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السبت ٩ متوز 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة ومنهجية.
اثنياً: تفاصيل التقرير.

اثلثاً: التوصيات.
شكر وتقدير.

حصاد هدنة عيد الفطر 2016
مقتل 92 مدنياً، بينهم 76 على يد القوات احلكومية والقوات املوالية هلا

أواًل: مقدمة ومنهجية:
على الرغم من إعالن القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة يف النظام السوري عن 
الواحدة من 6/ متوز/  هتدئة ملدة 72 ساعة يف مجيع مناطق سوراي تبدأ من الساعة 
اخنفاض  نلَحظ سوى  مل  أننا  إالّ   ،2016 متوز/   /8 من   24 الساعة  2016 حىت 
النظام السوري وحلفاؤه مقارنة مع أايم  طفيف يف عمليات قتل املدنيني اليت ينفذها 

السابقة. لكنها مل تتوقف يوماً واحداً.
القتل  التقرير حصيلة الضحااي املدنيني فقط وحاالت االعتقال وأبرز حوادث  يشمل 
6/ متوز/  منذ  الفطر  عيد  أايم  ارُتكبت يف  اليت  املدنية  احليوية  املراكز  واالعتداء على 
2016 حىت 9/ متوز/ 2016 على يد اجلهات الرئيسة الفاعلة يف سوراي، وتصدر 

النظام السوري بقية األطراف بـمعدل %85 من جممل اجلرائم.

منهجية التقرير: 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية مستقلة ال تتبع ألي جهة حزبية أو 
سياسية. تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل األطراف الست الرئيسة يف 

سوراي.
نتمكن إىل حد بعيد من توثيق الضحااي املدنيني الذين يقتلون من قبل األطراف، أما 

الضحااي املسلحون فهناك قسمان:
- الضحااي من املعارضة املسلحة: تواجهنا صعوابت إضافية ألن أعداداً كبرية تقتل 
على جبهات القتال وليس داخل املدن، والنتمكن من احلصول على تفاصيل من اسم 
وصورة وغري ذلك، وبسبب تكتم قوات املعارضة املسلحة يف بعض األحيان ألسباب 

أمنية أو غري ذلك، وابلتايل فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثري مما هو عليه احلال.
املستحيل  شبه  من  يكون  يكاد  داعش:  تنظيم  أو  احلكومية  القوات  من  الضحااي   -
لعدم  مرتفعة جداً،  اخلطأ  ونسبة  الضحااي  من  النوع  هذا  معلومات عن  إىل  الوصول 
وجود منهجية يف توثيق مثل هذا النوع؛ ألن احلكومة السورية وتنظيم داعش الينشران 
الصادرة  أو يصرحان أو يسجالن ضحاايهم، ومن وجهة نظران تدخل اإلحصائيات 
عن بعض اجلهات هلذا النوع من الضحااي يف خانة اإلحصائيات الومهية اليت اليوجد 

هلا داات حقيقية.

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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وبناء على ذلك فإننا سنكتفي ابإلشارة إىل الضحااي املدنيني الذين يقتلون من قبل األطراف كافة، وعقد مقارانت بينهم.
تعتمد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توصيف لفظ جمزرة على احلدث الذي يُقتل فيه مخسة أشخاص مساملني دفعة 

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

تواجه الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حتدايت إضافية يف عمليات توثيق املعتقلني اليومية واملستمرة منذ عام 2011 حىت 
اآلن، من أبرزها خوف كثري من األهايل من التعاون ونشر خرب اعتقال أبنائهم، حىت لو كان بشكل سري، وبشكل خاص يف 
حال كون املعتقلة أنثى، وذلك العتقاد سائد يف اجملتمع السوري أن ذلك سوف يعرضهم ملزيد من اخلطر والتعذيب، وبداًل 
من ذلك تبدأ املفاوضات مع اجلهات األمنية اليت غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز لألهايل قد تصل يف بعض األحيان إىل آالف 
الدوالرات، وعلى الرغم من امتالك الشبكة السورية حلقوق اإلنسان قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، 
إال أننا نؤكد أن تقديراتنا تشري إىل أن أعداد املعتقلني تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، %99 منهم لدى القوات احلكومية 

بشكل رئيس.

السورية حلقوق  الشبكة  املوجود على موقع  البحث  تفاصيل أي معتقل عرب كتابة امسه على حمرك  ابإلمكان احلصول على 
املعتقلني ابلتحقق من  بتوثيق  العمل اخلاص  إنه إبمكانكم إدخال اسم وتفاصيل أي معتقل، وسيقوم فريق  اإلنسان، كما 

البياانت، مث إدخاهلا يف حال صحتها.

اثنياً: تفاصيل التقرير:
ألف: تفاصيل حصيلة الضحااي:

مدنياً،   92 مقتل  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  وثقت 
الفاعلة على  الرئيسة  القتلى حبسب اجلهات  تتوزع حصيلة 

النحو التايل:

http://www.sn4hr.org
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أواًل: القوات احلكومية والقوات املوالية هلا:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 76 مدنياً، على يد القوات احلكومية، بينهم 11 طفاًل )مبعدل 4 أطفال يومياً(، 

و15 سيدة. 
فيما بلغ جمموع الضحااي الذين ماتوا بسبب التعذيب ما اليقل عن شخص واحد.

 بلغت نسبة األطفال والنساء %35 من جمموع الضحااي املدنيني، وهو مؤشر على استهداف متعمد من قبل القوات احلكومية 
والقوات املوالية هلا للمدنيني.

توزع ضحااي القوات احلكومية والقوات املوالية هلا على احملافظات:
إدلب: 29، حلب: 34، ريف دمشق: 6، محاة: 3، دير الزور: 2، محص: 1، درعا: 1

اثنياً: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(:
قتلت 9 مدنيني يف حمافظة حلب، بينهم 4 أطفال وسيدة.

اثلثًا: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: قتل مدنيني يف حمافظة حلب.

رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 3 مدنيني يف حمافظة حلب، بينهم طفل.

خامساً: قوات التحالف الدويل:
سجلنا مقتل مدين واحد يف حمافظة حلب، نتيجة قصف طريان التحالف الدويل. 

سادساً: جهات مل نتمكن من حتديدها:
سجلنا مقتل مدين واحد، يف حمافظة احلسكة من قبل جهات مل نستطع حىت حلظة إعداد التقرير حتديد هويتها.

ابء: االعتقال:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 51 حالة اعتقال تعسفي، توزعت حصيلة االعتقاالت حبسب اجلهات 

الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
أواًل: القوات احلكومية: اعتقلت 29 شخصاً بينهم سيداتن. 

اثنياً: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي، فرع حزب العمال الكردستاين (: اعتقلت 17 
شخصاً بينهم سيدة وطفل.

اثلثًا: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة االسالمية(: اعتقل 5 أشخاص

http://www.sn4hr.org
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اتء: تفاصيل أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:
نستعرض أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون اليت مت توثيقها على يد األطراف الرئيسة الفاعلة يف سوراي

أواًل: القوات احلكومية والقوات املوالية هلا:
اجلمعة 8/ متوز/ 2016 قرابة 3:30 عصراً شن الطريان احلريب احلكومي غارة ابلصواريخ على سوق شارع البازار وسط 

مدينة كفر ختارمي بريف حمافظة إدلب الشمايل، ما تسبب مبقتل 4 أشخاص، بينهم طفالن، وإصابة حنو 8 آخرين جبراح.

الروسي  النظام/  قوات  قصفت   2016 متوز/   /8 اجلمعة 
بدقة( صاروخاً  الفاعلة  اجلهة  لتحديد  التحقق  قيد  )مازال 
من  الشرقية  األجزاء  يف  سكين  حي  على  املدى«  »بعيد 
مدينة دركوش بريف حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة 
25 شخصاً،  مبقتل  تسبب  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل 
بينهم طفلة و10 سيدات، وإصابة حنو 40 آخرين جبراح.

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.

اثنياً: قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال الكردستاين(:
اخلميس 7/ متوز/ 2016 أطلق قناصو قوات سوراي الدميقراطية )بشكل رئيس حزب االحتاد الدميقراطي فرع حزب العمال 
الكردستاين( الرصاص على طريق حلب - منبج القدمي الواقع غريب مدينة منبج بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة تنظيم 
داعش، أثناء حماولة عدد من املدنيني النزوح من املدينة، ما أدى إىل مقتل 4 مدنيني من عائلة واحدة، بينهم طفل وسيدة. 

اثء: االعتداء على املراكز احليوية:
- القوات احلكومية والقوات املوالية هلا:

- املراكز احليوية الطبية:
املنشأت الطبية:

األربعاء 6/ متوز/ 2016 شن الطريان احلريب احلكومي غارتني ابلصواريخ قرب املشفى الوطين يف مدينة جسر الشغور بريف 
حمافظة إدلب الغريب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ونتيجة لذلك أعلنت إدارة املشفى توقفه عن العمل حتسباً 

لعودة الطريان احلريب واستهدافه بشكل مباشر. 

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=428&token=BQi45QYvhn5rOvaquanNxZJE7epHN7Bf
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPd3NaTGRRUlZ0ek0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=429&token=MaHM6BYM5MKcSHqmTRU6GhqpNtAGQd0t
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWFjZ25Oc01Xc1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPbWFjZ25Oc01Xc1E
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSFU0R0JPNVBtX3c
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSFU0R0JPNVBtX3c
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOTBuWlJwR3VDM2M/view
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPSFU0R0JPNVBtX3c
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcXR3LTY4OHN6QTg/view
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- املربعات السكانية:
األسواق:

اجلمعة 8/ متوز/ 2016 قرابة 3:30 عصراً شن الطريان 
البازار  شارع  سوق  على  ابلصواريخ  غارة  احلكومي  احلريب 
ما  الشمايل،  إدلب  حمافظة  بريف  مدينة كفر ختارمي  وسط 
أدى إىل دمار جزئي أبربعة حمالت جتارية وأضرار كبرية يف 

األبنية السكنية اجملاورة للسوق. 

- املراكز احليوية الرتبوية:
املدارس:

صباح األربعاء 6/ متوز/ 2016 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدرسة كفر محرة احملدثة يف بلدة كفر محرة 
بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة 

ودمار جزئي يف سورها.

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.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMTN5YVBsRDJlRVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMTN5YVBsRDJlRVE
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPTEVvMlA1eGNGOUU
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPVjVZR0Jzak1OODg
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa2JrOUpORkZBdlE/view
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اثلثاً: التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات بوقف 
عمليات القصف العشوائي، اليت تسبب التدمري والقتل اليومي.

• الضغط على الدول الداعمة للقوات احلكومية كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد ابألسلحة واخلربات بعد 
أن ثبت تورطها جبرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، وأيضاً الدول واألفراد اليت تزود اجلماعات املتشددة وقوات حزب االحتاد 

الدميقراطي الكردي وبعض فصائل املعارضة املسلحة.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني.

والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •
والتخريب.

• ال بد على جملس األمن من متابعة تنفيذ القرارات: القرار رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار رقم 
2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار رقم 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع 

حد لالختفاء القسري.
• جيب على األمم املتحدة واجملتمع الدويل حتمل مسؤولياهتهم جتاه مئات آالف احملتجزين واملختفني قسرايً يف سوراي.

شكر
خالص الشكر جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org

