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السبت 1 نيسان 2017

مقتل 198 مدنياً تزامناً مع
 جولة مفاوضات جنيف اخلامسة

81% منهم على يد احللف 
السوري - اإليراين - الروسي

تقرير موجز 
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ما ُتربان به الوقائع واألدلة عرب عمليات التوثيق الرتاكمية اليومية اليت يقوم هبا فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، ُيشري 
بشكل اليقبل الشكَّ أننا مل نصل بعد إىل مرحلة احنسار وتقلُّص األزمة، فلم يتخذ اجملتمع الدويل، -حتديداً الدول الراعية 

لعملية التفاوض- أية خطوات هتدف إىل احلدِّ من آاثرها القاتلة، هبدف االنتقال إىل مرحلة التفاوض، ويتحمَّل احللُف 
السوري - اإليراين - الروسي املسؤولية األعظم ويتصدر االنتهاكات بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، مل يتوقف 
الطريان احلريب يوماً واحداً عن قصف األحياء املدنية، كما ُقِصَفت العشرات من املراكز احليوية املدنية، واستخدمت 

أسلحة حمرمة دوليأ كالذخائر العنقودية واألسلحة الكيميائية، وأسلحة فوضوية كالرباميل املتفجرة، إضافة إىل استخدام 
األسلحة احلارقة ضمن مناطق مدنية، وقد أصبح احلديث عن اإلفراج عن املعتقلني ورفع احلصار أمراً ترفياً، وبدون مراقبة 

األمم املتحدة ابلتعاون مع شركاء حمليني لوقف إطالق النار، وحماسبة منتهكيه فلن يكون هناك هتدئة، ولن يكون هناك أيُّ 
مساٍر تفاوضي.

سنسلُِّط الضوء على حصيلة عمليات القتل واالعتقال وحوادث االعتداء على بعض املراكز احليوية املدنية –نورد يف هذا 
البيان املشايف واملدارس واألسواق ودور العبادة فقط- واستخدام أصناف حمددة من األسلحة احملرمة دولياً كالذخائر 

العنقودية واألسلحة الكيميائية، إضافة إىل استخدام األسلحة احلارقة والرباميل املتفجرة، وثَّق فريق الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان يف جولة مفاوضات جنيف اخلامسة منذ يوم اخلميس 23/ آذار/ 2017 حىت يوم السبت 1/ نيسان/ 2017 

مايلي:
 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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أواًل: القتل خارج نطاق القانون:

مقتل 198 مدنياً، بينهم 33 طفاًل، و36 سيدة )أنثى ابلغة( على يد األطراف الرئيسة الفاعلة، يتوزعون إىل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 92 مدنياً، بينهم 12 

طفاًل، و8 سيدة
- القوات الروسية: 67 مدنياً، بينهم 9 طفاًل، و22 سيدة

- قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي - فرع حزب العمال الكردستاين(: 3 مدنيًا
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 7 مدنياً، بينهم 1 طفل، و1 سيدة
- فصائل املعارضة املسلحة: 6 مدنياً، مجيعهم أطفال

- قوات التحالف الدويل: 15 مدنياً، بينهم 3 طفاًل، و2 سيدة
- جهات أخرى: 8 مدنياً، بينهم 2 طفاًل، و3 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPekV4RnVSMVYzMFU/view
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اثنياً: حوادث االعتداء على بعض املراكز احليوية املدنية:
سجلنا اعتداء األطراف الرئيسة الفاعلة على 9 مدارس، و7 منشآت طبية، و2 سوقاً، و8 مساجد يف املدة اليت يُغطيها 

البيان، توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 3 مدرسة، 4 منشأة طبية، 1 سوقاً، 5 مسجداً.

- القوات الروسية: 2 مدرسة، 3 منشأة طبية، 3 مسجداً، 1 سوقاً.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش: 2 مدرسة
- فصائل املعارضة املسلحة: 1 مدرسة

- قوات التحالف الدويل: 1 مدرسة
 

اثلثًا: االعتقال التعسفي:
وثقنا يف املدة ذاهتا اعتقال ما اليقل عن 144 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و7 سيدات )أنثى ابلغة( على يد األطراف 

الرئيسة الفاعلة، توزعت على النحو التايل:
 - قوات النظام السوري: 97 بينهم 3 طفاًل، و7 سيدة

- قوات اإلدارة الذاتية: 20
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش: 27 بينهم 2 طفاًل. 
 

رابعًا: استخدام األسلحة العنقودية والكيميائية واحلارقة والرباميل املتفجرة:
وثقنا هجمة واحدة ابألسلحة الكيميائية من قبل قوات النظام السوري يف حي القابون مبدينة دمشق.

كما سجلنا 8 هجمات ابلذخائر العنقودية من قبل القوات الروسية، يف املدة اليت يغطيها البيان: 7 منها يف حمافظة إدلب، 
وواحدة يف حمافظة حلب.

واستخدمت القوات الروسية األسلحة احلارقة 3 مرات يف حمافظة إدلب يف املدة ذاهتا.
كما ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري ما اليقل عن 163 برمياًل متفجراً.
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خامساً: احلصار:
مايزال حىت اآلن مئات اآلالف من املواطنني السوريني حماصرين، من قبل احللف السوري - اإليراين - الروسي بشكل 

رئيس، والتصل إليهم حىت املساعدات اإلنسانية، وأبرز هذه املناطق:
حمافظة درعا: حمجة

حمافظة دمشق: حي القابون، حي برزة، خميم الريموك )خيضع حلصار يتسبب به كل من تنظيم داعش والنظام السوري(
حمافظة ريف دمشق: الغوطة الشرقية، بلدة مضااي، مدينة الزبداين.

حمافظة محص: حي الوعر، ريف محص الشمايل: الرسنت، تلبيسة، احلولة، وماحوهلا.
حمافظة محاة: ريف محاة اجلنويب: بلدات: طلف، حر بنفسه، عقرب.

مجيع هذه املناطق تضع لقطع شامل للتيار الكهرابئي، وقد قام طريان النظام السوري بقصف ُمكثَّف أحدث أضراراً واسعة 
وتريبية يف شبكات املياه والصرف الصحي.

 
املرفقات:

حوادث قتل املدنيني
حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية

حوادث االعتقال
حوادث استخدام األسلحة الكيميائية والعنقودية واحلارقة والرباميل املتفجرة

http://sn4hr.org/blog/category/daily_news/victims_news-daily_news/
http://sn4hr.org/blog/category/daily_news/destruction/
http://sn4hr.org/blog/category/daily_news/detainees_news/
http://sn4hr.org/blog/category/daily_news/shelling-daily_news/
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