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االثنني 16 تشرين االول 2015 

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 46 جمزرة يف حزيران/ 2015

الملخص التنفيذي: 
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 46 جمزرة يف حزيران، توزعت 

على النحو التايل:
الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 

األجنبية(: 33 جمزرة.
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: جمزراتن.
- جبهة النصرة: 1

اتء: فصائل املعارضة املسلحة: 3 جمازر.
اثء: قوات التحالف الدويل: 3 جمازر.

جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها: 4 جمازر.

تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توصيف لفظ جمزرة على احلدث الذي يُقتل 
فيه مخسة أشخاص مساملني دفعة واحدة، من أجل االطالع على املزيد حول منهجيتنا 

يف توثيق الضحااي، نرجو زايرة الرابط.
توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:

حلب: 19 جمزرة، إدلب: 9 جمازر، محص: 5 جمازر، ريف دمشق: 4 جمازر، درعا: 3 
جمازر، دير الزور: جمزراتن، الرقة: جمزراتن، دمشق: جمزرة واحدة، احلسكة: جمزرة واحدة.

تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
مبقتل 828 شخصاً، بينهم 169 طفاًل و161 سيدة، أي أن %40 من الضحااي 
هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف معظم 

تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:
القوات احلكومية: 398 شخصاً، بينهم 122 طفاًل، و77 سيدة.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش: 318 مدنياً، بينهم 16 طفاًل، و66 سيدة.

جبهة النصرة: 25 مدنياً، بينهم طفالن.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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فصائل املعارضة املسلحة: 32 مدنياً، بينهم 9 أطفال و10 سيدات.
قوات التحالف الدويل: 20 مدنياً، بينهم 11 طفاًل، و3 سيدات.

جهات مل نتمكن من حتديدها: 35 شخصاً، بينهم 9 أطفال، 5 سيدات.

تفاصيل التقرير:
ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

حمافظة حلب:

يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي أربع قنابل برميلية على املنازل السكنية يف مدينة تل رفعت 
حبلب، ما أدى إىل مقتل 18 شخصاً، بينهم 8 أطفال وسيدة، إضافة إىل دمار العديد من املنازل و احملال التجارية.

يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على سوق شعيب يف حي جب القبة حبلب 
القدمية، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 20 آخرين جبراح، إضافة إىل دمار عدد من احملال التجارية.

يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على املنازل السكنية يف بلدة حيان حبلب؛ 
ما تسبب مبقتل 9 مدنيني، بينهم 7 أطفال وسيدة، وإصابة 8 آخرين جبراح.

يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني قرب جامع التوبة يف بلدة دير مجال حبلب، 
ما أدى إىل مقتل 6 مدنيني بينهم طفالن وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 5 أشخاص جبراح.

يوم السبت 6/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على حي ابب النريب يف حلب؛ ما تسبب 
مبقتل 6 مدنيني، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

يوم السبت 6/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على حي طريق الباب يف حلب؛ ما أدى 
إىل مقتل 10 أشخاص بينهم طفالن.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=73&token=h0mpMgc4ZpBFGRYL4tgR9IWA1WSaAzAI
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=74&token=TC9ez2auDrjjK8Jk22U2kl6a3XLSXfpG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=72&token=6hy1IRyqGLuIt7C7TvDHcFofPzbREVfB
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=76&token=CDQ1pqClZ28M64sPMjKXx6HWqfpQnV4Q
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=75&token=1JSQptpuzpMgdUEZtQ3z4zREIDFX7sxZ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=77&token=ZvQy3MoBcVbMrylw2xKm2K1YTGLqKH1A
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=78&token=hR0mLQhs4fHeaAQMKj3IBnQOC7Ygld0t
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=79&token=zI2SEXFN7AqfAdEWDxivKGTqScuFXUdm
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=79&token=zI2SEXFN7AqfAdEWDxivKGTqScuFXUdm
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=81&token=ZWIqpAwdPA71BI6OQzcjoz9QpE5yn8Qc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=81&token=ZWIqpAwdPA71BI6OQzcjoz9QpE5yn8Qc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=80&token=7OOgot9mXyV4vAkoHgylWBU7JwGXT9SQ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=80&token=7OOgot9mXyV4vAkoHgylWBU7JwGXT9SQ
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=86&token=W1foDtcHrjlAOotnHKOrdUBvHLfl0ziN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=85&token=tIHiBLoYe7gNjEd3JsrBUCfjsXkTNou6
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=88&token=A5c6ZtU3W7MDFISNioYDmwwW9BmaNptd
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=84&token=jDD6Y3dgwDTsIlyAUepy2BlOzZRaBZeK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=90&token=RnHx8BZQ7W4bBVovA6CCawDFCFOY01vH
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=89&token=kvaaPU4CSG6neP0n4PRhbe3aFgbjvvnG
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHFfNjRUazNLQ2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWk1bjJzVnk2NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aGRFd3gtbmo0Vnc/view?usp=sharing
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يوم األحد 7/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املنازل السكنية يف حي املعادي يف حلب، 
ما أدى إىل مقتل 5 أطفال وسيدة، وإصابة 5 أشخاص جبراح.

يوم اجلمعة 19/ حزيران/ 2015، قصفت الطائرات احلربية احلكومية صاروخاً حرارايً على منزل سكين يف حي املعادي حبلب، 
أسفر القصف عن مقتل 7 مدنيني بينهم طفالن و4 سيدات، إضافة إىل اهنيار البناء بشكل شبه كامل.

يوم األحد 21/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على املنازل السكنية يف حي القصيلة يف حلب 
القدمية؛ ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال وسيدة، وإصابة ما اليقل عن 7 آخرين جبراح. 

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=87&token=qn1TG4rXeCnSRH5oiKGlv7H2JMezbmds
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RlZFZ0NxcmUxMkU/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=83&token=DHvzXvzgrDzN5fBf1JPZNYmXW7NdKLhe
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=82&token=W0Jr5p99t6eswBQYkVhJ7eixj7V0rM7e
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y0o3RjRvY09LZU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ql9BZEp0UEFRYnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QkhubUZkODBBd2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LUFYbXNRU3lwSWs/view
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يوم اإلثنني 22/ حزيران/ 2015، ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على مسجد سعد األنصاري يف حي األنصاري 
حبلب، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص بينهم طفل.

 
يوم الثالاثء 23/ حزيران/ 2015، قصفت الطائرات احلربية احلكومية صاروخني حراريني على بلدة أحرص حبلب، ما أدى 

إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيدة، واحرتاق عدد من سيارات الشحن.

يوم اخلميس 25/ حزيران/ 2015، قصفت الطائرات احلربية احلكومية صاروخاً حرارايً على موقع لتجمع السيارات يف بلدة 
حساجك حبلب، أسفر القصف عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة حنو 20 آخرين جبراح، إضافة الحرتاق عدد من سيارات 

الشحن.

يوم السبت 27/ حزيران/ 2015، ألقت الطائرات املروحية احلكومية قنبلة برميلية على حي اهللك حبلب، ما أدى إىل مقتل 
7 مدنيني، بينهم 3 أطفال وسيداتن، وإصابة ما اليقل عن 5 آخرين جبراح، إضافة إىل أضرار مادية يف املنازل السكنية.

يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني عدة على حي الصاحلني يف حلب، ما 
تسبب مبقتل 8 أشخاص بينهم طفل.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=98&token=bXJPfEPGXZCUZaCD6DBCAWG8JyFVwHwx
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=97&token=yeU9Ns5aBsj579IRO5b7G7vdIX2Gl7cK
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=99&token=u6cAAS7oIA9xBB1x5sZwevvOU1AhzXEU
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=96&token=Ga9pKJH6xixiEO0NUOwtsL5xHKCY8yeF
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=95&token=YLyPNWK14kpQ4Gzt2qbo73evAJ1sawQY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=101&token=CPmSXKGw8RwYUSKf5SFDmJWHfmsyhWAK
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nk9TeGYyYVMycjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nk9TeGYyYVMycjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YWtOakxvZzVlUU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YWtOakxvZzVlUU0/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=100&token=THkkpiyYIyl9ZcwVumizIDetvFAUs5Ec
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZW5NWUhNRm1GY2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjh4ZmU0TVluUTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alJQcFVsOXdrR00/view?usp=sharing
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حمافظة إدلب:

يوم األربعاء 3/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنابل برميلية عدة على بلدة كفرسجنة إبدلب، سقطت 
إحدى هذه القنابل على منزل يؤوي عائلة انزحة؛ ما أدى إىل مقتل 8 مدنيني بينهم 5 سيدات.

يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي ثالثة صواريخ على بلدة سلقني يف إدلب، أسفر القصف 
عن مقتل 22 شخصاً، بينهم طفل وسيداتن.

يوم اإلثنني 8/ حزيران/ 2015  قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة اجلانودية يف إدلب، ما أسفر عن 
مقتل 48 شخصاً، بينهم 7 أطفال و5 سيدات.

يوم األربعاء 10/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخاً على مدينة سراقب يف إدلب، أسفر القصف عن 
مقتل 10 أشخاص دفعة واحدة، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

يوم اإلثنني 15/ حزيران/ 2015  قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على مدينة أرحيا يف إدلب، أسفر القصف عن 
مقتل 7 مدنيني دفعة واحدة، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X29Jc2FkMEEySE0/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=93&token=3jBfEC6xemUNjMl37Oeit9YjESOOgw6a
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=92&token=iEAjmvb03LpxJ71HUuCklP4QZF3EjySr
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NVFHWFN1RWZZVUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cFNiUXZHbU9qd1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bExxV0xzZ0I5cE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WjRwdENzWTVWUWM/view?usp=sharing
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يوم األربعاء 24/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة جرجناز يف إدلب، أسفر القصف 
عن مقتل 11 مدنياً، بينهم 5 أطفال و5 سيدات.

يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي بصواريخ عدة بلدة إحسم إبدلب؛ أسفر القصف عن 
مقتل 21 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و5 سيدات.

حمافظة محص:

يوم اإلثنني 1/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على منطقة الصوانة حبمص؛ أسفر القصف عن 
مقتل 19 شخصاً، بينهم 9 أطفال و5 سيدات.

يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 قصفت مدفعية القوات احلكومية أربعة صواريخ أرض أرض على حي الوعر يف محص، سقط 
أحدها على بناء سكين، ما تسبب مبقتل 8 مدنيني من عائلة واحدة بينهم 4 سيدات.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=94&token=Fxfa0bx5oiJxVUrSyw1SvQ20yGEF2AFy
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHBPQVNQdERzd1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHBPQVNQdERzd1k/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=91&token=IE8nbR41OHKzE7RE8WD5A0nUEjKmOOFn
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SHhFOVh4VEVSVzA/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=104&token=f9tck9WUfWYWVQeIRdS9FToFysjQV5v1
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cDItcWI4UkFmZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RnpzRm9BSjQzTjA/view?usp=sharing
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يوم األحد 7/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي ثالث قنابل برميلية على قرية الزعفرانة حبمص؛ ما تسبب 
مبقتل 19 شخصاً، بينهم طفل.

يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على مدينة الرسنت حبمص، ما أدى إىل 
مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة )3 أطفال و4 سيدات(.

يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلتني برميليتني على منطقة املتقاعدين مبدينة تدمر يف 
محص؛ ما تسّبب مبقتل 6 أشخاص دفعة واحدة بينهم 3 أطفال.

حمافظة ريف دمشق:

يوم األحد 14/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي مثان قنابل برميلية على بلدة مضااي بريف دمشق، سقطت 
إحدى هذه القنابل على مبىن سكين، ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني دفعة واحدة بينهم طفالن وسيداتن.

يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 قصفت مدفعية القوات احلكومية صواريخ أرض أرض على مدينة دوما بريف دمشق، ما 
تسبب مبقتل 26 شخصاً، بينهم 8 أطفال و12 سيدة.

يوم الثالاثء 30/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على سوق شعيب يف مدينة دوما بريف 
دمشق، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

حمافظة درعا:

يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صواريخ عدة على بلدة الغارية الشرقية يف درعا، أسفر 
القصف عن مقتل 23 مدنياً، بينهم 20 طفاًل وسيداتن.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TGhRTDBuSVNJdjg/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=122&token=RxhGzI71nFlkbg7jqihje0iBdMrYPJyw
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=103&token=wLnO7kQTJfadQ81sXa8ksCap9PdNsDWO
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X2ZDSnZzcW1VRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X2ZDSnZzcW1VRTg/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=102&token=ETlfsv7bWyzqEK8XLYjQwrD06HOYNMAi
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=105&token=5P3gPQ0UCOHnuLWbPEbkoqQMIZtuVPlQ
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cHpfdWZqTXhOUVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eW0xR2g2ZFUxVms/view?usp=sharing
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يوم السبت 27/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي حاوية متفجرة على بلدة نصيب بدرعا، ما أدى إىل مقتل 
10 مدنيني، بينهم 4 أطفال و5 سيدات.

حمافظة دير الزور:

يوم اخلميس 4/ حزيران/ 2015 قصف الطريان احلريب احلكومي صاروخني على بلدة البوليل بدير الزور، ما أدى إىل مقتل 
7 أشخاص دفعة واحدة، وإصابة 10 آخرين جبراح.

حمافظة احلسكة:

يوم السبت 20/ حزيران/ 2015 ألقى الطريان املروحي احلكومي قنبلة برميلية على أحد املنازل يف قرية عب الشوك ابحلسكة، 
ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص بينهم طفالن وسيدة، إضافة إىل إصابة أكثر من 5 أشخاص جبروح خطرية.

ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

حمافظة حلب:

يوم اإلثنني 1/ حزيران/ 2015، قصف تنظيم داعش املتمركز يف بلدة احلصية بريف حلب بقذائف الدابابت واملدفعية الثقيلة 
املنازل السكنية يف بلدة أم حوش يف حلب، سقطت إحدى القذائف املدفعية على أحد منازل البلدة؛ ما أدى إىل مقتل 7 

مدنيني معاً، بينهم 3 أطفال وسيداتن.

يوم اخلميس 25/ حزيران/ 2015 تسلل تنظيم داعش إىل مدينة عني العرب حبلب، بعد تفجري سيارة مفخخة على معرب 
)مرشد بينار(، واشتبك مع قوات اإلدارة الذاتية الكردية، أسفر هذا اهلجوم املسلح على املدينة عن مقتل 311 مدنياً، بينهم 
العشوائي والذبح وإطالق الرصاص عن قرب  القنص وإطالق الرصاص  13طفاًل و64 سيدة، تنوعت طريقة قتلهم بني 

واحلرق، وهذه احلادثة حتتوي على عدد كبري من اجملازر املتفرقة أو اجلماعية.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=106&token=ufW9VNUnrrBM3nOISQT66AJFp3ZbJaR3
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=107&token=fE31hNfz5GcZURyDxhAuIaZX4OYDPGxV
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0VzNpNUxPLUV4bEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SEdrTU5uZGZ5N0E/view?usp=sharing
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- تنظيم جبهة النصرة:
حمافظة إدلب:

يوم األربعاء 10/ حزيران/ 2015 أطلق عناصر من جبهة النصرة الرصاص على أهايل قرية  قلب لوزة الواقعة قرب بلدة حارم 
يف إدلب، إثر خالف حول مصادرة أحد منازل أبناء القرية، ما أدى إىل مقتل 25 مدنياً، بينهم طفالن.

اتء: فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

يوم اإلثنني 15/ حزيران/ 2015، سقطت قذائف مدفعية )جرر غاز( عدة على املنازل السكنية قرب مسجد الرمحن يف 
شارع النيل يف حلب، تبني لنا أن مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لفصائل املعارضة املسلحة، أصابت إحدى هذه 

القذائف مبىن سكنياً، ما أدى إىل مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيداتن، وإصابة 25 آخرين جبراح.

يوم اإلثنني 15/ حزيران/ 2015، سقطت ثالث قذائف هاون من العيار الثقيل وعدد من الصواريخ حملية الصنع على حي 
مساكن السبيل يف حلب، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لفصائل املعارضة املسلحة، أصابت قذيفتا هاون مبىن 

سكين ما أدى إىل مقتل 9 مدنيني، بينهم 4 أطفال وسيداتن.

حمافظة دمشق: 

يوم الثالاثء 16/ حزيران/ 2015 سقط صاروخي كاتيوشا مصدرمها مدفعية متمركزة يف منطقة خاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة على ساحة عرنوس بدمشق، ما أدى إىل مقتل 11 مدنياً دفعة واحدة بينهم طفلة و3 سيدات.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MnRKVWJSU1A1dkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7O1jbPIaDd0fl9VQm9zS2ZRQWtfVXgtSTRSNmRqZUNsWHlZVDhrVG9rMThZWV9xVkw4Nnc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eHl3UUpWLW8yU1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TEVFa3hOeVhhN1E/view?usp=sharing
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اثء: قوات التحالف الدويل:
حمافظة حلب:

يوم األحد 7/ حزيران/ 2015، قصف طريان التحالف الدويل صواريخ حرارية عدة على املنازل السكنية يف قرية دايل حسن 
التابعة ملنطقة صرّين يف حلب، ما أدى إىل مقتل 8 مدنيني، بينهم 6 أطفال وسيدة.

  

حمافظة الرقة:
يوم اخلميس 11/ حزيران/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل بلدة سلوك بريف الرقة، ما أدى إىل مقتل 7 مدنيني، بينهم 

3 أطفال وسيداتن.

يوم األحد 14/ حزيران/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل بلدة سلوك ابلرقة، أسفر القصف عن مقتل 5 مدنيني بينهم 
طفالن.

جيم: جهات مل نتمكن من حتديدها:

حمافظة درعا: 
يوم األربعاء 10/ حزيران/ 2015 تسّبب انفجار لغم على طريق انحتة بدرعا، مبقتل 5 أشخاص معاً، مل تتمكن الشبكة 

السورية حلقوق اإلنسان من التحقق من اجلهة املسؤولة عن زرع اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.

حمافظة إدلب: 

يوم اإلثنني 1/ حزيران/ 2015، تويف 6 أشخاص )4 أطفال وسيداتن( جراء انفجار لغم أرضي يف قرية حنليا إبدلب، مل 
تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التحقق من اجلهة املسؤولة عن زرع اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.

حمافظة دير الزور:
يوم اخلميس 25/ حزيران/ 2015 أسفر انفجار لغم على أحد الطرق املؤدية إىل حي اجلورة بدير الزور عن مقتل 6 مدنيني 
من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال وسيدة، مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التحقق من اجلهة املسؤولة عن زرع 

اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.

حمافظة ريف دمشق: 

يوم الثالاثء 23/ حزيران/ 2015 أسفر انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد بيدر السلطاين يف مدينة التل بريف دمشق، 
عن مقتل 18 شخصاً، بينهم طفالن وسيداتن، مل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التحقق من اجلهة املسؤولة 

عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=109&token=5Fd0nLQBmwAEA2jMVjwP74CBrTJkyDfu
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=108&token=bqMi4RI0oKP8rdCPl29U3YHXDwri3O34
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االستنتاجات:
القوات احلكومية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني 
عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية قامت ابنتهاك أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة 

إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها األركان كافة.
2. أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد 

اإلنسانية.
3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.
العشوائي للقصف والطبيعة  القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع  املتكررة، ومستوى  4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر 

املنسقة للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

التنظيمات املتشددة:
تنظيم داعش:

أظهرت سياسة اإلعدامات والقتل، اليت يقوم هبا تنظيم داعش أهنا ترتكب يف ظل هجمات واسعة، ونرى أن جرائم القتل ترقى 
ألن تكون جرائم حرب.

جبهة النصرة:
ارتكبت جبهة النصرة جرمية القتل العمد خارج نطاق القانون يف حمافظة إدلب.

املعارضة املسلحة:
إن القصف العشوائي عدمي التمييز الذي حصل يف حمافظيت حلب ودمشق يعترب جرمية حرب، وقد تسبب القصف ابرتكاب 

جرمية القتل خارج نطاق القانون، جيب أن توقف املعارضة املسلحة مجيع اهلجمات عدمية التمييز.

التحالف الدويل:
القصف  وتسبب  مدنية،  ملنازل  العشوائي  القصف  عرب  اإلنساين  الدويل  للقانون  واضحاً  انتهاكاً  التحالف  قوات  ارتكبت 

العشوائي يف ارتكاب جرمية القتل، ويف دمار واسع يف األحياء السكنية.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

1. إحالة الوضع يف سورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت اليت يُفرتض ابجمللس اختاذها بشأن احلكومة 
السورية؛ ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل مجيع الدكتاتورايت حول العامل ويعزز من ثقافة اجلرمية.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.

4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.

http://www.sn4hr.org
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5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا 
احلكومة السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.

الشيعية  ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية  السورية، واليت  اليت حتارب إىل جانب احلكومة  امليليشيات  إدراج   .6
األخرى، وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.

7. تطبيق مبدأ “محاية املدنيني” الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن 
هذا املبدأ إن مل يطبق يف سورية فأين سُيطبق؟...

8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية” فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، 
والتوقف عن إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل إىل مستحقيها بل للموالني للحكومة 

السورية.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين سامهت شهاداهتم بشكل فعال يف 

هذا التقرير، خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

