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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

المحتوى:

بلغت حصيلة أبرز التقارير التي َّ
ً
تقريرا.
غطتها صحيفة القدس العربي 252

العــــــــام

أبرز التقارير في صحيفة القدس العربي

2013

قراءة في خطاب نصر الله األخير

2013

يسقط يسقط حكم المرشد هاكم هاكم حكم العسكر؟

2013

كارثة عظمى تهدد ماليين السوريين بسبب قصف (أساسات) سد الفرات

2013

بلدة معلوال بأيدي مسلحي المعارضة السورية ..واكثر من مئة بين قتيل وجريح
في اشتباكات مع قوات النظام

2013

سوريا خالل أيلول الشهر الماضي بينهم  264طفل و 128مدني
مقتل 2811
ًّ
قضوا تحت التعذيب

2013

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تتهم ‘داعش’ بارتكاب انتهاكات وختم اسلحة
النظام الكيماوية بالشمع األحمر”

2013

توثيق مقتل  2829سوريا خالل الشهر الماضي جراء استمرار الصراع في البالد
من بينهم  307اطفال ،و 181امرأة ،بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

2

2013

مقتل  11ألف امرأة سورية منذ بداية الثورة

2013

البراميل المتفجرة في سوريا..قنابل عمياء

2013

هيومن رايتس ووتش تتهم القوات النظامية بـ”التعمد” بقتل المدنيين في حلب
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مقتل  30مدنيا في حي السكري بمدينة حلب

2014

 2013حمل األلم والمعاناة والمجازر بحق للسوريين

2014

“التفاؤل والتوجس والقلق تتراوح في توقعات المعارضة السورية لعام 2014

2014

سقوط مقر ‘الدولة االسالمية’ في حلب و 336ضحية حصيلة االشتباكات

2014

براميل الموت تؤرق مجددا المدنيين السوريين في مناطق المعارضة

2014

ً
12إعالميا سوريا الشهر الماضي
كيري :كل برميل متفجر يذكر ببربرية نظام األسد… ومقتل

2014

تدمير ربع حلب بالبراميل المتفجرة ومعظم الضحايا مدنيون

2014

ً
سوريا
القنابل العنقودية للنظام السوري تحصد حياة أكثر من 120

2014

المعارك في اليرموك توقف مساعدات للفلسطينيين… مقتل قيادي إماراتي الجنسية في
‘داعش’ شمال سوريا

2014

مروحيات الجيش السوري النظامي تقصف ‘يبرود’ بالبراميل المتفجرة… وتقتل 17في حمص

2014

منظمة حقوقية :نحو  10ماليين الجئ سوري داخل البالد وخارجها

2014

 25قتيال في هجوم لثالثة انتحاريين على فندق في القامشلي و’جيش اإلسالم’ يتبنى استهداف
مقار أمنية في الالذقية

3

2014

مقتل  125ألف سوري خالل  3سنوات من األزمة

2014

النظام السوري يعتقل  215ألف مواطن

2014

براميل النظام تقتل 10مدنيين شمال حلب… و’داعش’ ال تشارك في معارك كسب

2014

شبكة حقوقية توثق أهم اإلنتهاكات بحق اإلعالميين في سوريا خالل آذار

2014

نحو ألف قتيل سوري بالبراميل المتفجرة منذ القرار األممي  2139المطالب بوقف العنف

2014

ناشط سوري :مساعدات ‘األونروا’ لمخيم اليرموك متوقفة منذ  14يوما

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

2014

الدفاع الجوي السوري يتعقب مقاتلة تركية  30ثانية وطبيب سوري يناشد العالم حماية
المدنيين من كيميائي ‘األسد’

2014

منظمة حقوقية سورية :نظام األسد يدمر ثلث حلب بـ  1940برميال متفجرا

2014

‘الجبهة اإلسالمية’ تفجر مواقع لقوات النظام السوري في حلب القديمة

2014

طفال في قصف جوي للنظام على مدرسة بحلب وجبهة النصرة تتبنى التفجيرين
مقتل 25
ً
الداميين في حمص”

2014

 45قتيال و 85جريحا في انفجار سيارة مفخخة وسقوط قذيفة في حمص

2014

‘هيومن رايتس ووتش’ تستغرب ترشح األسد لالنتخابات الرئاسية

2014

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :قوات األسد تقتل  12طفال يوميا

2014

طفال في قصف جوي للنظام على مدرسة في حلب
مقتل 25
ً

2014

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :قوات األسد تقتل 12طفال يوميا”

2014

الشبكة السورية تعتبر االنتخابات الرئاسية في دمشق «عديمة الشرعية»

2014

توثيق مقتل أول طفلة سورية تحت التعذيب في سجون النظام

2014

تقرير حقوقي :النظام السوري يرتكب خمس مجازر يوميا على األقل

2014

تقرير حقوقي :القوات الحكومية السورية ترتكب  5مجازر يوميا على األقل ومقتل عشرات
من جنود النظام وحزب الله في المليحة في دمشق

4

2014

السعودية تجدد دعوتها للعمل على االنتقال السلمي للسلطة في سوري

2014

الشبكة السورية :الحرس الثوري اإليراني يدعم “المقاتلين الشيعة” في سوريا

2014

الشبكة السورية لحقوق االنسان تتهم الحرس الثوري اإليراني

2014

ً
يوميا خالل الشهر الماضي
منظمة حقوقية :مقتل  10أطفال سوريين

2014

الشبكة السورية :نظام األسد يقتل قرابة  10آالف مدني بين قرارين أمميين
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الشبكة السورية :نظام األسد يقتل قرابة  10آالف مدني بين قرارين أمميين

2014

الدولة اإلسالمية تتسبب في تهجير  2100عائلة في ريف حلب الشرقي

2014

100قتيل من قوات النظام السوري في اشتباكات مع «الحر» في حماة

2014

اإلئتالف السوري« :وحدات الحماية الكردية» تشارك النظام فى حربه على الشعب

2014

يوم ثان من الغارات المكثفة للطيران السوري ضد «الدولة اإلسالمية» في الرقة والشبكة
السورية تستغرب عدم تحديد الجهة التي ارتكبت مجزرة الكيميائـي

2014

التجنيد اإلجباري يضع السوريين بين نار قتال أشقائهم ونار قمع النظام

2014

األمم المتحدة :عدد ضحايا النزاع في سوريا يتجاوز  191الفا

2014

منظمة حقوقية :مقتل  2591شخصا في سوريا الشهر الماضي

2014

نار المعارك «تطفئ» أضواء المالعب العربية

2014

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان توثق مقتل أكثر من  17ألف طفل

2014

وفاة  20طفال على األقل بعد تلقيحهم بريف إدلب السورية

2014

اشتباكات تصل لوسط العاصمة دمشق بعد تسلل مسلحين إليها والشبكة السورية لحقوق
اإلنسان توثق مقتل أكثر من  17ألف طفل

2014

ّ
«شنكال» ثانية إزاء هجمات تنظيم «داعش»
أكراد سوريا يتخوفون من تكرار

2014

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تطالب بتدمير ذخائر النظام السوري العنقودية

2014

األكراد يتعهدون بالقتال حتى الموت و«داعش» تطبق على كوباني… ومقتل  30مقاتال
كرديا في هجومين انتحاريين في الحسكة… وأكثر من  30جنديا للنظام في اشتباك في درعا

5

2014

مدنيا وتدمير منشآت في هجمات التحالف بسوريا
مقتل 24
ً

2014

منظمة حقوقية :النظام السوري قصف مناطق المعارضة بغازات كيميائية  49مرة
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«النصرة» تسيطر على قرى في إدلب والنظام قصف مناطق المعارضة بالكيميائي  49مرة

2014

“منظمة حقوقية :نصف عدد الالجئين السوريين أطفال

2014

“عقود «الحركة التصحيحية» :بشائر المستقبل بعد ويالت الماضي

2014

“منظمة حقوقية ّ
توثق مقتل أكثر من  15ألف امرأة في سوريا

2014

الثورة السورية ال تزال تزف «شهداءها» من الناشطين اإلعالميين… و«صاحب الظل الطويل»
ليس آخرهم

2014

منظمات دولية تدعو الدول الغنية الخليجية واألوروبية الستيعاب الالجئين السوريين الضعفاء

2014

الحرب في سوريا تدفع األطفال إلى العمل عوضا عن الدراسة

2014

طائرات النظام السوري تقصف محيط مسجد في مخيم اليرموك

2014

منظمة حقوقية :حصيلة قتلى النزاع في سوريا تجاوزت  39ألفا في 2014

2014

الشبكة السورية :اعتقال واختفاء نحو  20ألف شخص في 2014

2014

مقتل  115مدنيا في نحو  500غارة جوية في سوريا خالل  3أيام

2014

مسيحيا
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :النظام يحتجز 265
ً

2014

«داعش» ينفذ ألفي عملية إعدام في ستة أشهر والنظام السوري يعتقل تعسفيا  450مسيحيا

2014

الشبكة السورية :أكثر من  2.7مليون الجئ سوري جديد في 2014

2015

وفاة ثالث رضيعات ورجل مسن في سوريا نتيجة البرد

2015

قتيل ضحايا مجازر ارتكبتها ميليشيات شيعية
الشبكة السورية :أكثر من 1447
ً

2015

 13قتيال في قصف بالبراميل المتفجرة على منطقة في حمص… وأكثر من  1447قتيال
ضحايا مجازر ارتكبتها ميليشيات شيعية

6

2015

سوريا من مخيمــات البقاع
تنسيقية معارضة :المخابرات اللبنانية تعتقل 13
ً

2015

“االئتالف الوطني السوري المعارض يطالب بمناطق آمنة في شمال سوريا وجنوبها
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مسؤول إغاثي لبناني يشيد بدور تركيا اإلغاثي تجاه الالجئين السوريين

2015

رئيس االئتالف السوري يطالب العالم بإنقاذ “دوما” كما أنجدوا “عين العرب” من قبل

2015

 178قتيال أغلبهم نساء وأطفال في هجوم النظام السوري على الغوطة الشرقية
والجيش النظامي يتقدم جنوبا «بالتعاون مع حزب الله وإيران»

2015

تواصل حملة النظام السوري على شمال درعا والمعارضة تتصدى والوحدات الكردية
تسيطر على  156قرية في عين العرب

2015

تقرير :النظام السوري أعدم  82شخصا حرقا بينهم  18طفال

2015

تقرير حقوقي :النظام السوري أعدم  82شخصا حرقا بينهم  18طفال

2015

تقرير حقوقي يرصد عدد السوريين الذين ماتوا حرقا على يد النظام بعيدا عن الكاميرات”

2015

االئتالف السوري المعارض يرحب بتقرير “رايتس ووتش” الموثق لجرائم النظام

2015

الشبكة السورية :النظام يشن  71هجوما بغازات سامة منذ القرار األممي 2118

2015

منظمة حقوقية 1547 :قتيال في سوريا الشهر الماضي

2015

هيومن رايتس ووتش» :النظام السوري يوسع استخدامه للبراميل المتفجرة رغم قرار
مجلس األمن

2015

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :النظام قتل  18457امرأة منذ 2011

2015

“الشبكة السورية :قصف التحالف يخلف  103قتلى في البالد

2015

“قصف التحالف يخلف  103قتيال مدنيا في سوريا… وفرار عشرات من سجن تابع
لتنظيم «الدولة»

7

2015

ألفا من المدنيين والمعارضة المسلحة في  4سنوات
الشبكة السورية :مقتل نحو ً 211

2015

نحو  13ألف سوري قضوا تحت التعذيب في سجون النظام منذ بدء النزاع

2015

“الشبكة السورية 5.835 :مليون الجئ سوري  85%منهم أطفال ونساء
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الشبكة السورية :النظام خرق القرار األممي بحظر الكلور  6مرات

2015

أم سورية خالل  4سنوات
تقرير حقوقي :مقتل أكثر من  5آالف ٍ

2015

خمسون ألف شهيد «حضروا» أمام البيت األبيض ليشاركوا في اعتصام للسوريين

2015

ائتالف المعارضة السورية :قوات األسد قصفت ريف إدلب بالغازات السامة

2015

المرأة السورية تثبت للعالم في مسيرتها أنها نصف الثورة

2015

حماس تعلن اغتيال أحد قادتها في مخيم “اليرموك” في سوريا

2015

قتيل بالتعذيب في سوريا خالل مارس الماضي
منظمة حقوقية136 :
ً

2015

حماس تدعو إلى وقف االقتتال في مخيم اليرموك وحقن دماء الفلسطينيين

2015

محمد ..شاب سوري أجبرته الحرب على ترك المدرسة ليقود «توك توك»

2015

منظمة حقوقية 136 :قتيال بالتعذيب في سوريا خالل الشهر الماضي

2015

االئتالف السوري يدعو “التحالف” و”الكتائب العسكرية” إلنقاذ مخيم اليرموك

2015

حماس تنفي عالقتها بأي تنظيم مسلح داخل مخيم اليرموك في سوريا

2015

قتيال من سكان مخيم اليرموك قرب دمشق
منظمة حقوقية13 :
ً

2015

جيش اإلسالم يتهم جبهة النصرة بالتواطؤ مع داعش لدخول مخيم اليرموك”

2015

تسجيل مصور :النظام السوري يستهدف مخيم “اليرموك” بالبراميل المتفجرة

2015

مخيم اليرموك في سوريا ..خمسة آالف أسرة فلسطينية بال مياه أو غذاء يتهددها الموت

2015

مخيم اليرموك :مقتل  13مدنيا وإجالء ألفي شخص و 20ألفا يعانون أوضاعا مزرية غير مسبوقة

2015

مسؤول فلسطيني :تنظيم “الدولة” ينحصر في  60%من مخيم اليرموك بعد أن سيطر
على  90%منه”

8

2015

مجلس األمن :ندين جرائم “الدولة” في مخيم اليرموك وسنتخذ إجراءات أخرى لحماية سكانه

2015

األونروا  :أكثر من  12جماعة مسلحة تتقاتل داخل وحول مخيم اليرموك
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«جيش اإلسالم» يتهم «جبهة النصرة» بالتواطؤ مع تنظيم «الدولة االسالمية» لدخول
مخيم اليرموك وقوات النظام السوري تقصف قرى تركمانية

2015

تونس تعرب عن قلقها إزاء تدهور األوضاع اإلنسانية في مخيم “اليرموك” بسوريا

2015

مسؤول فلسطيني :مقتل  27فلسطينيا في مخيم اليرموك منذ األربعاء الماضي

2015

حماس و”القائمة العربية” بالكنيست :ما يجري في مخيم اليرموك يخدم إسرائيل

2015

النظام السوري يستهدف مستشفى “فلسطين” في مخيم اليرموك ببراميل متفجرة

2015

ً
شخصا منذ تشكيلهما
الشبكة السورية :تنظيم “الدولة” والنصرة تسببا بمقتل 4563

2015

“الغموض يلف خريطة القوى المتنافسة على مخيم «اليرموك» داخله ومحيطه
المتصارعون السبعة على المخيم في سوريا

2015

أهالي مخيم اليرموك في مثلث الموت :سكاكين تنظيم الدولة وبراميل النظام
السوري والجوع

2015

فصائل فلسطينية تتحالف مع النظام السوري لصد «الدولة اإلسالمية» في اليرموك

2015

ناشط حقوقي فلسطيني :حرب إبادة في مخيم اليرموك جنوبي دمشق

2015

المفوض العام لـ”أونروا” :من يبقى حيا في اليرموك فتلك معجزة

2015

المفوض العام لـ«أونروا» :من يبقى حيا في اليرموك فتلك معجزة ومقاتلو الدولة
اإلسالمية ينسحبون من أحياء عدة في المخيم

2015

النظام السوري يقصف مستشفى بريف إدلب بقنبلة فراغية

2015

مسؤوالن أمميان يحثان أعضاء مجلس األمن على سرعة التحرك إلنقاذ المدنيين
بمخيم اليرموك

9

2015

مقتل  463صحفيا وناشطا إعالميا خالل سنوات األزمة في سوريا

2015

الشبكة السورية :نظام األسد قصف مناطق المعارضة بالغازات السامة  121مرة
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نظام األسد قصف مناطق المعارضة بالغازات السامة  121مرة

2015

نواب أوروبيون :يجب إزالة تأشيرة الدخول لالجئين السوريين

2015

الشبكة السورية :مقتل  2231في البالد خالل الشهر الماضي

2015

حقوقيون يدعون لحماية النساء في مناطق التوتر في العالم العربي

2015

متحدث باسم “األنروا” 3500 :طفل عالقون باليرموك والشيوخ يموتون كل يوم

2015

الشبكة السورية 108 :ماتوا تحت التعذيب في أبريل الماضي

2015

 108أشخاص ماتوا تحت التعذيب على يد «الجهات الفاعلة» في سوريا الشهر الماضي

2015

منظمة حقوقية 51 :مجزرة على األقل ارتكبت في سوريا خالل أبريل

2015

الثالثي جبران يحيون حفلين موسيقيين في رام الله لصالح الفلسطينيين في مخيم
اليرموك

2015

مجلس األمن يدعو لوقف الهجمات على مخيم اليرموك في سوريا

2015

منظمة التحرير :سوريا تفهمت “الموقف الفلسطيني” بعدم اللجوء للخيار العسكري في
اليرموك
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2015

سوريا :اشتباكات بين «حزب الله» و«جبهة النصرة»

2015

منظمة حقوقية :النظام السوري يقصف “الجانودية ” في ادلب بغاز الكلور

2015

مسيرتان بالضفة وغزة إحياء للذكرى الـ 67للنكبة

2015

سوريا منذ نهاية عام 2011
منظمة حقوقية :غرق 2157
ً

2015

مقتل  15مدنيا بقصف للنظام السوري على تدمر

2015

مقتل  2223شخصا في سوريا خالل الشهر الماضي

2015

الشبكة السورية 56 :مجزرة طائفية وعرقية ارتكبت في البالد خالل سنوات الصراع
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 56مجزرة طائفية وعرقية ارتكبت في سوريا خالل سنوات الصراع أغلبها نفذها النظام…
و 30جريحا في انفجار في حي موال للنظام في حمص”

2015

مقتل  9صحافيين في سوريا خالل شهر واحد

2015

تركيا ترسل قوات إضافية وعتادا إلى الحدود مع سوريا… ومقتل أكثر من  11ألف
شخص في سوريا في النصف األول من العام الحالي

2015

منظمة حقوقية سورية :أكثر من  18ألف قتيال حصيلة رمضان في خمس سنوات

2015

مدنيا في قصف قوات النظام السوري لمواقع المعارضة
مقتل 33
ً

2015

مقتل  33مدنيا في قصف قوات النظام السوري لمواقع المعارضة ودي ميستورا في
دمشق بعد جولة على دول عدة معنية بالنزاع

2015

منظمة حقوقية توثق اغتصاب  7نساء في مراكز أمنية في سوريا

2015

“ألول مرة في سوريا… عدد الضحايا من النساء واألطفال يتجاوز نصف المجموع الكلي
في تموز في تقرير للشبكة السورية لحقوق اإلنسان”

2015

ً
مدنيا على يد قوات التحالف منذ بدء عملياتها في سوريا
الشبكة السورية :مقتل 225

2015

“تفجير نفق إمدادات لحزب الله والنظام في قريتين شيعيتين في إدلب وتنظيم «الدولة
اإلسالمية» يهاجم مطار كويرس

2015

ملك المغرب يأسف الضطرار بالده لفرض تأشيرة على رعايا دول عربية بسبب اإلرهاب

2015

“دفن الطفل السوري الغريق وشقيقه ووالدته في عين العرب ..وتنظيم «الدولة» نسف
ثالثة مدافن برجية في تدمر
منظمة حقوقية :مقتل  2209أطفال سوريين في  8أشهر من العام الجاري”

2015

تعرض طفل سوري للطعن بالسكين من مجموعة شبان متعاطين للمخدرات في أنطاكيا
التركية
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“عالج جذري
طالما أن الغرب ال يحل المشكلة السورية من جذورها فإن الالجئين سيستمرون في
المجيء إلى أوروبا

2015

ً
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ّ
شخصا بسبب التعذيب في
وثقت مقتل نحو 46
سبتمبر الماضي

2015

جراء القصف الروسي
منظمة حقوقية :مقتل  104مدنيين سوريين ّ

2015

المياه “سالح حرب” في مدينة حلب السورية المقسمة

2015

الشبكة السورية :القوات الروسية قتلت خالل شهر أكثر مما قتله التحالف الدولي في عام

2015

ً
سوريا في الشهر الماضي
الشبكة السورية :مقتل 1771

2015

مقتل  104أشخاص جراء التعذيب في سوريا الشهر الماضي

2015

“مقتل  13جهاديا و 10مدنيين في غارات على مدينة الرقة شمال سوريا
 11من الكوادر الطبية قتلوا الشهر الماضي”

2015

العفو الدولية :النظام السوري يستفيد ماليا من عمليات االخفاء القسري

2015

الفصائل المتحاربة في سوريا تتشارك في جرم تجنيد األطفال

2015

ً
شخصا في سوريا خالل نوفمبر
منظمة حقوقية توثق مقتل 1481

2015

مقتل  25سوريا بقصف روسي استهدف “معارة النعسان” في ريف إدلب

2015

مقتل  25سوريا في قصف روسي استهدف «معارة النعسان» في ريف إدلب ومطار
كويرس يستعيد حركته بعد شهر من فك حصار تنظيم «الدولة» عليه

2015

الشبكة السورية تتهم النظام باعتقال المدنيين بهدف التجنيد اإلجباري

2015

مقتل  32على األقل وإصابة  90بانفجارين في حمص… وأكثر من  21ألف قتيل في
سوريا خالل 2015
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منظمة حقوقية 516 :مجزرة ارتكبت في سوريا العام الماضي

2016

ً
متفجرا” ألقاها طيران النظام خالل
“برميال
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان17318 :
ً
2015

2016

سوريا :مقتل العشرات من قوات النظام في معارك عنيفة مع «الدولة اإلسالمية» في
دير الزور

2016

المقاتالت الروسية استهدفت  25مدرسة في سوريا منذ بدء عملياتها الجوية

2016

اإلعالم السوري الرسمي يتبنى «البراميل المتفجرة» بعد أن أنكرها رأس النظام

2016

مقتل  6مدنيين بقصف روسي على شمال حلب… وقوات النظام وميليشياته تتقدم
في ريف المدينة بغطاء جوي لموسكو

2016

الشبكة السورية 58 :قتيال في استهداف روسيا لـ 27منشأة طبية منذ تدخلها في البالد

2016

ً
ً
جديدا على حساب تنظيم «الدولة» في الحسكة ومناطق سيطرة
تقدما
األكراد يحرزون
المعارضة في حلب تستعد لمواجهة حصار محكم محتمل

2016

خرقا من طرف للنظام لوقف إطالق النار
الشبكة السورية توثق ً 14

2016

ً
الشبكة السورية ّ
خرقا في اليوم الثاني للهدنة
توثق 35

2016

وزير الخارجية الفرنسي :الغارات تواصلت ضد المعارضة المعتدلة في سوريا

2016

ً
الشبكة السورية ّ
مدنيا في فبراير الماضي
توثق مقتل 1378

2016

المعارضة :الهدنة تواجه اإللغاء الكامل… وفرنسا تتهم النظام وروسيا بخرق وقف
األعمال العدائية
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2016

الشبكة السورية تسجل  52خرقا جديدا في رابع يوم الهدنة من النظام وحلفائه

2016

ً
خرقا” في اليوم الخامس التفاق وقف األعمال العدائية
سوريا35“ :

2016

ً
ً
جديدا في رابع يوم للهدنة من النظام وحلفائه
خرقا
الشبكة السورية تسجل 52
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ً
خرقا في اليوم الخامس لـ «الهدنة» في سوريا وديمستورا يعتبرها صامدة وأمريكا
35
قلقة من هجمات النظام

2016

ً
انتهاكا في األسبوع األول التفاق وقف األعمال العدائية
قتيل و216
سوريا75 :
ً

2016

الشبكة السورية 312 :خرقا لـ”الهدنة المؤقتة” حصيلة تسعة أيام

2016

ً
خرقا لـ”الهدنة المؤقتة” حصيلة  10أيام
الشبكة السورية339 :

2016

الشبكة السورية 420 :خرقا التفاق وقف األعمال العدائية

2016

ً
الشبكة السورية ّ
خرقا منذ بدء سريان اتفاق وقف األعمال العدائية
توثق 435

2016

التظاهرات السلمية فى سوريا تطالب بدحر النظام وتنظيم الدولة معا

2016

ً
خرقا منذ بدء سريان وقف األعمال العدائية
الشبكة السورية توثق 477

2016

ً
خرقا منذ بدء سريان وقف األعمال العدائية
“الشبكة السورية توثق 591

2016

واعتقاال وتكميم أفواه
قتال
انتهاكات تطال إعالميي الثورة السورية على يد المعارضة
ً
ً

2016

ما صحة قوائم المعتقلين الذين أفرج عنهم من قبل النظام السوري؟

2016

المعارضة السورية تسيطر على بلدة في ريف حلب الجنوبي

2016

ً
مدنيا منذ سريان
تنظيم «الدولة» يتقدم في مدينة دير الزور … وقوات النظام تقتل 614
اتفاق الهدنة

2016

“الخروج إلى النور :ضحايا سوق العبودية الجنسية في لبنان – من المسؤول؟

2016

ً
مدنيا في أبريل/نيسان الماضي
الشبكة السورية توثق مقتل 1041

2016

حلب ستالينغراد الجديدة

2016

الشبكة السورية :طيران النظام وروسيا قتال أكثر من  100عنصر في الدفاع المدني

2016

ً 60
ألفا ماتوا في سجون الحكومة السورية خالل الحرب… والنظام وروسيا قتال أكثر من
 100عنصر في الدفاع المدني
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بسبب التقارير الدولية حول حقوق اإلنسان والحريات في العالم :حرب دبلوماسية بين
الدول واتهامات متبادلة بالتحيز

2016

ً
متفجرا على مناطق المعارضة في مايو الماضي
برميال
الشبكة السورية :إسقاط 996
ً

2016

األطفال السوريون ضحايا الحرب في بالدهم ورهائن الظروف القاسية في دول الجوار

2016

الشبكة السورية :أكثر من  12ألف ماتوا بالتعذيب على يد النظام

2016

ً
مدنيا في “منبج” خالل أقل من شهر
الشبكة السورية :مقتل 94

2016

ً
مدنيا في «منبج» خالل أقل من شهر… وروسيا تخشى من تهديد اإلسالميين
مقتل 94
في سوريا

2016

دعوة لهدنة إنسانية في مدينة منبج وقوات سوريا الديمقراطية ترفض

2016

فصائل المعارضة المسلحة تحرز تقدما مع دخول معركة حلب يومها الثاني

2016

أطفال سوريا بعد الحرب… نازحون ممزقون

2016

المعارضة السورية تأسر  23عنصرا من «حزب الله» في معارك حلب

2016

 19قتيال مدنيا بغارات على حلب و«رايتس ووتش» تندد باستخدام دمشق وموسكو
أسلحة حارقة ضد المدنيين… وروسيا قتلت  2704مدنيا منذ تدخلها قبل  10أشهر

2016

“منظمة حقوقية :روسيا تفوقت على “الدولة” في قتل المدنيين السوريين

2016

منظمة حقوقية :روسيا قتلت من المدنيين أكثر ممن قتلهم تنظيم «الدولة»

2016

الشبكة السورية :نظام األسد خرق قرار حظر الكيميائي  136مرة وتنظيم”الدولة”  3مرات

2016

الشبكة السورية :قرابة  75ألف حالة اختفاء قسري في سوريا منذ اندالع الثورة

2016

السلطات تتحجج بمكافحة اإلرهاب الختطاف وتعذيب الناشطين السياسيين :ارتفاع غير
مسبوق لظاهرة االختفاء القسري في مصر وسوريا

2016
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تترك مسألة رحيل األسد دون حل وواشنطن وموسكو تتعاونان في مجال اإلرهاب

2016

ً
مدنيا في حلب منذ انتهاء الهدنة
“الشبكة السورية :قوات روسيا واألسد قتلت 171

2016

ً
مدنيا في المدينة منذ انتهاء الهدنة
الشبكة السورية» :قوات روسيا واألسد قتلت 171

2016

ً
مدنيا بسوريا في سبتمبر بينهم  356طفال
شبكة حقوقية :مقتل 1176

2016

ً
معارضا رغم فقدان ساقيه
مقاتال
دانة السورية التي تزوجت
ً

2016

كيماوي األسد يواصل تهديد سوريا والمنطقة

2016

الشبكة السورية» توثق مقتل أكثر من  23ألف طفل منذ آذار 2011

2016

مصادر حقوقية :مقتل أكثر من  30ألف امرأة منذ بدء الصراع في سوريا

2016

مدنيا في سوريا نوفمبر الماضي
شبكة حقوقية توثق مقتل 1400
ً

2016

اتهامات للنظام السوري وإيران باستهداف الكفاءات العلمية

2017

سوريا :النظام وحلفاؤه يخرقون الهدنة  77مرة في ثالثة أيام

2017

جيش العزة» يعلن انسحابه من اتفاق وقف إطالق النار في سوريا و 366خرقا لوقف
إطالق النار خالل شهر معظمها من النظام

2017

جريدة أمريكية“ :ي ب ك” يرتكب جرائم حرب في سوريا

2017

الشبكة السورية توثق مواصلة النظام استخدام “الكيميائي” رغم قرارات أممية

2017

تصعد قصفها على أطراف دمشق وترتكب «مجزرة» قبل
قوات النظام السوري َّ
مفاوضات جنيف والشبكة السورية توثق مواصلة األسد وتنظيم «الدولة» استخدام
«الكيميائي» رغم قرارات أممية
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2017

سوريون ال يثقون في الهدنة ويصفونها «بالهشة» ويعتزمون الهجرة

2017

شبكة حقوقية :مقتل أكثر من  23ألف سورية منذ بدء الثورة
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2017

مقتل أكثر من  23ألف سورية منذ بدء الثورة… وطائرات تقصف شرقي دمشق بعد
إعالن هدنة

2017

«عوضت» سلسلة متتالية من اإلخفاقات
الضربات الجوية األمريكية ضد النظام السوري ّ
الداخلية إلدارة ترامب ولكنها ال تلغي «مئة يوم من الفشل»
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