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السبت 1 آب 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: منهجية.
اثلثاً: تفاصيل التقرير.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

  مقدمــــــــــة 
متيز هذا الشهر ابرتفاع غري مسبوق بنسبة الضحااي من األطفال والنساء الذين قتلوا 
على يد القوات احلكومية، حيث بلغت نسبتهم 51 % من أعداد الضحااي املدنيني، 
وهذا مؤشر واضح على عشوائية القصف واستهداف املناطق السكنية على حنو مقصود.
يشمل التقرير حصيلة الضحااي الذين قتلوا على يد اجلهات اخلمس الرئيسة الفاعلة يف 

سوراي، وهم:
القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(. 	 
قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية )بشكل رئيس قوات حزب االحتاد الدميقراطي 	 	 

وحدات محاية الشعب وقوات األسايش(.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة.	 
فصائل املعارضة املسلحة.	 
قوات التحالف الدويل.	 
جهات مل نتمكن من حتديدها.	 

   منهجية التقرير:

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية مستقلة ال تتبع ألي جهة حزبية أو 
الرئيسة  اخلمس  األطراف  قبل  من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بتوثيق  تقوم  سياسية، 

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

أو  حملية  ميليشيات  أمن،  )جيش،  احلكومية  القوات  من  الضحااي  التقرير  يغطي  ال 
أجنبية(، والضحااي من تنظيم داعش يف ظل عدم وجود معايري ميكن اتباعها يف توثيق 

هذا النوع من الضحااي.

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

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

مقتل 1674 شخصاً في شهر تموز  2015
في هذا الشهر %51 من الضحايا نساء وأطفال
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  تفاصيل التقرير:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف شهر متوز/2015 مقتل 1674 شخصاً، تتوزع حصيلة القتلى حبسب اجلهات 

الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

أواًل: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  وثقت 
القوات  يد  على  شخصاً   1342 مقتل 

احلكومية، يتوزعون كالتايل:
ألف: مدنيون: 

قتلت القوات احلكومية 966 مدنياً، بينهم 
يومياً(،  أطفال   10 )مبعدل  طفاًل   286
كما أن من بني الضحااي 209 سيدات. 
فيما بلغ جمموع الضحااي الذين ماتوا بسبب 
التعذيب ما اليقل عن 56 شخصاً )مبعدل 
2 شخصني ميوتون بسبب التعذيب يومياً(.
بلغت نسبة األطفال والنساء 51 % من 
أعداد الضحااي املدنيني، وهو مؤشر صارخ 
القوات  قبل  من  متعمد  استهداف  على 

احلكومية للمدنيني.
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ابء: مسلحون:
قتلت القوات احلكومية 376 مسلحاً من فصائل املعارضة أثناء عمليات القصف أو االشتباك.

 توزع الضحااي الذين قتلتهم القوات احلكومية حبسب احملافظات: 

الكردية  الذاتية«  »اإلدارة  قوات  اثنياً: 
االحتاد  حزب  قوات  رئيس  )بشكل 
الشعب  محاية  وحدات    – الدميقراطي 

وقوات األسايش(:

قتلت 13 مدنياً، بينهم طفل واحد. 

توزعهم حبسب احملافظات: 
الرقة: 6، احلسكة: 7.
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اثلثًا: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
سجلنا مقتل 148 شخصاً، على التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

اسم  نفسه  على  )يطلق  داعش  تنظيم 
شخصاً،   131 قتل  اإلسالمية(:  الدولة 

توزعوا كالتايل:
ألف: مدنيون: 

و17  طفاًل،   14 بينهم  مدنياً،   86 قتل 
سيدة، وشخصاً واحداً بسبب التعذيب. 

توزعهم حبسب احملافظات: 
 ،11 17، حلب:  الرقة:   ،44 ديرالزور: 
 ،4 محص:   ،4 السويداء:   ،4 دمشق: 

احلسكة: 2.
ابء: مسلحون: 

مع  االشتباكات  أثناء  مسلحاً   45 قتل 
فصائل من املعارضة املسلحة أو من خالل 
)إعدام(  ابلرصاص  رمياً  قتل  عمليات 

لألسرى. 
توزعهم حبسب احملافظات: 

درعا: 14، ريف دمشق: 13، حلب: 6، دير الزور: 5، دمشق وريفها: 3، الرقة: 2، محص: 1، محاة: 1.

توزعوا  17 شخصاً،  قتلت  النصرة  جبهة 
كالتايل:

ألف: مدنيون: 
قتلت 6 مدنيني، بينهم 4 أطفال وسيدة.

توزعهم حبسب احملافظات: 
حلب: 6.  

ابء: مسلحون: 
االشتباكات  أثناء  مسلحاً   11 قتلت 
من  أو  املسلحة  املعارضة  من  فصائل  مع 
خالل عمليات قتل رمياً ابلرصاص )إعدام( 

لألسرى.  
توزعهم حبسب احملافظات: 
حلب: 10، دمشق: 1. 
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رابعاً: فصائل املعارضة املسلحة:
اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  وثقت 
مقتل 74 شخصاً على يد فصائل املعارضة 

املسلحة، يتوزعون كالتايل:
ألف: مدنيون: 

سجلنا مقتل 71 مدنياً، بينهم 13 طفاًل، 
و9 سيدات.

يتوزعون حبسب احملافظات: 
21، دمشق وريفها:  31، درعا:  حلب: 

14، محاة: 3، إدلب: 1، القنيطرة: 1.
ابء: مسلحون:  

سجلنا مقتل 3 مسلحني. 
 ،2 درعا:  احملافظات:  حسب  يتوزعون 

إدلب: 1.

خامساً: قوات التحالف الدويل: 
قصف  نتيجة  شخصاً   26 مقتل  سجلنا 

قوات التحالف الدويل يتوزعون كالتايل:
ألف: املدنيون:

سجلنا مقتل 23 مدنياً، بينهم 7 أطفال، 
وسيدة.   

ابء: املسلحون:
3 مسلحني.

يتوزعون حسب احملافظات: 
دير   ،4 إدلب:   ،5 حلب:   ،13 الرقة: 

الزور: 4.
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سادسًا: جهات مل نتمكن من حتديدها
سجلنا 71 حادثة قتل من قبل جهات مل 
نستطع حىت حلظة إعداد هذا التقرير حتديد 

هويتها، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات.

يتوزعون حبسب احملافظات: 
إدلب: 16، حلب: 14، دير الزور: 8، 
 ،5 الرقة:   ،7 وريفها:  دمشق   ،8 درعا: 
  ،1 محص:   ،4 السويداء:   ،5 احلسكة: 

غري معروف: 3.

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 والتوصيات: 

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن القوات احلكومية والشبيحة قامت ابنتهاك أحكام القانون الدويل حلقوق 
    اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة.

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 خيالف ادعاءات احلكومة السورية أبهنا تقاتل »القاعدة واإلرهابيني«.
وُتشري 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.
2. ارتكبت قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.

3. ارتكبت التنظيمات اإلسالمية املتشددة أيضاً جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.
4. ارتكبت بعض فصائل املعارضة املسلحة جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى ألن تكون جرمية حرب.

http://www.sn4hr.org


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

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.
القتل، وتتحمل  بعمليات  الشيعية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشاركة فعلياً  امليليشيات  إيران ومجيع  كما تعترب حكومة 
املسؤولية القانونية والقضائية، إضافة إىل كافة املمولني والداعمني للنظام السوري، الذي يقوم ابرتكاب جمازر بشكل شبه يومي 

ومنهجي وال يتوقف يف ليل أو هنار.

التوصيات:
إىل جملس األمن:

يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار 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.	 
إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب 	 

والتخريب.

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