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األحد ١ آذار ٢٠١٥

يشتمل التقريرعلى حصيلة 
الضحااي الذين قتلوا على يد 

اجلهات الرئيسة الفاعلة يف 
سوراي، وهم:

القوات احلكومية.
القوات الكردية.

اجلماعات املتشددة.
فصائل املعارضة املسلحة.

قوات التحالف الدويل.
قضااي أخرى.

مقتل ١٥47 شخصاً يف شهر شباط ٢٠١٥ 
حصيلة الضحااي  يف شهر شباط /٢٠١٥

أواًل: مقدمة:
ال يُغطي التقرير الضحااي من القوات احلكومية والضحااي من تنظيم داعش لعدم وجود 
معايري ميكن اتباعها يف توثيق هذا النوع من الضحااي يف ظل حظر ومالحقة السلطات 

السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

منهجية التقرير:
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية مستقلة ال تتبع ألي جهة حزبية أو 
سياسية، تقوم الشبكة بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيق الضحااي واملعتقلني يف 

سورية.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي

ملخص تنفيذي:
تتوزع الضحااي على النحو التايل:

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
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  تفاصيل التقرير:
أواًل: القوات احلكومية: 

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 1251 شخصاً على يد القوات احلكومية يتوزعون إىل:
أ: املدنيني:

 1044 عن  اليقل  ما  احلكومية  القوات  قتلت 
شخصاً مدنياً، بينهم 139 طفاًل )مبعدل 5 أطفال 
عن  اليقل  ما  الضحااي  بني  من  أن  يومياً(، كما 
123 امرأة، فيما بلغ جمموع الضحااي الذين قضوا 
بينهم  عن 74 شخصاً،  اليقل  ما  التعذيب  حتت 
التعذيب  حتت  ميوتون  أشخاص   3 )مبعدل  طفل 

يومياً(.
أعداد  من   %26 والنساء  األطفال  نسبة  بلغت 
الضحااي املدنيني، وهو مؤشر صارخ على استهداف 

متعمد من قبل القوات احلكومية للمدنيني.
ب: املقاتلني:

قتلت القوات احلكومية ما اليقل عن 207 أشخاص 
مقاتلني خالل عمليات القصف أو االشتباك.

اثنياً: القوات الكردية:
قتلت 16 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وشخصاً واحداً 

قضى حتت التعذيب.

اثلثاً: اجلماعات املتشددة:
اجلماعات  يد  على  شخصاً   82 مقتل  سجلنا 

املتشددة يتوزعون كالتايل:
تنظيم داعش

أ: املدنيون: قتل 34 مدنياً، بينهم طفل وشخص 
واحد قضى حتت التعذيب.

ب: املقاتلون: قتل تنظيم داعش ما اليقل عن 10 
مقاتلني أثناء االشتباكات مع فصائل من املعارضة 

املسلحة أو عرب عمليات إعدام ميدانية لألسرى.
جبهة النصرة:

أ: املدنيون: قتلت 5 مدنيني بينهم شخصان قضوا 
حتت التعذيب.

مع  االشتباكات  أثناء   33 قتلت  املقاتلون:  ب: 
فصائل من املعارضة املسلحة، أو من عرب عمليات 

إعدام ميدانية لألسرى.
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رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة:
السورية حلقوق اإلنسان مقتل 96  الشبكة  وثقت 

شخصاً على يد املعارضة املسلحة يتوزعون إىل:
 23 بينهم  مدنياً،   91 مقتل  سجلنا  املدنيون:  أ: 
حتت  قضى  واحداً  وشخصاً  سيدة،  و18  طفاًل، 

التعذيب.
ب: املقاتلون: قتل 5 مقاتلني أثناء االشتباكات بني 

الفصائل بعضها مع بعض.

خامساً: قوات التحالف الدويل:
سجلنا مقتل 6 مدنيني، بينهم 3 سيدات.

سادساً: قضااي أخرى:
سجلنا ما اليقل عن 96 حادثة قتل أخرى: بينهم 14 طفاًل، و9 سيدات، و16 مقاتاًل.

حنب أن نشري إىل أن هذا ما متكنا من خالل أعضائنا املتوزعني يف خمتلف احملافظات السورية من توثيقه وتدقيقه عرب 
االسم الكامل واملكان والزمان، ونشري أيضاً إىل وجود حاالت كثرية مل نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصة يف 
حاالت اجملازر وتطويق البلدات والقرى وقطع االتصاالت اليت تقوم هبا احلكومة السورية يف كل مرة وبشكل متكرر؛ 
ما يرشح العدد الفعلي لالرتفاع، وكل ذلك بسبب منع احلكومة السورية ألي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها.

  االستنتاجات القانونية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن القوات احلكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل ذلك هناك العشرات من احلاالت اليت تتوفر فيها أركان جرائم احلرب املتعلقة ابلقتل.

وتشري األدلة والرباهني وفق مئات من رواايت شهود العيان إىل أن أكثر من 90% من اهلجمات الواسعة والفردية ُوّجهت ضد 
املدنيني وضد األعيان املدنية.

هذا كله ُيالف ادعاءات احلكومة السورية أبهنا تقاتل »القاعدة واإلرهابيني«.
2. تشري الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل أن األحداث املتمثلة يف جرمية القتل هي جرمية ضد اإلنسانية. وقد حتقق عنصر 

اهلجوم الواسع النطاق أو املنهجي املوجه ضد جمموعات من السكان املدنيني يف معظم حاالت القتل.
3. تشكل عناصر تنظيم داعش أغلبية غري سورية هتدف إىل إقامة خالفة يف مجيع أحناء العامل، وابلتايل فإن تطلعات التنظيم 
وأهدافه ختتلف جذرايً عن األهداف اليت يطمح إليها السوريون من إقامة دولة تعددية دميقراطية، وقد ارتكب التنظيم عدة 

جرائم قتل خارج نطاق القانون وتعترب مبثابة جرائم حرب.
4. ارتكبت بعض فصائل املعارضة املسلحة جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب، كما ارتكبت قوات 

احلماية الشعبية جرائم حرب عرب جرمية القتل خارج نطاق القانون.
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  إدانة وحتميل املسؤوليات:

إن كل فعل غري مشروع دولياً تقوم به الدولة جير خلفه املسؤولية الدولية لتلك الدولة. وابملثل، فإن القانون الدويل العريف ينص 
على أن الدولة مسؤولة عن مجيع األفعال اليت يرتكبها أفراد قواهتا العسكرية واألمنية. وابلتايل فالدولة مسؤولة عن األفعال غري 

املشروعة، مبا يف ذلك اجلرائم ضد اإلنسانية، اليت يرتكبها أفراد من قواهتا العسكرية واألمنية.
كما تعترب حكومة إيران وتنظيم حزب هللا وتنظيم داعش مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وتتحمل املسؤولية القانونية والقضائية، 
إضافة إىل كافة املمولني والداعمني للنظام السوري، الذي يقوم ابرتكاب جمازر بشكل شبه يومي ومنهجي وال يتوقف يف ليل 
أو هنار، وحنملهم مجيعاً كافة ردات الفعل والنتائج املرتتبة عليها، اليت  قد تصدر عن أبناء الشعب السوري وخصوصاً من أقرابء 

الشهداء وذويهم.

  التوصيات:
جملس األمن:

1. اختاذ قرار إبحالة كافة املتورطني واجملرمني إىل حمكمة اجلناايت الدولية.
2. حتذير احلكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف والقتل املمنهج وإرسال رسائل واضحة يف ذلك.

3. على جملس األمن أن يقوم بفرض حظر أسلحة على النظام السوري وعلى تنظيم داعش ومالحقة مجيع املتورطني بذلك. 
وعلى املعارضة السورية أن تتعاون بكافة الوسائل املمكنة إليقاف تدفق الرجال والسالح إىل تنظيم داعش ومجيع التنظيمات 

املشاهبة له، وكل شخص يقوم إبمداد تلك التنظيمات ابملال أو ابلسالح جيب أن يعترب جمرم حرب جتب حماكمته.

جملس حقوق اإلنسان:
1. مطالبة جملس األمن واملؤسسات الدولية املعنية بتحمل مسؤولياهتا جتاه ما حيصل من عمليات قتل حلظية ال تتوقف ولو 

لساعة واحدة.
2. الضغط على احلكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف املتعمد والعشوائي حبق املدنيني.

3. حتميل حلفاء وداعمي احلكومة السورية – روسيا وإيران والصني- املسؤولية املادية واألخالقية عن ما حيصل من قتل يف 
سورية.
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