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أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -كعادهتــا مطلــع كل شــهر- مثانيــة تقاريــر، توثِـّـق أبــرز االنتهــاكات علــى يــد 
األطــراف الســبع الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا يف تشــرين األول 2017، وهــي: حصيلــة الضحايــا املدنيــن، والوفيــات بســبب 
التعذيــب، وأبــرز االنتهــاكات حبــق الكــوادر اإلعالميــة، وحصيلــة االعتقــاالت التعســفية، وحصيلــة أبــرز االنتهــاكات حبــق 
الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنشــآهتم العاملــة، وأبــرز اجملــازر، وحصيلــة اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وأبــرز حــوادث 

االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة. 
أنقــرة، وأســتانة، وغريهــا، إضافــة إىل  التَّصعيــد يف  اتفاقيــات خفــض  أثَــر  ترصــد  أن  الشــهرية كذلــك  التقاريــر  هــذه  حتــاول 

االنتهــاكات.  أثرهــا يف وقــف  مــدى جديــة  هــو  احملليــة، ومــا  االتفاقيــات 
تعتمــد هــذه التقاريــر علــى عمليــات التوثيــق اليوميــة طيلــة شــهر تشــرين األول، حيــث تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 
عــرب أعضائهــا املنتشــرين يف خمتلــف احملافظــات الســورية برصــد مجيــع االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل األطــراف كافــة، وتقــوم بنشــر 
أبــرز تلــك األخبــار، وُتصــِدُر هنايــة كل يــوم حصيلــة أوليَّــة للضحايــا، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــالع علــى منهجيــة التوثيــق 

واألرشفة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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الحظ تقرير “مقتل 923 مدنياً يف تشــرين األول 2017” اســتمرار قتل املدنين يف هذا الشــهر بســوية القتل ذاهتا يف أيلول 
املنصــرم، وتصــدَّر احللــف الســوري الروســي بقيــة األطــراف للشــهر الثــاين علــى التــوايل. حيــث قتلــت قــوات النظــام الســوري 44 
% مــن حصيلــة الضحايــا اإلمجاليــة، تلتهــا القــوات الروســية بـــ 24 %. وتصــدرت حمافظــة ديــر الــزور بقيــة احملافظــات يف حصيلــة 
الضحايــا املدنيــن حيــث ســجل التقريــر مقتــل 52 % مــن الضحايــا يف ديــر الــزور، تلتهــا حمافظــة ريــف دمشــق ثانيــاً بـــ 12%، 

مث حمافظــة محــص بـــ 11 %.

رسم ُيظهر حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا في تشرين األول 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=9072
http://sn4hr.org/arabic/?p=9072
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TmNmUGRmNHBqUEU/view
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أشــار تقريــر “مقتــل 21 شــخصاً بســبب التعذيــب يف تشــرين األول 2017” إىل عــدم انعــكاس اتفاقيــات خفــض الّتصعيــد يف 
أنقرة، وأســتانة، وغريها على حصيلة الضحايا بســبب التعذيب، حيث وثَّقنا مقتل 20 شــخصاً يف هذا الشــهر على يد قوات 

النظــام الســوري، 8 منهــم يف حمافظــة درعــا، فيمــا قتــل شــخص واحــد بســبب التعذيــب علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

رســم بيانــي يُظهــر حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب فــي ســوريا فــي تشــرين األول 2017، وتوزُّعهــا حســب األطــراف 
الرئيســة الفاعلــة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=9098
http://sn4hr.org/arabic/?p=9098
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUGwtdlBvQV96REE/view
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جــاء يف تقريــر “مقتــل 3 إعالميــن، وإصابــة إعالمــي واحــد، واعتقــال 3 آخريــن، حصيلــة تشــرين األول 2017” أن قتــل 
اإلعالميــن يف ســوريا ال يتوقــف علــى يــد أطــراف فاعلــة خمتلفــة شــهرياً، حيــث كانــت احلصيلــة األكــرب لضحايــا القتــل يف هــذا 
الشــهر علــى يــد تنظيــم داعــش بقتلــه إعالمَيــن اثنــن أحدمهــا ســيدة. واســتمرت سياســة االعتقــال حبقهــم حيــث ســجل التقريــر 

3 حــاالت اعتقــال مت اإلفــراج عنهــا، 2 منهــا علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

رسم بياني يُظهر حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية في تشرين األول 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=9103
http://sn4hr.org/arabic/?p=9103
https://drive.google.com/file/d/15It09PZmBfG3fURl8NQRialzxOnemc9r/view
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أشــار تقرير “ما ال يقل عن 588 حالة اعتقال تعســفي يف تشــرين األول 2017” إىل فشــل كل جوالت مفاوضات جنيف 
وأســتانة يف الكشــف عــن مصــري خمتــٍف أو مفقــود واحــد، ســجلنا يف هــذا الشــهر ارتفاعــاً يف معــدل عمليــات االعتقــال التعســفي 
واإلخفــاء القســري الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري مبقــدار 6 % مقارنــة مــع أيلــول الفائــت، كمــا رصدنــا اتبــاع قــوات 
النظــام الســوري سياســة اإلخفــاء القســري بدوافــع انتقاميــة مــن ســكان املناطــق الــي ســيطرت عليهــا جمــدداً، بشــكل خــاص يف 

أريــاف حمافظــة ديــر الــزور.

رسم يُظهر حصيلة االعتقاالت التعسفية في سوريا في تشرين األول 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=9106
http://sn4hr.org/arabic/?p=9106
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RlNGX29GMEFsMFE/view
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وثــق التقريــر اخلامــس “مقتــل 4 مــن الكــوادر الطبيــة، و6 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيــة ومراكــز للدفــاع املــدين يف 
تشــرين األول 2017” اخنفاضــاً غــري مســبوق يف معــدل االنتهــاكات املرتكبــة حبــق الكــوادر الطبيــة ومنشــآهتم مقارنــة مبــا مت 
تســجيله منذ مطلع عام 2017. أورَد التقرير أن قوات النظام الســوري تســبَّبت يف مقتل أحد الكوادر الطبية بســبب التعذيب 

داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة هلــا، وأن قــوات التحالــف الــدويل مســتمرة يف قتلهــم للشــهر الثالــث علــى التــوايل. 
وفيمــا خيــص حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين الســتَّة املوثقــة يف هــذا الشــهر، كانــت 5 منهــا 

علــى يــد قــوات النظــام الســوري، و1 علــى يــد القــوات الروســية.

رســم بيانــي يُظهــر حصيلــة ضحايــا الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي فــي تشــرين األول 2017، وتوزّعهــا حســب 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة: 

http://sn4hr.org/arabic/?p=9111
http://sn4hr.org/arabic/?p=9111
http://sn4hr.org/arabic/?p=9111
http://sn4hr.org/arabic/?p=9111
https://drive.google.com/file/d/1K7O1SYru_EED5n3IJ_t1Xbj02Cb9We25/view
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سجل تقرير “ما اليقل عن 39 جمزرة يف تشرين األول 2017” عودة القوات الروسية إىل تصدُّر بقية األطراف يف ارتكاب 
اجملــازر –بعــد عــام مــن تراجعهــا- فيمــا حلَّــت قــوات النظــام الســوري يف املرتبــة الثانيــة، تليهــا قــوات التحالــف الــدويل، أظهــر التقريــر 
أنَّ 30 جمــزرة كانــت يف مناطــق خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش. وقــد تصــدَّرت حمافظــة ديــر الــزور بقيــة احملافظــات بـــ 23 جمــزرة 

فيمــا حلَّــت حمافظــة الرقــة ثانيــاً بـــ 9 جمــازر.

رسم يُظهر حصيلة المجازر في تشرين األول 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=9114
http://sn4hr.org/arabic/?p=9114
https://drive.google.com/file/d/1_t2rbR6SN2XU28EEpl1FFxfkmHio0iOX/view
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أكَّد تقرير “ما اليقل عن 534 برمياًل متفجراً يف تشــرين األول 2017” على اســتمرار النظام الســوري يف اســتخدام ســالح 
الرباميــل املتفجــرة، حيــث ألقــى قرابــة ضعــف عــدد الرباميــل الــي ألقاهــا يف أيلــول املنصــرم، كان حملافظــة ريــف دمشــق النصيــب 
ــاً بـــ 102 برميــاًل متفجــراً -مخــس  األكــرب منهــا حيــث بلــغ عددهــا 397 برميــاًل متفجــراً، بينمــا حلَّــت حمافظــة ديــر الــزور ثاني

أضعــاف العــدد الــذي ســجلناه يف أيلــول املنصــرم-.

رسم يُظهر حصيلة البراميل المتفجرة في تشرين األول 2017

http://sn4hr.org/arabic/?p=9120
http://sn4hr.org/arabic/?p=9120
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0WWhCYTRqVlcxMGc/view
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حبســب التقريــر األخــري “مــا اليقــل عــن 61 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف تشــرين األول 2017” اخنفــض عــدد 
حوادث االعتداء يف هذا الشــهر بنســبة 34 % عن أيلول املنصرم، وبقي احللف الســوري الروســي متصدراً على بقية األطراف 
للشــهر الثاين على التوايل. حيث ارتكب 57 حادثة اعتداء يف هذا الشــهر، بينها 26 يف حمافظة دير الزور، و11 يف حمافظة 

ريــف دمشــق، و10 يف حمافظــة محــاة.

رســم يُظهــر حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي تشــرين األول 2017، وتوزُّعهــا حســب 
األطــراف الرئيســة الفاعلــة:

 

http://sn4hr.org/arabic/?p=9123
http://sn4hr.org/arabic/?p=9123
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