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اإلثنني 1 متوز 2019

توثيق مقتل 1864 مدنيا بينهم 6 من 
الكوادر اإلعالمية و21 من الكوادر 

الطبية والدفاع املدين يف سوراي يف 
النصف األول من عام 2019

سجلنا 59 جمزرة و159 شخصا قتلوا 
بسبب التعذيب
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: حصيلة الضحااي املدنيني
اثلثاً: حصيلة ضحااي التعذيب والكوادر الطبية واإلعالمية والدفاع املدين 

رابعاً: حصيلة أبرز اجملازر 
خامساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
تُعتــر عمليــة تســجيل الضحــااي الذيــن يقتلــون يف ســوراي مــن أبــرز مهــام الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 حــى 
اآلن؛ ذلــك أنَّ القتــل هــو أعظــم أمنــاط االنتهــاكات، وألنَّ الشــعب الســوري يتأثــر هبــا علــى النحــو األكــر، 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، عــر اســتخدام الــدابابت واملدفعيــة مث 
الطــران احلــريب وإلقــاء الراميــل 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 بــني 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 املدنيــني، وُقمنــا الحقــاً إبضافــة فئــات أخــرى هلــا دور أساســي يف احلــراك 

الشــعيب، والحقــاً يف النــزاع املســلح مثــل الكــوادر اإلعالميــة والطبيــة واإلغاثيــة وكــوادر الدفــاع املــدين.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ونظــراً ألمهيــة وحساســية انتهــاك قتــل مواطــن ســوري، فــإنَّ الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مل تتوقــف منــذ قرابــة مثــاين 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.
                                                                                                                                                                                                                                  
جتدر اإلشــارة إىل أنَّ األمم املتحدة اعتمدت يف مجيع إحصائياهتا الصَّادرة عنها يف حتليل ضحااي النِّزاع، على الشــبكة الســورية 
حلقوق اإلنســان كأحد أبرز املصادر، إضافة إىل اعتماد الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان لدى عدد واســع من وكاالت األنباء 

العربية والعاملية، والعديد من املنظمات احلقوقية الدولية.
 

منهجية:
يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة الضحــااي الذيــن وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتلهــم علــى يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة 
الفاعلــة يف ســوراي يف حزيــران والنصــف األول مــن عــام 2019 ، وُيســلِّط الضــوء بشــكل خــاص علــى الضحــااي، الذيــن قضــوا 
ــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن  بســبب التعذيــب، والكــوادر اإلعالميــة والطبيــة، كمــا يُركِّــز علــى اجملــازر، ومتكَّ
توثيقهــا، وهنــا ُنشــر إىل أننــا نُطلــق وصــَف جمــزرة علــى اهلجــوم الــذي تســبَّب يف مقتــل مــا ال يقــل عــن مخســة أشــخاص مســاملني 
دفعــة واحــدة، كمــا يتضمَّــن التَّقريــر اســتعراضاً ألبــرز احلــوادث، وأخــراً فإنَّنــا حنتفــظ بتفاصيــل احلــوادث الكاملــة يف قاعــدة بيــاانت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
يــوزِّع التقريــر حصيلــة الضحــااي حبســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة يف النــزاع الســوري، وهــذا حيتــاج يف بعــض األحيــان ملزيــد مــن 
الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة يف حــال اهلجمــات 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 
مسؤولية مشرتكة من حلف إىل أن يتم ترجيح مسؤولية أحد اجلهتني عن اهلجوم، أو يثبت لدينا أنَّ اهلجوم فعاًل كان مشرتكاً 

عــر تنســيق اجلهتــني معــاً فيمــا بينهمــا.
أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي هي:

• قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(.
• القوات الروسية.

• التنظيمات اإلسالمية املتشددة.
• فصائل املعارضة املسلحة.
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• قوات سوراي الديقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الديقراطي(.
• قوات التحالف الدويل.

• 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 املسلحني فهي قسمان رئيسان:
- الضحــااي مــن املعارضــة املســلحة: تواجهنــا صعــوابت إضافيــة ألن أعــداداً كبــرة تُقتــل علــى جبهــات القتــال وليــس داخــل 
املــدن، وال نتمكَّــن مــن احلصــول 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 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 
ل ضحاايهــا، ومــن وجهــة نظــران تدخــُل اإلحصــاءات  يف توثيــق مثــل هــذا النــوع؛ ألنَّ هــذه األطــراف ال تنشــر أو ُتصــرِّح أو ُتســجِّ

الصــادرة عــن بعــض اجلهــات هلــذا النــوع مــن الضحــااي يف خانــة اإلحصــاءات الومهيــة الــي ال يوجــد هلــا داات حقيقيــة.

يف هــذا التقريــر نقــوم بتســجيل حصيلــة الضحــااي املدنيــني فقــط –ابســتثناء حصيلــة الضحــااي الذيــن قتلــوا بســبب التعذيــب الــي 
تشــمل املدنيني واملســلحني-، الذين متكنَّا يف الشــهر املنصرم من توثيق مقتلهم، بعض الضحااي قد يكونون قد قتلوا قبل أشــهر 
أو رمبــا ســنوات عــدة، كمــا يف بعــض حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب، لكنَّنــا مل نتمكــن مــن توثيــق ذلــك يف وقتهــا، وابلتــايل 
فإننــا نــدرُج اترخيــني، 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 الضحــااي1 

 > > 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/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يعتمــد هــذا التقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر 
شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 
حــى اآلن، يقــوم فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث  ملتابعــة مــا وَرَد يف هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّ
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 انجــني 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 عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج املصابــني 
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.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور الــي وثَّقهــا فريقنــا أو الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي 
ــن تلــك  أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّ
الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال: مواقــع اهلجمــات، جثــث الضحــااي، واملصابــني، كمــا يكــن أن تعــود هــذه الصــور 
لضحــااي بســبب التعذيــب، وضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة واإلعالميــة، الذيــن قضــوا يف هجمــات شــنَّتها أطــراف النِّــزاع. 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.

حيتــوي هــذا التَّقريــر علــى شــهادة واحــدة حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، 
وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر 
ــر  دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

http://sn4hr.org/arabic/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
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مجيــع اهلجمــات الــواردة يف هــذا التقريــر، الــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي اســتهدفت مناطــق مدنيــة ومل نوثِـّـق 
أي وجــود عســكري أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، ومل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات املعتديــة 

للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.
يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني 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 حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــي، 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.

اثنياً: حصيلة الضحااي املدنيني:
ألف: يف النصف األول من عام 2019:

ــاً بينهــم 468 طفــاًل  وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2019 مقتــل 1864 مدني
و285 ســيدة )أنثــى ابلغــة( قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. 
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تتوزع حصيلة القتلى الذين وثقناهم يف النصف األول من عام 2019 حسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/145t6hkKW2jUMltYFl6MCbyjUSREXM4BD/view
https://drive.google.com/file/d/18t9QaeJuWkg7EV5e31ORTE3PEL5t1DmM/view
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- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
وثَّقنا مقتل 891 مدنياً على يد قوات النظام السوري، بينهم 211 طفاًل، كما أنَّ من بني الضحااي 136 سيدة 

- القوات الروسية:
سجَّلنا مقتل 149 مدنياً بينهم 34 طفاًل، و21 سيدة نتيجة قصف قوات نعتقد أهنا روسية. 

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: قتلت 107 مدنياً، بينهم 15 طفاًل، و7 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل 82 مدنياً بينهم 11 طفاًل، و7 سيدة. 

• هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــني تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: قتلــت 25 مدنيــاً، بينهــم 
4 طفــاًل. 

- فصائل يف املعارضة املسلحة:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 14 مدنياً بينهم 6 طفاًل، و1 سيدة. 

https://drive.google.com/file/d/1E7T8dwVc4U8_QAKlnUDRbxI8qBrZYu1d/view
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- قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(:
سجَّلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 99 مدنياً بينهم 33 طفاًل، و10 سيدة.

- قوات التَّحالف الدويل:
سجَّلنا مقتل 64 مدنياً، بينهم 20 طفاًل، و17 سيدة.

- جهات أخرى:
ســجَّلنا 540 مــدين بينهــم 149 طفــاًل، و93 ســيدة قتلــوا علــى يــد جهــات أخــرى. تشــمل ضحــااي هــذه اجلهــات ضحــااي 
التفجــرات الــي مل حنــدِّد مرتكبيهــا، مصــادر نــران جمهولــة، ألغــام جمهولــة املصــدر، الغــرق، إضافــة إىل ضحــااي النــران وحــوادث 

القصــف العشــوائي للقــوات الرتكيــة الريــة واجلويــة، والضحــااي بنــران القــوات األردنيــة واللبنانيــة. 

توزعــت حصيلــة الضحــااي املدنيــني يف النصــف األول مــن عــام 2019 علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة حبســب احملافظــات 
الســورية علــى النحــو التــايل:

https://drive.google.com/file/d/1GBNlamL4q2KCrH6rmllTL7dSd-AvvVzN/view
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تظهــر اخلريطــة أنَّ احلصيلــة األكــر للضحــااي علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي يف النصــف األول مــن هــذا العــام كانــت 
يف حمافظــة إدلــب مث محــاة فحلــب ، الــي قتلــت 915 مدنيــاً، أي مــا نســبته 87 % مــن حصيلــة الضحــااي يف هــذه احملافظــات 

الثــالث.
تتــوزع حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ مطلــع عــام 2019 علــى 

النحــو التــايل:

 
يُظهــر املخطــط الســابق أنَّ احلصيلــة األعلــى للضحــااي يف النصــف األول مــن عــام 2019 كانــت يف شــهر أاير يليــه حزيــران؛ 
ذلــك إثــَر التصعيــد العســكري لقــوات احللــف الســوري الروســي يف منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة واألخــرة )املؤلفــة مــن حمافظــة 

إدلــب وأجــزاء مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة( الــذي ال يــزال مســتمراً منــذ 26/ نيســان املنصــرم.

ابء: يف حزيران 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مقتــل 347 مدنيــاً بينهــم 91 طفــاًل و39 ســيدة )أنثــى ابلغــة( قتلــوا 

علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. 

https://drive.google.com/file/d/14CkfpVbnte4XTWXehghnHaiJfx7zR488/view
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تتوزع حصيلة القتلى الذين وثقناهم يف حزيران حسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
وثَّقنا مقتل 231 مدنياً على يد قوات النظام السوري، بينهم 59 طفاًل، كما أنَّ من بني الضحااي 32 سيدة 

- القوات الروسية:
سجَّلنا مقتل 6 مدنياً، نتيجة قصف قوات نعتقد أهنا روسية. 

- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: قتلت 17 مدنياً، بينهم 2 طفاًل، و1 سيدة، يتوزعون على النحو التايل:
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل 9 مدنياً بينهم 2 طفاًل، و1 سيدة. 

• هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: قتلت 8 مدنياً. 

https://drive.google.com/file/d/1b6C7LhbZLwjCW3VG5kEYHRFEk5To1zgy/view
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- قوات التَّحالف الدويل:
سجَّلنا مقتل 1 مدنياً.

- جهات أخرى:
سجَّلنا مقتل 92 مدنياً، بينهم 30 طفاًل، و6 سيدة من قبل جهات أخرى. 

توزعت حصيلة الضحااي املدنيني يف حزيران على يد األطراف الرئيسة الفاعلة حبسب احملافظات السورية على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1a5YInOfSL_1EQNpsoQFKLmJhX2OA2oXT/view
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ُتظهــر اخلريطــة الســابقة أنَّ احلصيلــة األعلــى للضحــااي يف حزيــران كانــت يف حمافظــة إدلــب، الــي ســجَّلت مــا نســبته 60 % مــن 
حصيلــة الضحــااي املدنيــني يف هــذا الشــهر، 94 % منهــم قتلــوا علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي؛ إثــَر التصعيــد العســكري 

لقــوات احللــف علــى منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة.

اثلثًا: حصيلة ضحااي التعذيب والكوادر الطبية واإلعالمية والدفاع املدين:
ألف: حصيلة الضحااي الذين قتلوا بسبب التعذيب:

1: يف النصف األول من عام 2019:

https://drive.google.com/file/d/1xHLf5ISWBN8445lTnhP0RJT0pkwRR9ma/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2019 مقتــل 159 شــخصاً بســبب التعذيــب، 
توزعــوا حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 142
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 3

• هيئة حترير الشام: 3
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 3

- قوات سوراي الدميقراطية: 7
- جهات أخرى: 4

أبرز احلاالت الي مت توثيقها يف النصف األول من عام 2019:
حممــود علــي املرعــي، حاصــل علــى إجــازة مــن كليــة احلقــوق جبامعــة دمشــق، مــن أبنــاء مدينــة الرســن بريــف حمافظــة محــص 
الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1957، اعتقلتــه عناصــر قــوى األمــن اجلــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم اخلميــس 13/ تشــرين 
األول/ 2011 مــن مدينــة محــص، ومتكَّنــت عائلتــه مــن زايرتــه يف آذار 2012 يف ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف 
دمشــق، مث علمنــا يــوم الثــالاثء 12/ شــباط/ 2019 أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه قــد تــويف يــوم األربعــاء 13/ 

ــح أنــه قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. شــباط/ 2013، ونُرجِّ

عــالء الديــن مصطفــى محــاش، طالــب جامعــي يف كليــة اآلداب يف جامعــة حلــب قســم اللغــة الفرنســية، مــن أبنــاء مدينــة عنــدان 
بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1993، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يف كانــون األول/ 2016 مــن مــكان 
إقامتــه يف أحــد أحيــاء مدينــة حلــب الشــرقية إثــَر محلــة دهــم واعتقــال مجاعــي بعــد ســيطرهتا علــى املدينــة، وحصلنــا يــوم الســبت 
9/ آذار/ 2019 علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

حممــد زاكــي العمــوري، طالــب جامعــي يف كليــة الطــب البيطــري جبامعــة محــاة، مــن أبنــاء مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمافظــة محــاة 
الشــمايل، مــن مواليــد عــام 1998، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 27/ متــوز/ 2018 إثــَر مدامهــة مــكان إقامتــه 
ــح أنَّــه  يف مدينــة محــاة، وقــد علمنــا يــوم الثــالاثء 9/ نيســان/ 2019 أنَّــه مســجل يف دائــرة الســجل املــدين علــى أنــه متــوىف، ونرجِّ

قــد تــويف بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق.

https://drive.google.com/file/d/1Nfq25QTGRIn9-Shry2K5RhU6mcijWitK/view
https://drive.google.com/file/d/1-JGYaGUZIuw3IOdDnpsa6AHdQ6d0rDD_/view
https://drive.google.com/file/d/1IrBBkoRb-aDoFHIg4gEaGEhdtsfYC8bO/view
https://drive.google.com/file/d/14pzArIlhWsNjtBAz9gfCSaVNcwrjflSG/view
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2: يف حزيران 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مقتــل 18 شــخصاً بســبب التعذيــب، مجيعهــم قضــوا علــى يــد قــوات 

النظــام الســوري.

نستعرض فيما يلي أبرز احلاالت:
عامــر حممــد نذيــر خطيــب، طالــب جامعــي يف كليــة اهلندســة املدنيــة جبامعــة حلــب، مــن 
أبنــاء بلــدة تفتنــاز مشــال شــرق حمافظــة إدلــب، اعتقلتــه عناصــر مــن فــرع األمــن اجلــوي 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 23/ أاير/2012  مــن مدينــة حلــب، 
حصلنا يوم اإلثنني 17/ حزيران/ 2019 على معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب 

داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري يف مدينــة دمشــق.

محــادي ســليم املشــوط، مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
يبلغ من العمر 70 عام حني اعتقاله، اعتقلته قوات النظام السوري يف كانون الثاين/ 
2019، لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا بينمــا كان يف طريقــه مــن 
مدينــة ديــر الــزور إىل مدينــة دمشــق لتلقــي العــالج، واقتادتــه إىل ســجن عــدرا املركــزي 
مبحافظــة ريــف دمشــق، حصلنــا يــوم الســبت 22/ حزيــران/ 2019 علــى معلومــات 

تؤكــد وفاتــه بســبب إمهــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن عــدرا املركــزي.

ابء: حصيلة ضحااي الكوادر الطبية:
1: يف النصف األول من عام 2019:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف يف النصــف األول مــن عــام 2019 مقتــل 15 مــن الكــوادر الطبيــة، توزعــوا 
حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 11 بينهم 1 سيدة 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

عامر خطيب

محادي املشوط

https://drive.google.com/file/d/1FM4efodVnqOF1lRBke8nrQVhYOAHlGlX/view
https://drive.google.com/file/d/1kFxEywfdSDYPIz1Ypbc30EkkU60X8WPA/view
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• هيئة حترير الشام: 1 
- قوات التَّحالف الدويل: 1

- جهات أخرى: 2

2: يف حزيران 2019:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مقتــل 4 مــن الكــوادر الطبيــة، توزعــوا حســب اجلهــات الرئيســة 
الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 3

- جهات أخرى: 1

نستعرض فيما يلي أبرز احلاالت:
حممود املصطفى، ســائر حممد هبلول، عبد القادر هنتان، من عناصر فريق اإلســعاف يف منظومة إســعاف بنفســج التابعة ملنظمة 
بنفســج، قُتلــوا يــوم اخلميــس 20/ حزيــران/ 2019 جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام صاروخــاً قــرب فريــق 
اإلســعاف التابــع للمنظومــة يف احلــي اجلنــويب مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بينمــا كانــوا يعملــون علــى 

إســعاف مصــايب قصــف ســابق مــن الطــران ذاتــه علــى املدينــة.
وقد نعت منظمة بنفسج املسعفني الثالثة عَر موقعها الرمسي.

حممود املصطفى، من أبناء قرية كفر عويد بريف حمافظة إدلب اجلنويب.
سائر هبلول، من أبناء مدينة معرة النعمان، متزوج ولديه طفلة.

عبد القادر هنتان، من أبناء مدينة معرة النعمان.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%203%20%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%8B%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2019%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=a96e1acc-9a3a-49b3-9cf6-6d397958f38a
https://violetsyria.org/2019/06/20/direct-attack-on-violet-ambulance-network/
https://drive.google.com/file/d/1U7IlVgSKtdMTClFtwFzeScxyoXAv0FlU/view
https://drive.google.com/file/d/1RUom1hIO-R5HT4HsoIxjPHxiPEJSHyQT/view
https://drive.google.com/file/d/1WkwRBo7qcZT9jlm6grNksMm7nJOGEq3E/view
https://drive.google.com/file/d/1NZzeAtkyYGRBfPlbV2N-1pAyhNWJ5AzA/view
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اتء: حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية:
1: يف النصف األول من عام 2019:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف الِّنصــف األول مــن عــام 2019 مقتــل 6 مــن الكــوادر اإلعالميــة، توزعــوا 
حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 4 بينهم 2 بسبب التعذيب.

- القوات الروسية: 1
- جهات أخرى: 1

2: يف حزيران 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مقتــل اثنــني مــن الكــوادر اإلعالميــة، توزعــوا حســب اجلهــات الرئيســة 

الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 1

- جهات أخرى: 1

حممود املصطفى، سائر هبلول، عبد القادر هنتان

https://drive.google.com/file/d/1VfGnQmBM5Z0B-EoD2_Gz8ApD4-Yb8bU4/view
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نستعرض فيما يلي أبرز احلاالت:
األحــد 23/ حزيــران/ 2019 قضــى الناشــط اإلعالمــي عمــر الدمشــقي “نتحفــظ 
علــى ذكــر امســه لــدواٍع أمنيــة” يف املشــايف الرتكيــة، متأثــراً إبصابتــه بعــدة شــظااي يف معظــم 
أحنــاء جســده، جــراء انفجــار عبــوة انســفة زرعــت يف ســيارة اتبعــة جلمعيــة “ الرامحــون 
يرمحهــم هللا” اإلغاثيــة الــي يعمــل لصاحلهــا، يف مدينــة ســرمدا بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــمايل يــوم اإلثنــني 17/ حزيــران/ 2019، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة 
عــن زرع العبــوة حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام 

وقــت احلادثــة.
عمــر، مصــور لــدى مجعيــة “الرامحــون يرمحهــم هللا”، مــن أبنــاء بلــدة عقــراب جنــوب حمافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد عــام 1996، 

حاصل على الشــهادة اإلعدادية، أعزب.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي حــازم القلمــوين2  الــذي أخــران مبــا ورده مــن أحــد أصدقــاء عمــر الــذي 
ــة الــي يعمــل هبــا متجهــاً  كان برفقتــه: “يــوم اإلثنــني 17/ حزيــران وبينمــا كان عمــر يســتعد لركــوب ســيارة اتبعــة للجمعي
إىل خميمــات أطمــة لتوزيــع اخلبــز علــى النازحــني، انفجــرت عبــوة انســفة زرعهــا جمهولــون يف الســيارة؛ مــا أدى إىل إصابتــه 
بشــظااي عــدة يف معظــم أحنــاء جســده، وعلــى الفــور مت إســعافه إىل مشــفى اجلامعــة يف مدينــة أنطاكيــا الرتكيــة، حيــث أجريــت 
لــه عمليــات عــدة بُــرتت علــى إثرهــا قدمــه اليســرى وأصابــع عــدة مــن يديــه االثنتــني، مث مت نقلــه إىل مشــفى قــادريل يف مدينــة 

العثمانيــة الرتكيــة حيــث فــارق احليــاة هنــاك بعــد ســتة أايم متأثــراً إبصابتــه.”

اثء: حصيلة ضحااي كوادر الدفاع املدين:
1: يف النصف األول من عام 2019:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2019 مقتــل 6 مــن كــوادر الدفــاع املــدين، توزعــوا 
حســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 1
- القوات الروسية: 4

- جهات أخرى: 1

عمر الدمشقي

2  عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 26/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1cofI82iRv4PMVVrIcw1R7Tmqr8ZscXfZ/view
https://drive.google.com/file/d/1uawa0uAyFmST4gSCb0zdZ9H2pA5kWs75/view
https://drive.google.com/file/d/1ppteWWyUMpTxJbP7wrZF-h3c2YIQvnKC/view
https://drive.google.com/file/d/1NX1Bgs2hzJFZW9Go4gMdHGW6VQ-oeiNN/view
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2: يف حزيران 2019:
وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حزيران مقتل اثنني من كوادر الدفاع املدين على يد القوات الروسية.

نستعرض فيما يلي أبرز احلاالت:
علــي القــدور، عمــر الكيــال، مــن عناصــر الدفــاع املــدين – مركــز خــان شــيخون، قُتــال يــوم األربعــاء 26/ حزيــران/ 2019 جــراء 
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ قــرب فريــق الدفــاع املــدين يف حــي البــرة مشــال شــرق مدينــة خــان شــخون 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، بعــد وصــول الفريــق إىل احلــي إلســعاف مصــايب قصــف ســابق لطــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات 

النظــام الســوري علــى املوقــع ذاتــه.
وقد نعى الدفاع املدين السوري علي وعمر عَر حسابه الرمسي على منصة التواصل االجتماعي “تويرت”.

علي القدور، من أبناء بلدة مورك بريف حمافظة محاة الشمايل، تويف فوَر إصابته يف موقع القصف.
عمر الكيال، من أبناء مدينة خان شيخون، تويف متأثراً إبصابته بعد وصوله إىل أحد املشايف يف حماولة إلسعافه.

عمر الكيال وعلي القدور

https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1143850144460357633
https://drive.google.com/file/d/1-O5AIc61VE1K6TqP3A347yyyka5-6o91/view?fbclid=IwAR1g1oxrJe7PpeWGIC0h3TWwt476Y5Kbx7aDcL5aDb1FJkFfQIWOO4KXefA
https://drive.google.com/file/d/10kNQBn5Uxpfg49DMwsbi6TDz4J95CNKU/view?fbclid=IwAR0wyo042I2g2bZMrDtEfQoDSA7aZO9NOtI6SrvkRep6GAFVeAG9qBxs5u8
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86%20%2D%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2026%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=8ada9777-e619-4344-bd7a-2d1cd0e399cd
https://drive.google.com/file/d/100DBBD51VL18NR6GBaBL2VskGJbi5RCe/view?fbclid=IwAR3icAgLK1LORvSbQf_KajZXY0u7y0XC-05xYbzjLYQDKwuDt3og-zA7MXU
https://drive.google.com/file/d/1GbUjEJfnwo06dhqSMxZfik9O8atrLx4t/view?fbclid=IwAR3Y80_H3eDHhWuz8qwTD2tOpmT5eTAOjYgMcCanr78r1eVLDpUNUXvFj8I
https://drive.google.com/file/d/1Pz3wRv-24o_EV-I2sH1s6OrIFvPSq0PL/view
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رابعاً: حصيلة أبرز اجملازر:
ألف: يف النصف األول من عام 2019:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 59 جمــزرة يف النصــف األول مــن عــام 2019، توزَّعــت حبســب 
اجلهــات الرئيســة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 23
- القوات الروسية: 8

- قوات سوراي الدميقراطية: 6
- قوات التَّحالف الدويل: 3

- جهات أخرى: 19
توزَّعــت اجملــازر الــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري يف النصــف األول مــن عــام 2019 حســب مناطــق الســيطرة علــى النحــو 

التــايل:
- عشرون يف مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام.

- جمزرة واحدة مناطق خاضعة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.
- جمزرة واحدة مناطق خاضعة لسيطرة هيئة حترير الشام.

- جمزرة واحدة مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بني هيئة حترير الشام واحلزب اإلسالمي الرتكستاين.

وقد تسبَّبت اجملازر املوثَّقة يف النصف األول من عام 2019 حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
يف مقتل 539 مدنياً، بينهم 147 طفاًل، و128 سيدة )أنثى ابلغة(، أي أنَّ 52 % من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي 

نســبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشــر على أن االســتهداف يف معظم تلك اجملازر كان حبق الســكان املدنيني.
توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:  

- قوات النظام السوري: 164 مدنياً بينهم 56 طفاًل، و39 سيدة.
- القوات الروسية: 89 مدنياً بينهم 21 طفاًل، و7 سيدة.

- قوات سوراي الدميقراطية: 42 مدنياً بينهم 13 طفاًل، و8 سيدة.
- قوات التحالف الدويل: 53 مدنياً بينهم 19 طفاًل، و15 سيدة.

- جهات أخرى: 191 مدنياً بينهم 38 طفاًل، و59 سيدة.
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أبرز اجملازر الي مت توثيقها يف النِّصف األول من عام 2019:
اجلمعــة 18/ كانــون الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ أحــد األحيــاء 
الســكنية يف قريــة الباغــوز حتتــاين التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 28 مدنيــاً 
-معظمهــم انزحــون مــن مناطــق ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي- بينهــم عشــرة أطفــال، ومثــاِن ســيدات. ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 13/ آذار/ 2019 قرابــة الســاعة 15:15 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بثالثــة صواريــخ مبــى ســجن 
إدلــب املركــزي غــرب مدينــة إدلــب؛ مــا تســبَّب يف مقتــل 31 ســجيناً -حــى حلظــة إعــداد التقريــر ال تــزال احلادثــة قيــد التحقيــق- 
مث عــاوَد الطــران ذاتــه التَّحليــق يف مســاء املدينــة قرابــة الســاعة 17:15 وقصــف منطقــة الكســيح وســط مدينــة إدلــب بثمانيــة 
صواريــخ اســتهدفت املربــع احلكومــي، الــذي يضــمُّ دوائــر مدنيَّــة اتبعــة حلكومــة اإلنقــاذ )مديريــة كهــرابء إدلــب ومســتودعاهتا، 

ــجل املــدين، ومقــر حكومــة اإلنقــاذ، ومقــر وزارة الداخليــة(. وحمطــة التَّحويــل الكهرابئيــة الرئيســة، ومبــى السِّ
ســقط صاروخــان علــى مبــى ســكي يقــع قبالــة مبــى التأمينــات االجتماعيــة )الــذي تتخــذ منــه هيئــة حتريــر الشــام مقــراً هلــا(؛ مــا 

أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً بينهــم مخســة أطفــال )3 أنثــى و2 ذكــر( وســيدة واحــدة. 
ُنشــر إىل أن صاروخــاً آخــر ســقَط بــني أبنيــة ســكنية تقــع قبالــة مؤسســة الكهــرابء علــى بعــد حنــو 250م مــن موقــع اجملــزرة؛ مــا 
تســبَّب يف مقتــل أربعــة مدنيــني آخريــن مــن عائلــة واحــدة )طفــالن - ذكــر وأنثــى( وجدَّامهــا. ختضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
تســبَّب اهلجــوم يف أضــرار ماديــة كبــرة يف كل مــن أبنيــة مديريــة كهــرابء إدلــب ومســتودعاهتا، وحمطــة التحويــل الكهرابئيــة الرئيســة 
ــجل املــدين، ومقــر حكومــة اإلنقــاذ، وقــد خرجــت مجيعــاً عــن اخلدمــة، إضافــة إىل أضــرار ماديــة متوســطة يف مدرســة  ومبــى السِّ

ــجل املــدين. يوســف العظمــة للتعليــم األساســي، الواقعــة قبالــة مبــى السِّ

https://www.google.jo/maps/place/34%C2%B027'23.1%22N+40%C2%B057'34.8%22E/@34.4564224,40.9618467,617m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.4564178!4d40.9596583?hl=ar
https://www.google.jo/maps/place/34%C2%B027'23.1%22N+40%C2%B057'34.8%22E/@34.4564224,40.9618467,617m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.4564178!4d40.9596583?hl=ar
https://drive.google.com/file/d/1_kXBHwFf73adHvWrHUFPwXOCvA2K-jst/view
https://drive.google.com/file/d/14Ih4Z4wWwwyM-OQd-hqx68KOaFfxry6W/view
https://drive.google.com/file/d/1Hm-lRpZWQQGaQ5_eN7lVn-jqftvyrNR2/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2013%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&cid=02e1d32d-083b-4f4d-b2c7-68885abcf727
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2013%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&cid=2cb60943-b8aa-4f86-9ed7-febaf0fe19e7
https://drive.google.com/file/d/1TQVFllazUOUjn8RQsI-x1tu5Xo9zhJzy/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2013%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&cid=02e1d32d-083b-4f4d-b2c7-68885abcf727
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حتليل بصري يُظهر موقع منطقة الكسيح وتفاصيل اهلجوم اجلوي الروسي عليها:

ابء: يف حزيران 2019:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 12 جمــزرة يف حزيــران، توزَّعــت حبســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة 

علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 10

- جهات أخرى: 2

https://drive.google.com/file/d/1dHmD-TtqYaephq3P1-U1i6RZYUfS7hkI/view
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توزَّعت حصيلة اجملازر الي وثقناها يف حزيران على يد قوات النظام السوري حسب مناطق السيطرة على النحو التايل: 
- تسعة جمازر يف مناطق خاضعة لسيطرة مشرتكة بني فصائل يف املعارضة املسلحة وهيئة حترير الشام.

- جمزرة واحدة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.

وقــد تســبَّبت اجملــازر املوثَّقــة يف هــذا الشــهر حبســب فريــق توثيــق الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مقتــل 106 
مدنياً، بينهم 34 طفاًل )23 ذكراً، وعشــُر إانث، وجنني واحد(، وعشــرين ســيدة )أنثى ابلغة(، أي أنَّ 51 % من الضحااي 
هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى أن االســتهداف يف معظــم تلــك اجملــازر كان حبــق الســكان 

املدنيــني.
توزَّعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب ُمرتكبيها على النحو التايل:  

- قوات النظام السوري: 75 مدنياً بينهم 25 طفاًل )16 ذكراً، وتسُع إانث(، و16 سيدة.
- جهات أخرى: 31 مدنياً، بينهم تسعُة أطفال )سبعة ذكور، وأنثى واحدة، وجنني واحد(، وأربع سيدات.

نستعرض فيما يلي أبرز احلاالت:
األحــد 2/ حزيــران/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام حمكمــة اعــزاز يف الشــارع الرئيــس وســط مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة 
حلب الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل 22 مدنياً، بينهم سبعة أطفال )5 ذكور، و1 أنثى، و1 جنني(، وثالث سيدات، وإصابة 
قرابــة عشــرين آخريــن جبــراح، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت ابلتفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً للصعوبــة البالغــة 

يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات، ختضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

طفــل مــن ضحــااي جمــزرة وقعــت جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة جمهولــة املصــدر وســط مدينــة اعــزاز/ 
حلب – 2/ حزيران/ 2019

https://www.google.com/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5862578,37.028582,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWl_SDh2SQZJhVrcqS3AYiABiuTYAt09CB-QGUCr66ev-g?e=03hGBR
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%202%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=ed79590d-c74e-45d5-bfb9-1a486a1be331
https://drive.google.com/file/d/1PXC1AD5ZinyttZHn_52pPyjOhGTuyOsw/view
https://drive.google.com/file/d/1PXC1AD5ZinyttZHn_52pPyjOhGTuyOsw/view
https://drive.google.com/file/d/1VtWYbfxkDRqpFqiAynqzxmZHr_XG7BNF/view
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اإلثنــني 10/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ منطقــة ســكنية وســط قريــة 
جبــاال بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال )6 ذكــور، 1 أنثــى(، وســيداتن اثنتــان. 

ختضــع قريــة جبــاال لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 15/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى قريــة البــارة يف جبــل 
الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني دفعــة واحــدة، هــم مخســة أطفــال )1 ذكــر، و4 أنثــى(، 

وســيدة واحــدة. ختضــع قريــة البــارة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اخلميــس 20/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى األطــراف الشــمالية 
لقريــة املســطومة بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل تســعة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة انزحــة مــن قريــة 
أم مويــالت بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب الشــرقي، بينهــم أربعــة أطفــال )ذكــور(، وســيدة واحــدة. ختضــع قريــة املســطومة لســيطرة 

مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحااي أطفال إثَر جمزرة جراء هجوم جوي للنظام السوري على قرية البارة/ إدلب – 15/ حزيران/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2010%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=3474b267-2a3b-45ec-93b4-f4647bf4c4b1
https://drive.google.com/file/d/1q5TENMC3omPuUkqubBwhZVpG7KGVt2Kd/view
https://drive.google.com/file/d/1YIE1vDhYzyDx-ZYILSsbLXRwuSfZHIoR/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2010%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=2fa72e1f-d2ef-4872-b8b8-07c18dacdb08
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2010%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=2fa72e1f-d2ef-4872-b8b8-07c18dacdb08
https://www.google.com/maps/place/Al-Bara,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x152457231ac6d36f:0xab5c26be91fb9938?sa=X&ved=2ahUKEwj54-Dr04vjAhVotIsKHd1EBJMQ8gEwF3oECAwQBA
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eei4Ot6dJW9Lm9fkO4QcGtgBfE477y-NIh5GQgo2vDnAhg?e=fx9GzO
https://drive.google.com/file/d/13s4LB8zgAHoqndSBxcDgzMsqnqt3SetY/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A9%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%2020%206%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=ebfef846-7cd5-4c46-b1d0-7f1ab2eae2c6
https://www.google.com/maps/place/Almastumah,+Syria/@35.8726372,36.6223132,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15250714b2dfd505:0x6907cdf1a9f81b82!8m2!3d35.8717387!4d36.6323335
https://drive.google.com/file/d/1yEpGczA6OjssG_NDliw58gzLYUWWJ8YM/view
https://drive.google.com/file/d/1sBnBrHgFumuisXuiiqngXx7pwU_W1wGM/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

• أشــارت األدلــة الــي مجعناهــا إىل أنَّ اهلجمــات ُوّجهــت ضــدَّ املدنيــني 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 املدنيــني 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 املعتقلــني، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون 

أيــة حماســبة.
• إن عمليات القصف العشوائي غر املتناسب الي نفَّذهتا قوات احللف “قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الديقراطية” 

تعتر خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إىل جرائم حرب.
• انتهكت التنظيمات اإلسالمية املتشددة القانون الدويل اإلنساين، ُمتسببة يف مقتل العديد من املدنيني.

• خرقــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 عــر هجمــات تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين 
الــدويل العــريف، متســببة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم بصــورة عرضيــة.

• إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُعــرِّ عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــر 
قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا خُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 املــواد 

.)32 ،31 ،27(
ل قيام قوات النظام السوري أو الروسي بتوجيه حتذير قبل أية هجمة من اهلجمات حبسب اشرتاطات القانون الدويل  • مل ُنسجِّ

اإلنساين، وهذا مل حيصل مطلقاً منذ بداية احلراك الشعيب، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار اتم حبياة املدنيني يف سوراي.
• إن تلــك اهلجمــات، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني 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 

ــقة للهجمــات ال يكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. املنسَّ
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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 املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب.

• جيب على جملس األمن إصدار قرار خاص حبظر اســتخدام الذخائر العنقودية يف ســوراي على غرار حظر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة ويتضمَّــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطرة.

• 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  • مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّ
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الالزمــة.

 
إىل اجملتمع الدويل:

• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم 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 املتورطــني.
• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(” إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة 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 املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
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• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر 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  • علــى املفوضــة السَّ
يف هــذا التقريــر وغــره مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 

• تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة ورفــع التَّوعيــة احملليــة ملثــل هــذا النــوع 
مــن املخاطــر.

ــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل  • إنشــاء منصَّ
اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون 
والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

: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 واملتسببني األساسيني يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد.
• إعــادة تسلســل عمليــة الســالم إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة احلكــم 

االنتقايل.
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إىل النظام السوري:
• التَّوقف عن عمليات القصف العشــوائي واســتهداف املناطق الســكنية واملستشــفيات واملدارس واألســواق واســتخدام الذخائر 

احملرمــة والراميــل املتفجــرة. 
• إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.

• الكشف عن مصر قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصرهم حى 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 املتورطني.
• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
• 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 
النظام الســوري لوقف اهلجمات العشــوائية كافة، والســماح غر املشــروط بدخول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطق احملاصرة.

• 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 املصابــني املدنيــني. 

• 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 املعتقلني عر الكشف عن مصر 82 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 مدنيــني أبــرايء، وأن 
حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الديقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي ُتســيطر 
عليها.
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• 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 يعتــر مســامهة يف هــذه االنتهــاكات.

 
إىل فصائل املعارضة املسلحة:

• ضمان محاية املدنيني يف مجيع املناطق وضرورة التمييز بني 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.

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

شكر وتقدير
كل الشكر جلميع األهايل وذوي وأصدقاء الضحااي وشهود العيان والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير.
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