة يف الشــريعة اإلســالمية وإمــام أحــد 
املســاجد يف قريــة ديــر الفرديــس بريــف حمافظــة محــاة اجلنــويب، مــن أبنــاء قريــة ديــر الفرديــس، اعتقلتــه قــوات 
النظــام الســوري يف عــام 2018، وكان ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمــين يف وقــت ســابق، ومنــذ ذلــك 
الوقــت تقريبــاً وهــو يف عــداد املختفــن قســرايً؛ نظــراً إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد 
ولــو كان حماميــاً بزايرتــه، اخلميــس 11/ حزيــران/ 2020، حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
على معلومات ُتشر إىل وفاته، ولدينا معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكل 

كبــر وفاتــه بســبب التعذيــب. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري مل تســلِّم جثتــه.

ابء: حصيلة ضحااي الكوادر الطبية:
1: يف النصف األول من عام 2020:

ــة، توزعــوا حبســب أطــراف النــزاع والقــوى  وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 مقتــل 9 مــن الكــوادر الطبي
املســيطرة علــى النحــو التــايل:

أواًل: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 1	 
القوات الروسية: 4	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 
هيئة حترير الشام: 1 )من كوادر اهلالل األمحر القطري(	 

اثنياً: جهات األخرى:
وثقنا مقتل 3 من الكوادر الطبية، توزعوا على النحو التايل:

قتل على يد جمهولني: 2	 
تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 1	 

2: يف حزيران 2020:

مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق أية حالة وفاة حبق الكوادر الطبية يف حزيران.

حسام إمساعيل

https://drive.google.com/file/d/14vf6pi224UMhZqmbtAZgSCKEUrwfupmI/view
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حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية: 
1: يف النصف األول من عام 2020:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 مقتــل مــا ال يقــل عــن 3 مــن الكــوادر اإلعالميــة، توزعــوا حبســب أطــراف 
النــزاع والقــوى املســيطرة علــى النحــو التــايل:

قوات النظام السوري: 2	 
القوات الروسية: 1	 

2: يف حزيران 2020:
مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق أية حالة وفاة حبق الكوادر اإلعالمية يف حزيران.

اثء: حصيلة ضحااي كوادر الدفاع املدين:
1: يف النصف األول من عام 2020:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 مقتــل مــا ال يقــل عــن 3 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، مجيعهــم علــى يــد قــوات 
النظــام الســوري يف شــهر كانــون الثــاين.

2: يف حزيران 2020:
مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق أية حالة وفاة حبق كوادر الدفاع املدين يف حزيران.

رابعًا: حصيلة أبرز المجازر:
ألف: يف النصف األول من عام 2020:

وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ما ال يقل عن 30 جمزرة يف النصف األول من عام 2020، توزَّعت حبســب أطراف النزاع والقوى املســيطرة 
علــى النحــو التايل:

أواًل: األطراف الرئيسة:
 قوات النظام السوري: 9	 
 القوات الروسية: 11	 
 قوات سوراي الدميقراطية: 1	 

اثنياً: جهات أخرى:
وثقنا 9 جمازر، توزعت على النحو التايل:

 تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 5	 
 قتل على يد جمهولني: 4	 
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توزَّعت اجملازر الي ارتكبتها قوات النظام السوري يف النصف األول من عام 2020 حبسب مناطق السيطرة على النحو التايل:
 مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بني املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين وهيئة حترير الشام: 6	 
 مناطق خاضعة لسيطرة هيئة حترير الشام: 3	 

وقــد تســبَّبت اجملــازر املوثَّقــة يف النصــف األول مــن عــام 2020 حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 299 مدنيــاً، 
بينهــم 95 طفــاًل، و41 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، أي أنَّ 46 % مــن الضحــااي هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى أن االســتهداف 

يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان املدنيــن.
توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:  

أواًل: األطراف الرئيسة:
 قوات النظام السوري: 93 مدنياً، بينهم 33 طفاًل )23 ذكور، و10 إانث(، و5 سيدة.	 
 القوات الروسية: 99 مدنياً، بينهم 36 طفاًل )21 ذكور، و15 إانث(، و31 سيدة.	 
 قوات سوراي الدميقراطية: 5 مدنياً، بينهم 2 طفاًل )ذكور(.	 

اثنياً: جهات أخرى: 102 مدنياً، بينهم 24 طفاًل، و5 سيدة، توزعوا على النحو التايل:
 تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 71 مدنياً، بينهم 19 طفاًل، و3 سيدة.	 
 قتل على يد جمهولني: 31 مدنياً، بينهم 5 طفاًل، و2 سيدة.	 

ابء: يف حزيران 2020:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما ال يقل عن جمزرتن اثنتن يف حزيران، على يد جهات أخرى، توزعت على النحو التايل:

 تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 1، يف حمافظة احلسكة.	 
 قتل على يد جمهولني: 1، يف حمافظة دير الزور.	 

تســبَّبت اجملــازر املوثَّقــة يف هــذا الشــهر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــاًل، توزعــوا علــى 
النحــو التــايل:

 تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 5 مدنياً، بينهم 1 طفاًل.	 
 قتل على يد جمهولني: 7 مدنياً.	 

نستعرض فيما يلي أبرز اجملازر:
الثــالاثء 16/ حزيــران/ 2020 عثــر األهــايل علــى جثامــن ســبعة مدنيــن مت قتلهــم إبطــالق الرصــاص عليهــم مــن قبــل مســلحن جمهولــن قامــوا مبهامجــة موقــع 
ختييمهــم الــذي أيوون إليــه يف أثنــاء عملهــم يف رعــي األغنــام يف ابديــة الكاعيــات يف قريــة غــامن العلــي التابعــة لبلــدة الســبخة بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي، كمــا 
أقــدم املســلحون علــى إشــعال النــران يف املوقــع؛ مــا أدى إىل احــرتاق بعــض مــن جثامــن الضحــااي إضافــة إىل احــرتاق حماصيــل زراعيــة، ال تــزال الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان حتــاول الوصــول إىل شــهود مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 23/ حزيــران/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة جمهولــة املصــدر يف شــارٍع عــام يف قريــة تــل حلــف التابعــة ملدينــة رأس العــن بريــف حمافظــة احلســكة 
الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــل واحــد، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، مــا زالــت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان حتــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل، ختضــع قريــة تــل حلــف لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

مدعومــة مــن القــوات الرتكيــة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1tJIsNNRBTUHEelD0jsyt52ehM9ZuR2FI/view
https://drive.google.com/file/d/1AohyaFy96AGapwYWCID3PucWKfuA148b/view
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سادســًا: مقارنــة بيــن حصيلــة الضحايــا فــي النصــف األول مــن 
كل مــن عامــي 2019 و 2020:

ابالســتناد إىل قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســوف نقــوم بعقــد مقــارانت عــدة بــن حصيلــة الضحــااي الذيــن وثقنــا مقتلهــم علــى يــد أطــراف 
النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي يف النصــف األول مــن هــذا العــام، ومــا يقابلهــا مــن حصيلــة الضحــااي الذيــن وثقنــا مقتلهــم يف النصــف األول مــن العــام املنصــرم 

ــح ذلــك:  2019، والرســوم البيانيــة التاليــة توضِّ

مقارنة بن حصيلة الضحااي املدنين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول من كل من عامي 2019 و 2020:

ُتظهــر الرســوم البيانيــة أعــاله اخنفاضــاً يف حصيلــة الضحــااي اإلمجاليــة، واخنفاضــاً متفــاواتً يف حصيلــة الضحــااي املســجلة علــى يــد كل طــرف مــن أطــراف النــزاع 
والقــوى املســيطرة، يف عــام 2020 عمــا كان عليــه احلــال يف عــام 2019، ويعــزى ذلــك إىل عوامــل عــدة مــن أبرزهــا: نالحــظ اخنفــاض نســبة الضحــااي الذيــن 
قتلهم النظام السوري عام 2020 بنسبة تقارب 34 % عن الذين قتلهم عام 2019، يف املقابل يظهر ارتفاع حصيلة الضحااي على يد حليفته روسيا، 
ونرجــع ذلــك إىل أنَّ أاير وحزيــران واألســبوع األخــر مــن نيســان 2019 قــد شــهدت محلــة عســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب 
مشــال غــرب ســوراي، فيمــا خضعــت املنطقــة ذاهتــا التفاقــات وقــف إطــالق انر منــذ مطلــع هــذا العــام 2020، كمــا نالحــظ اخنفاضــاً يف حصيلــة الضحــااي 

الذيــن قتلــوا مــن قبــل تنظيــم داعــش ومــن قبــل قــوات التحالــف الــدويل؛ نظــراً هلزيــة تنظيــم داعــش واحنســار ســيطرته عــن مناطــق شاســعة.

https://drive.google.com/file/d/1mxjoO6ACEYP4-c90RY9_Ke0mGmxYRBs8/view
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مقارنة بن حصيلة الضحااي بسبب التَّعذيب، الذين قضوا على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول
 من كل من عامي 2019 و 2020:

يُظهــر الرســم البيــاين اخنفــاض حصيلــة القتلــى بســبب التعذيــب وال يعــين ذلــك مطلقــاً توقُّــف عمليــات التعذيــب، وقــد يعــود الســبب إىل صعوبــة متكننــا مــن 
احلصــول علــى معلومــات عــن الوفيــات بســبب التعذيــب يف عــام 2020، إال أنــه ال يوجــد أي ســبب يدفعنــا إىل االعتقــاد أبن النظــام الســوري قــد خفَّــض 

مــن وتــرة عمليــات التعذيــب.

https://drive.google.com/file/d/1el1udLlCwDlbR7tsA24FPAh0teWPpY0T/view
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مقارنة بن حصيلة ضحااي الكوادر الطبية، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول 
من كل من عامي 2019 و 2020:

 

اخنفضــت حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري، لرتتفــع علــى يــد حليفتــه روســيا، وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل سياســية الضربــة املزدوجــة 
ــد الســتهداف فــرق اإلســعاف  الــي دأَب الطــران الروســي علــى اتباعهــا، حيــث يعمــد إىل شــنِّ هجومــن علــى املوقــع ذاتــه بفــارق مــدة زمنيــة قصــرة، يف تعمُّ

لــدى جتمعهــم إلســعاف ضحــااي اهلجــوم األول.

https://drive.google.com/file/d/1G7xxDEb8MdbHIjoOOwacA9wy0WoA5XQ5/view
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مقارنة بن حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول 
من كل من عامي 2019 و 2020:

     يُظهر الرسم البياين اخنفاضاً يف حصيلة الضحااي من الكوادر اإلعالمية بنسبة 50 % عن النصف األول من العام املنصرم 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1q0BY1ArBu7cPqVtPUEJcW_ExsuvlEHFv/view
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سابعًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

أشــارت األدلــة الــي مجعناهــا إىل أنَّ اهلجمــات ُوّجهــت ضــدَّ املدنيــن وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات احللــف الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل 	 
خــارج نطــاق القانــون، إىل االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّبت هجماهتــا وعمليــات القصــف العشــوائي يف تدمــر املنشــآت واألبنيــة، 

وهنــاك أســباب معقولــة حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّــه مت ارتــكاب جريــة احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــن يف كثــر مــن احلــاالت.
مل تكتــِف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون العــريف، بــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن الــدويل، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 	 

2139، والقــرار رقــم 2042 املتعلِّــق ابإلفــراج عــن املعتقلــن، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة حماســبة.
إن عمليــات القصــف العشــوائي غــر املتناســب الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف “قــوات التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الديقراطيــة” تعتــرب خرقــاً واضحــاً 	 

للقانــون الــدويل اإلنســاين، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.
انتهكت التنظيمات اإلسالمية املتشددة القانون الدويل اإلنساين، ُمتسببة يف مقتل العديد من املدنين.	 
خرقــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 عــرب هجمــات تعتــرب مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويل العــريف، متســببة يف 	 

حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم بصــورة عرضيــة.
إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُعــربِّ عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــرب قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا 	 

خُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 املــواد )27، 31، 32(.
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي بتوجيــه حتذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن اهلجمــات حبســب اشــرتاطات القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذا مل 	  مل ُنســجِّ

حيصــل مطلقــاً منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار اتم حبيــاة املدنيــن يف ســوراي.
إن تلــك اهلجمــات، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 	 

إحلــاق الضَّــرر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة املنسَّــقة للهجمــات ال يكــن أن 	 

يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.

التَّوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف فــوراً أي هجمــات موجهــة 	 
ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطن، مبن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه يف ارتكاب جرائم حرب.	 
إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنين، حلفظ أرواح السورين وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.	 
ــن 	  جيــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار خــاص حبظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي علــى غــرار حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطــرة.
علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف 	 

تورطهــا يف هــذا الصَّــدد.
ــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّ

املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــي تعهــدت ابلتَّربعــات الالزمــة.
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إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــين واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم الشَّــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك 	 

يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة 
بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع األشــخاص املتورطــن.

دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ 	 
مســؤولية احلماية )ICRtoP(” إىل تطبيق مبدأ مســؤولية احلماية )R2P(، وقد متَّ اســتنفاذ اخلطوات السياســية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة 
الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتاان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع 

وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.	 
السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــرب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة 	 

العامليــة.

 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
ــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة يف هــذا التقريــر وغــره مــن 	  علــى املفوضــة السَّ

ــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع والقــوى املســيطرة.  التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّ
تدريب املنظمات السورية على البدء إبزالة األلغام والذخائر العنقودية غر املنفجرة ورفع التَّوعية احمللية ملثل هذا النوع من املخاطر.	 
إنشاء منصَّة جتمع عدداً من املنظمات السورية الفاعلة يف جمال توثيق االنتهاكات واملساعدة اإلنسانية؛ هبدف تبادل اخلربات مع اجملتمع السوري.	 

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة 	 
والتَّفاصيل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم الي متَّ توثيقها يف هذا التقرير.	 

 
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد.	 
إعادة تسلسل عملية السالم إىل شكلها الطبيعي بعد حماوالت روسيا تشويهها وتقدمي اللجنة الدستورية على هيئة احلكم االنتقايل.	 

 
إىل النظام السوري:

التَّوقف عن عمليات القصف العشوائي واستهداف املناطق السكنية واملستشفيات واملدارس واألسواق واستخدام الذخائر احملرمة والرباميل املتفجرة. 	 
إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنن السورين داخل مراكز االحتجاز.	 
الكشف عن مصر قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصرهم حىت اآلن.	 
االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.	 

 
إىل النظام الروسي:

فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطن.	 
تعويض املراكز واملنشآت املتضررة كافة وإعادة بنائها وجتهيزها من جديد، وتعويض ُأسر الضحااي واجلرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي احلايل.	 
التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرتام القانون العريف اإلنساين.	 
علــى النظــام الروســي ابعتبــاره طــرف ضامــن يف حمــاداثت أســتاان التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض التَّصعيــد، والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف 	 

اهلجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غــر املشــروط بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة.



توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعالمية 27
و12 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف األول 

من عام 2020

التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان وتعويــض الضحــااي وذويهــم عــن مجيــع األضــرار البشــرية واملاديــة، الــي حلقــت هبــم 	 
مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقــدمي العــالج لعشــرات املصابــن املدنيــن. 

نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع، الــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة وإطــالع اجملتمــع الســوري عليهــا، 	 
وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.

البدء يف حتقيق اخرتاق يف قضية املعتقلن عرب الكشف عن مصر 83 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.	 

إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:
يتوجَّــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرتف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــن أبــرايء، وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار 	 

املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.
جيب على الدول الداعمة لقوات سوراي الديقراطية الضَّغط عليها لوقف جتاوزاهتا كافة يف مجيع املناطق والبلدات الي ُتسيطر عليها.	 
جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الديقراطيــة بقواعــد القانــون الــدويل حلقــوق 	 

اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد قــوات ســوراي الديقراطيــة ابلســالح والدَّعــم مــع العلــم أبهنــا تقــوم 
ابنتهــاك قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يعتــرب مســامهة يف هــذه االنتهــاكات.

جيــب علــى قــوات ســوراي الديقراطيــة تشــكيل جلنــة حتقيــق خاصــة حبــوادث االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا قــوات ســوراي الديقراطيــة والكشــف عــن تفاصيلهــا 	 
واالعتــذار عنهــا وحماســبة املتورطــن فيهــا وتعويــض الضحــااي واملتضرريــن.

إىل املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين:
ضمان محاية املدنين يف مجيع املناطق وضرورة التمييز بن األهداف العسكرية واملدنية، واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.	 
التَّعهد ابلتَّوقف عن أيَّة عمليات اعتقال تعسفي، والتَّحقيق يف احلوادث الي خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.	 
اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر الي ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.	 

إىل املنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة هبدف أتمن مراكز إيواء كرية للمشردين داخلياً.

شكر وتقدير
كل الشكر جلميع األهايل وذوي الضحااي وأصدقائهم، وشهود العيان والنشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير.
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