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األحد 7 آب 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 56 جمزرة يف متوز 2016
بينهم 43 جمزرة على يد النظام السوري والروسي

أواًل: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 56 جمزرة يف متوز، توزعت على 

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

األجنبية(: 34
ابء: القوات الروسية: 9

اتء: تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 5
اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 1
جيم: قوات التحالف الدويل: 4

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 3

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.

مناطق  حسب   ،2016 متوز  يف  احلكومية  القوات  قبل  من  املرتكبة  اجملازر  توزعت 
السيطرة على النحو التايل: 

30 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.  -  
4 جمازر يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.  -  

توزعت اجملازر على احملافظات على النحو التايل:  
حلب: 21 جمزرة، إدلب: 11 جمزرة، ريف دمشق: 8 جمازر، درعا: 4 جمازر، محص: 
4 جمازر، دير الزور: جمزراتن، محاة: جمزراتن، احلسكة: جمزراتن، دمشق: جمزرة واحدة، 

الرقة: جمزرة واحدة.

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
 

تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 778 شخصاً، بينهم 246 طفاًل، 
و150 سيدة، أي أن %51 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 مرتكبها على النحو التايل:
القوات احلكومية:337  شخصاً، بينهم 89 طفاًل، و57 سيدة.
القوات الروسية:130  شخصاً، بينهم 48 طفاًل، و20 سيدة.

تنظيم داعش: 105 مدنيني، بينهم 13 طفاًل، و19 سيدة.
فصائل املعارضة املسلحة: 10 مدنيني بينهم طفالن و4 سيدات.

قوات التحالف الدويل: 143 مدنيني، بينهم 76 طفاًل، و33 سيدة.
جهات مل نتمكن من حتديدها: 53 شخصاً، بينهم 18 طفاًل، و17 سيدة.

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

- حمافظة حلب:
عصر اجلمعة 1/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ األبنية السكنية الواقعة قرب دوار احللوانية يف حي 
طريق الباب مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 16 شخصاً، بينهم 5 أطفال، وإصابة 

حنو 15 آخرين جبراح.
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http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTTFXVkRGWlhYT00
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=474&token=MumYUKAEQtgiR6byjnVNfpSHis7CTgfw
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=474&token=MumYUKAEQtgiR6byjnVNfpSHis7CTgfw
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=453&token=NlwinEisYIFvUG1B3kSjAxmuna9Q5WuI
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=453&token=NlwinEisYIFvUG1B3kSjAxmuna9Q5WuI
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX1ZPMEk0eDF1bGM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPX1ZPMEk0eDF1bGM
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صباح اإلثنني 11/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ ساحة بزة يف حي ابب املقام مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 14 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وإصابة حنو 10 آخرين جبراح.

فجر السبت 16/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ األبنية السكنية يف ساحة األجملي حبي ابب 
النصر يف مدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و3 

سيدات.

ظهر اخلميس 21/ متوز/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي 
برمياًل متفجراً قرب مسجد عبد القادر اجليالين يف حي الصاحلني 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

مقتل 8 أشخاص.

ظهر السبت 23/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ املباين السكنية يف حميط مسجد مقداد بن األسود 
يف حي القاطرجي مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 8 أشخاص، بينهم طفل وسيدة.

صباح اإلثنني 25/ متوز/ 2016 ألقى الطريان املروحي احلكومي برمياًل متفجراً على املباين السكنية يف حميط ساحة حي 
املشهد مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 8 أشخاص، بينهم سيداتن.

ظهر األربعاء 27/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ السوق الشعيب يف حي الصاخور مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم طفالن، وإصابة 10 آخرين جبراح.

- حمافظة محص:
السبت 2/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ مدينة الرسنت بريف حمافظة محص الشمايل، اخلاضعة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة.

احلربية  الطائرات  شنت   2016 متوز/   /10 األحد  ظهر 
احلكومية غارة جوية ابلصواريخ على األبنية السكنية يف قرية 
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  حمافظة محص،  بريف  قاعي  برج 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص معظمهم 

من عائلة واحدة، بينهم سيدة و6 أطفال.

األربعاء 13/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة الرسنت بريف حمافظة محص 
الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 20 شخصاً، بينهم سيداتن.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRlBtZWVCTDB2a2s
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcmRHd2RsQnVXYlE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcmRHd2RsQnVXYlE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=475&token=lHDiZ3qy4I3MT8BDzp8eqIU80MEwUVj5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=454&token=XSlf5NQDhixuHWs1UzmJdQjJOgFfDydq
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY0NuNmpNSjFYRTg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZGY4bWVUTzBSNXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZGY4bWVUTzBSNXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcEJfS2RIeHBwRDA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbTNsWGYxQWQ1VmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbVdCUFlPZjNSRnM
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=455&token=gllOdwZyk0yXl4Zc7cuVrmyFyQfOUZ31
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbng3TVBBT2xhTnc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbVdCUFlPZjNSRnM
https://www.youtube.com/watch?v=q31VPHgxH9I&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=458&token=6L3Al9p5zLOE0dVdxcq9VJ5on9vXYSPV
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=457&token=TAhuXiiEuGlgRFL7WtguUsAxiwbSwHOg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdmNXM3pYOGw1amM
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=458&token=6L3Al9p5zLOE0dVdxcq9VJ5on9vXYSPV
https://www.youtube.com/watch?v=nLTv2HSQMU0&feature=youtu.be
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اخلميس 21/ متوز/ 2016 قصف طريان النظام/ الروسي احلريب )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( منزاًل سكنياً 
يف قرية الطيبة بريف حمافظة محص الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، 

هم 4 أطفال وسيدة.

- حمافظة ريف دمشق:
السبت 2/ متوز/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارات عدة ابلصواريخ على عدة مواقع يف املنطقة الشرقية ملدينة جريود 
الواقعة يف جبال القلمون مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، أسفر القصف يف ذلك اليوم عن 
مقتل 35 شخصاً، بينهم 3 أطفال، و4 سيدات، و5 من الكوادر الطبية يف النقطة الطبية، وإصابة حنو 50 آخرين جبراح.

الثالاثء 19/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ املباين السكنية يف بلدة بيت سوى يف الغوطة الشرقية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص، بينهم طفالن و3 سيدات، 

وإصابة 10 آخرين جبراح.

اخلميس 21/ متوز/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية ابلقذائف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 9 أشخاص، بينهم طفل و4 سيدات، وإصابة حنو 20 آخرين جيراح.

السبت 23/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ سوقاً يف بلدة مسرااب يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و4 سيدات، وإصابة 

حنو 30 آخرين جبراح.

مساء اجلمعة 24/ متوز/ 2016 قصف الطريان احلريب احلكومي ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة عربني يف الغوطة الشرقية 
مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلتان وسيدة، 

وإصابة حنو 45 آخرين جبراح.

اإلثنني 25/ متوز/ 2016 ألقت الطائرات احلربية احلكومية قنبلة حمملة ابلذخائر العنقودية على املنازل السكنية يف مدينة 
دوما يف الغوطة الشرقية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص، بينهم 

طفل، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

األربعاء 27/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية صاروخاً على بلدة بيت سوى يف الغوطة الشرقية مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم طفالن، وإصابة حنو 27 

آخرين جبراح.
- حمافظة إدلب:

األربعاء 13/ متوز/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارتني أبربعة صواريخ على األجزاء الشمالية الشرقية من مدينة 
أرحيا بريف حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تسبب أحد الصواريخ الذي سقط يف حي 
سكين غرب كراج إدلب مبقتل 7 أشخاص، أسفر القصف يف ذلك اليوم عن مقتل 19 شخصاً على األقل، بينهم 7 أطفال 

وسيداتن، وإصابة حنو 30 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRWYyMl9lY2lMUFk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVHFkd3Q4UlFSRXc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOGlJQ2ZVZDcxSGc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=460&token=fnsqsF8I1k8CE5vX6bnZTtp66POZujWA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOGlJQ2ZVZDcxSGc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=462&token=MbhwXHXNrHY8B6ZR74wXfn4z57yDXTLA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVmlJaDl3R1BfQVE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=463&token=55NYSjAUTVjzSd6M59fb3c3o0SvS6TU1
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=462&token=MbhwXHXNrHY8B6ZR74wXfn4z57yDXTLA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVmlJaDl3R1BfQVE
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احلكومي  احلريب  الطريان  2016 شن  متوز/   /15 اجلمعة 
غارة ابلصواريخ على املباين السكنية وسط مدينة أبو الظهور 
فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  الشرقي،  إدلب  حمافظة  بريف 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، بينهم 6 
أطفال، و4 سيدات، وإصابة حنو 10 آخرين جبراح، إضافة 

إىل دمار 5 مباين بشكل شبه كامل.

األربعاء 20/ متوز/ 2016 قصف طريان النظام/ الروسي احلريب )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( ابلصواريخ 
منطقة دوار الكستنا وسط مدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة، 

وإصابة حنو 20 آخرين جبراح.

اخلميس 21/ متوز/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ قرب مركز لبيع الغاز يف األجزاء الشمالية من بلدة 
 4 بينهم  19 شخصاً،  املسلحة، ما تسبب مبقتل  املعارضة  الشرقي، اخلاضعة لسيطرة فصائل  إدلب  بريف حمافظة  تلمنس 

أطفال، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

اخلميس 21/ متوز/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارة بثالثة صواريخ على املباين السكنية وسط مدينة سرمدا بريف 
حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، و3 

سيدات، وإصابة حنو 17 آخرين جبراح، إضافة إىل دمار كبري يف عدة مباٍن.

اخلميس 21/ متوز/ 2016 قصف طريان النظام/ الروسي احلريب )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( ابلصواريخ 
املباين السكنية يف منطقة البقعة »احلارة الشمالية« مبدينة إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 
6 أشخاص، اجلدير ابلذكر أن الغارات الست اليت شنها الطريان احلريب يف ذلك اليوم على مناطق عدة ابملدينة تسببت مبقتل 

10 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة، وإصابة حنو 36 شخصاً آخر جبراح.

السبت 23/ متوز/ 2016 شن طريان النظام/ الروسي احلريب )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة(غارتني ابلصواريخ 
على ساحة الصومعة وسط مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

تسبب مبقتل 12 شخصاً، بينهم طفالن و6 سيدات، وإصابة حنو 30 آخرين جبراح.

اجلمعة 29/ متوز/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارتني ابلصواريخ على مدينة سلقني بريف حمافظة إدلب الغريب، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، استهدفت إحداها منطقة اجلمعية يف األطراف اجلنوبية من املدينة، ما أدى إىل 

مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلتان وسيدة. أسفرت الغاراتن عن مقتل 7 أشخاص.

الشمالية من مدينة سرمدا بريف  اجلمعة 29/ متوز/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على األطراف 
حمافظة إدلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، وإصابة 

15 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZ2ZsdldKa3ZjbVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNzJhZVZ2eFNNUGc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPenBsaUdCcm5QX00
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=465&token=lW3m1sXZ3558H7EsvVPaVgjkHcIBvimG
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=464&token=JHu8D0GmaOzzH9KWhdD3zCco9a9BwPP5
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUXU2dHVNUjdyUlE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=465&token=lW3m1sXZ3558H7EsvVPaVgjkHcIBvimG
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcU5jQ0hEQmExalk
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=467&token=18MHBNhhKvgMPfGPPqkRm2DocFmhaG72
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=466&token=HTAA54W77DfMYXI9UHQn3Jm62EyTnyDV
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=468&token=wIAn2MJkUe97EN5RksJeYQW1P9G6U8Dg
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=469&token=mX91qxRi3S5Xi1mfkj59ywKrp3cYMstY
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- حمافظة دير الزور:
اخلميس 14/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ حي رويدة يف بلدة البوليل بريف حمافظة دير الزور 
الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و4 سيدات، وإصابة 5 آخرين جبراح.

السبت 23/ متوز/ 2016 قصفت الطائرات احلربية احلكومية ابلصواريخ بلدة التبين بريف حمافظة دير الزور الغريب، اخلاضعة 
لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل 10 مدنيني، بينهم 5 أطفال وسيداتن، وإصابة حنو 15 آخرين جبراح.

- حمافظة محاة:
اجلمعة 15/ متوز/ 2016 قصفت املدفعية احلكومية »املتمركزة يف قرية معان بريف حمافظة محاة الشمايل الشرقي« بقذائف 
اهلاون بلدة عطشان بريف حمافظة محاة الشرقي، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص 

دفعة واحدة.

السبت 23/ متوز/ 2016 قصف طريان النظام/ الروسي احلريب )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( ابلصواريخ 
قرية سوحا بريف محاة الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 

4 أطفال.

- حمافظة درعا:
اإلثنني 25/ متوز/ 2016 قصفت رامجة الصواريخ احلكومية 
صاروخ أرض - أرض على منطقة درعا البلد مبدينة درعا، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 

8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وسيداتن.

الثالاثء 26/ متوز/ 2016 انفجر لغم أرضي زرعته قوات النظام يف حميط بلدة املليحة الغربية بريف حمافظة درعا، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص )أم وأبناؤها اخلمسة(، بينهم 4 أطفال وسيدة.

األحد 31/ متوز/ 2016 قصف طريان النظام/ الروسي احلريب )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة بدقة( ابلصواريخ 
مدينة جاسم بريف حمافظة درعا الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 9 أشخاص، بينهم 

طفالن و3 سيدات.

ابء: القوات الروسية:
- حمافظة إدلب: 

اجلمعة 8/ متوز/ 2016 قصفت بوارج يُزعم أهنا روسية صاروخاً »بعيد املدى« على حي سكين يف األجزاء الشرقية من مدينة 
دركوش بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 27 شخصاً، بينهم طفلتان 

و10 سيدات، وإصابة حنو 40 آخرين جبراح.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPYUljV2JXRmFjb0U
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=470&token=pFgym6GsYAUF1ACter4lNO71RqwBy0rN
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWXRmYkprSVNBSzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWXRmYkprSVNBSzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWXRmYkprSVNBSzA
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOTBuWlJwR3VDM2M
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=448&token=08TWgtwglyBdLdmL8S1LcFFKnav9dWv4
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSFU0R0JPNVBtX3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSFU0R0JPNVBtX3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcXR3LTY4OHN6QTg
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOTBuWlJwR3VDM2M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWFjZ25Oc01Xc1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWFjZ25Oc01Xc1E


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 7

اإلثنني 11/ متوز/ 2016 شن طريان حريب يُزعم أنه روسي 9 غارات متتالية ابلقنابل العنقودية والصواريخ على طريق عبور 
شاحنات املازوت بني بلدة ترمانني بريف حمافظة إدلب ومدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة حنو 7 آخرين جبراح.

- حمافظة حلب:
عصر اخلميس 7/ متوز/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ األبنية السكنية الواقعة قرب دوار حي 

الصاحلني مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال.

عصر األحد 10/ متوز/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية ابلصواريخ املباين السكنية مشال بلدة إبني بريف 
حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 19 شخصاً، بينهم 15 طفاًل وسيدة.

ظهر اخلميس 14/ متوز/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي صواريخ عدة قرب دوار احللوانية يف حي طريق الباب 
مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات.

صباح السبت 16/ متوز/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم 
أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف منطقة املساكن حبي 
الفردوس يف مدينة حلب، اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، ما أدى إىل مقتل 11 شخصاً، بينهم طفالن و3 

سيدات.

حربية  طائرات  قصفت   2016 متوز/   /19 الثالاثء  ظهر 
مدينة  يف  الصناعية  املنطقة  ابلصواريخ  روسية  أهنا  يُزعم 
لسيطرة  اخلاضعة  الغريب،  حلب  حمافظة  بريف  األاترب 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 17 شخصاً، 
جبراح،  آخرين   10 حنو  وإصابة  وسيدة،  أطفال   4 بينهم 
اجلدير ابلذكر أن غارات الطريان على املدينة يف ذلك اليوم 

تسببت مبقتل 21 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيدة.

ليل األحد 24/ متوز/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة األاترب بريف حمافظة 
حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل، وإصابة حنو 30 آخرين 

جبراح.

مساء اجلمعة 29/ متوز/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية يف األحياء الشمالية من مدينة 

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=473&token=weYwHTeYNePriC09R54iLx6wfIIZTX6f
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=473&token=weYwHTeYNePriC09R54iLx6wfIIZTX6f
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPM1VQM2U2V2FMSFE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPS2JJMzlSbDFNc3M
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTXBsSGtobVVpMjQ
https://youtu.be/I-AlSAEJcCY
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcWRqR3pHUUhDWGc
https://www.youtube.com/watch?v=svpm3Zc0dnc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HH4yKM0j5AE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSzVsamUwamtxYmM
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcWRqR3pHUUhDWGc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUkc3TlNpOXAyMU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUkc3TlNpOXAyMU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaGdSbElwY0k0S0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaGdSbElwY0k0S0U
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPUkc3TlNpOXAyMU0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOVVFMVp5VHloVmc
https://www.facebook.com/atareb0city/videos/1276783699000673/
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVkl2M2ZmOUp6WVU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPOVVFMVp5VHloVmc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaDUtbGVMM2pZSHc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaDUtbGVMM2pZSHc
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األاترب بريف حمافظة حلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 20 شخصاً، بينهم 15 
طفاًل وجنني وسيداتن.

اتء: تنظيم داعش:
-  حمافظة ريف دمشق:

السبت 2/ حزيران/ 2016 أقدم انتحاري من تنظيم داعش على تفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه يف مطبخ 
اتبع جليش اإلسالم »أحد فصائل املعارضة املسلحة« يف بلدة الضمري مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة 
املسلحة، أثناء التحضري حلفل زفاف بعض اإلداريني التابعني للفصيل ما تسبب مبقتل 16 مدنياً، -معظمهم من إداريي جيش 

اإلسالم-، بينهم 3 أطفال.

- حمافظة الرقة:
الثالاثء 5/ متوز/ 2016 قتل تنظيم داعش 5 مدنيني ذحباً ابلسكني أمام حمالت الفيصل ابلقرب من دوار الدلة مبدينة الرقة، 

اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، بتهمة العمالة لقوات التحالف الدويل.

- حمافظة احلسكة:
الثالاثء 5/ متوز/ 2016 أقدم أحد انتحاري اتبع لتنظيم داعش على تفجري نفسه بواسطة سرتة انسفة كان يرتديها أمام فرن 
8 آذار يف حي الصاحلية مبدينة احلسكة، اخلاضع لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع 

حزب العمال الكردستاين(، ما تسبب مبقتل 19 مدنياً، بينهم طفالن وسيداتن، وإصابة حنو 30 آخرين جبراح.

األربعاء 27/ متوز/ 2016 أقدم أحد انتحاريي تنظيم داعش على تفجري نفسه داخل شاحنة مفخخة عند جتمع مقرات 
لقوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين( يف احلي الغريب مبدينة القامشلي 
بريف حمافظة احلسكة، اخلاضعة لسيطرة مقرات قوات اإلدارة الذاتية، ما تسبب مبقتل 50 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و14 

سيدة، وإصابة حنو 50 آخرين جبراح.

- حمافظة حلب:
صباح اخلميس 28/ متوز/ 2016 تسلل تنظيم داعش إىل قرية مشرفة البوير بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة 
قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(، وقام بعمليات ذبح ابلسكني 

وإطالق رصاص عشوائياً، ما أدى إىل مقتل 15 مدنياً، بينهم 3 سيدات.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة:
- حمافظة دمشق:

األحد 24/ متوز/ 2016 سقطت عدة قذائف هاون على مطعم قمر الشام يف حي القيمرية مبدينة دمشق، اخلاضع لسيطرة 
القوات احلكومية، مصدرها مدفعية متمركزة يف منطقة الغوطة الشرقية، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل 

مقتل 10 مدنيني، بينهم طفالن و4 سيدات، وإصابة حنو 26 آخرين جبراح.

جيم: قوات التحالف الدويل:

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=439&token=8DBaJtLC0e73xdTUtSy88tU0E4y3i8Ng
https://drive.google.com/open?id=0B0mAZ6BiMbUhd0VjUFJQWHRwUjA
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- حمافظة حلب:
فجر اجلمعة 1/ متوز/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل احلريب ابلصواريخ منزاًل سكنياً قرب دوار اللنبة يف مدينة منبج 
بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل 7 مدنيني من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، 

و3 سيدات.
ظهر اإلثنني 18/ متوز/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل احلريب ابلصواريخ املنازل السكنية يف قرية التوخار الواقعة مشال 
مدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل 8 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، 

بينهم طفالن.

فجر الثالاثء 19/ متوز/ 2016 قصفت طائرات التحالف الدويل احلربية ابلصواريخ املنازل السكنية يف قرية التوخار الواقعة 
مشال مدينة منبج بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من 

توثيق مقتل 106 مدنيني، بينهم 68 طفاًل، و29 سيدة، حىت حلظة إعداد التقرير.

صباح اخلميس 28/ متوز/ 2016 قصف طريان التحالف الدويل احلريب ابلصواريخ احملال التجارية يف حميط مسجد الغندورة 
يف بلدة الغندورة التابعة ملدينة جرابلس بريف حمافظة حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 22 

مدنياً، بينهم 3 أطفال وسيدة.

ايء: جهات مل نتمكن من حتديدها:
- حمافظة درعا:

األحد 3/ متوز/ 2016 أقدم انتحاري على تفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه داخل منزل سكين يف مدينة إخنل 
بريف حمافظة درعا الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 7 أشخاص، هم سيدة وطفل و5 

مسلحني، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن التفجري حىت حلظة إعداد التقرير.

- حمافظة حلب:
األحد 3/ متوز/ 2016 انفجر لغم أرضي حبافلة نقل مسافرين »من مدينة الرقة ابجتاه مدينة دمشق« قرب مدينة اعزاز بريف 
حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 5 أشخاص، بينهم طفل وسيداتن، مل 

نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت برزع اللغم حىت حلظة إعداد التقرير.

مساء اجلمعة 8/ متوز/ 2016 سقطت عدة صواريخ أطلقتها رامجات جمهولة املوقع قرب السكن اجلامعي »شارع االكسربيس« 
يف حي الفرقان مبدينة حلب، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل مقتل 41 شخصاً، بينهم 16 طفاًل، و14 

سيدة، مل نتمكن من حتديد اجلهة املسؤولة عن القصف حىت حلظة إعداد التقرير.

االستنتاجات:
القوات احلكومية والقوات الروسية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني 
عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية والقوات الروسية 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.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMG90eTEwcE9veHc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=440&token=0DKZqueMDh0bZ3yPmHjFw4oAnN2gmOmc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPV2xxcDdqTk41TlE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSEJvV2lrV0VaV3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPY1A3UnFEUlBjV2c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPalNpa3Q0Z0VFWkU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPalNpa3Q0Z0VFWkU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaVctV0ZVYnlDYkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPaVctV0ZVYnlDYkk
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdzNBX3p4YlZ6V28
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdzNBX3p4YlZ6V28
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPRUVWNWtfTkxZYnc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=441&token=Qpp1OPuXU8lkn6VT9xW8MqewVBDkSXdy
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPWWxyVzVIVk1pVk0
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPcEdJZkY1MHRKemc
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPdzB4ZVRKNTEyNkE
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=431&token=QduqZG4lI7YLuMihyurALiiNggVxU1aB
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTm1Da2s2c0VuWm8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTm1Da2s2c0VuWm8
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPNU1DZUJFamI0MUk
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=433&token=Up9e74LT8prOBzVwiMUx0wXAz00bSiLD
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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.

القوات األخرى:
ارتكبت قوات التحالف الدويل وتنظيم داعش وفصائل املعارضة املسلحة جمازر وفقاً ملا ورد يف التقرير وهي ترقى إىل جرائم 
حرب، ونرى أهنا مل تصل إىل مستوى اجلرائم ضد اإلنسانية على غرار القوات احلكومية والقوات املوالية هلا، اليت ترتكب اجملازر 

بشكل منهجي وواسع النطاق.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

اليت يُفرتض ابجمللس اختاذها بشأن  القرارات  الدولية، والتوقف عن تعطيل  اجلنائية  الوضع يف سورية إىل احملكمة  1. إحالة 
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.
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
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