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أواًل: خلفية ومنهجية:
ُتعتبــر عمليــة تســجيل الضحايــا الذيــن يقتلــون فــي ســوريا من أبرز مهام الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

ــر بهــا  ــذ آذار 2011 حتــى اآلن؛ ذلــك أنَّ القتــل هــو أعظــم أنمــاط االنتهــاكات، وألنَّ الشــعب الســوري يتأث من

ل صدمــة مرعبــة وفقــدان ال  علــى النحــو األكبــر، ففقــدان األب أو األم أو األخ أو الصديــق ونحــو ذلــك ُيشــكَّ

ــًا مــن قبــل قــوات النظــام  ُيمكــن تعويضــه، وبشــكل خــاص بعــد أن أصبــح نمــط القتــل واســعًا ومنهجي

الســوري والميليشــيات المقاتلــة معــه بشــكل أساســي -الــذي يــكاد يكــون المرتكــب الوحيد لعمليــات القتل 

حتــى بدايــة عــام -2012، عبــر اســتخدام الدبابــات والمدفعيــة ثــم الطيــران الحربــي وإلقــاء البراميــل المتفجــرة 

وصواريــخ ســكود، واألســلحة الكيميائيــة، واألمــر الــذي زاد مــن أهميــة وتعقيــد عمليــة توثيــق الضحايــا الذيــن 

ــزاع الســوري. يقتلــون فــي ســوريا هــو دخــول أطــراف عــدة فــي النِّ

الحظنــا اســتمرارًا فــي وقــوع ضحايــا بســبب األلغــام، وهــذا األمــر مســتمر منــذ عــدة أشــهر دون أن يحظــى 

بمــا يســتحق مــن اهتمــام محلــي ودولــي، فقــد وثقنــا فــي تشــرين األول المنصــرم مقتــل 12 ضحيــة بينهــم 3 

أطفــال إثــَر انفجــار ألغــام لترتفــع الحصيلــة الكليــة لضحايــا األلغــام فــي هــذا العــام إلــى 86 مدنيــًا بينهــم 15 

طفــاًل، وهــذه حصيلــة تعتبــر مــن األعلــى فــي العالــم، وذلــك فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، 

 مــن القــوى المســيطرة ببــذل أيــة جهــود تذكــر فــي عمليــة إزالــة األلغــام، أو 
ٍ

وهــذا مؤشــر علــى عــدم قيــام أي

محاولــة الكشــف عــن أماكنهــا وتســويرها وتحذيــر الســكان المحلييــن منهــا.

والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وباعتبارهــا عضــو فــي “الحملة الدوليــة لحظر األلغــام األرضية وتحالف 

ــى الحظــر  ــي للوصــول إل ــف الدول ــى ســعيها ضمــن هــذا التحال ــة )ICBL-CMC(”، تؤكــد عل ــر العنقودي الذخائ

الشــامل الســتخدام األلغــام والذخائــر العنقوديــة، والوصــول إلــى أن يصبــح ذلــك بمثابــة قانــون عرفــي، وهــو 

قريــب جــدًا مــن ذلــك؛ فقــد بلــغ عــدد الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األلغــام )اتفاقيــة أوتــاوا( حاليــًا 

ــد بشــكل كبيــر جــدًا اســتخدام األلغــام، التــي تعتبــر ســالحًا  164 دولــة عضــوًا، والقانــون الدولــي اإلنســاني يقيِّ

عشــوائيًا بامتيــاز، الغالبيــة العظمــى مــن ضحايــاه هــم مــن المدنييــن ويمتــدُّ خطــر اســتخدام األلغــام علــى 

المجتمعــات المحليــة لســنوات.

منهجية:

ــد  ــى ي ــن وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتلهــم عل ــا الذي ــة الضحاي ــر حصيل يرصــد هــذا التَّقري

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي تشــرين األول 2020. وُيســلِّط الضــوء بشــكل خــاص  أطــراف النِّ

ــز  علــى الضحايــا، الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب، والكــوادر اإلعالميــة والطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي، كمــا ُيركِّ

ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق  علــى المجــازر، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، وتمكَّ

اإلنســان مــن توثيقهــا، وهنــا ُنشــير إلــى أننــا ُنطلــق وصــَف مجــزرة علــى الهجــوم الــذي تســبَّب فــي مقتــل مــا 

ــن التَّقريــر اســتعراضًا ألبــرز الحــوادث،  ال يقــل عــن خمســة أشــخاص مســالمين دفعــة واحــدة، كمــا يتضمَّ

http://www.icblcmc.org/
http://www.icblcmc.org/
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وأخيــرًا فإنَّنــا نحتفــظ بتفاصيــل الحــوادث الكاملــة فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ع التقريــر حصيلــة الضحايــا بحســب الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع الســوري، وهــذا يحتــاج فــي بعــض  يــوزِّ

األحيــان إلــى مزيــد مــن الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة فــي حــال الهجمــات المشــتركة، وفــي حــال لــم نتمكــن 

مــن إســناد عمليــة القتــل ألحــد الطرفيــن المتصارعيــن؛ نظــرًا لقــرب المنطقــة مــن خطــوط االشــتباكات أو 

اســتخدام أســلحة متشــابهة أو ألســباب أخــرى يتــم تصنيــف الحادثــة ضمــن جهــات أخــرى ريثمــا نتوصــل إلــى 

أدلــة كافيــة إلســناد االنتهــاك ألحــد الطرفيــن.

أطراف النزاع التي يوثِّق هذا التقرير ارتكابها عمليات قتل خارج نطاق القانون هي: 

1 - أطراف رئيسة:

قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(.	 

القوات الروسية.	 

تنظيم داعش.	 

هيئة تحرير الشام.	 

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.	 

قوات سوريا الديمقراطية )حزب االتحاد الديمقراطي(.	 

قوات التحالف الدولي.	 

2 - جهات أخرى.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيــع الضحايــا بحســب 

ع هــذا التقريــر حصيلــة  المحافظــة التــي قتلــوا فيهــا، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا أيضــًا، ويــوزِّ

ــي ينتمــون إليهــا. ــه وليــس تبعــًا للمحافظــة الت ــوا في ــذي قتل ــا تبعــًا للمــكان ال الضحاي

ــا فــي الشــهر المنصــرم مــن توثيــق  يســتعرض هــذا التقريــر حصيلــة الضحايــا المدنييــن فقــط، الذيــن تمكنَّ

مقتلهــم وال توثــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاتليــن والمســلحين الذيــن قضــوا خــالل النــزاع، 

بعــض الضحايــا المدنييــن قــد يكونــون قــد قتلــوا قبــل أشــهر أو ربمــا ســنوات عــدة، كمــا فــي بعــض حــاالت 

نــا لــم نتمكــن مــن توثيــق ذلــك فــي وقتهــا، وبالتالــي فإننا نــدرُج تاريخيــن، التاريخ  الوفيــات بســبب التعذيــب، لكنَّ

ــا فيــه مــن توثيــق حادثــة القتــل، والتاريــخ الــذي نعتقــد أنَّ الحادثــة قــد وقعــت فيــه. نرجــو االطــالع  الــذي تمكنَّ

بعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق الضحايــا1 . علــى المنهجيــة المتَّ

يعتمــد هــذا التقريــر علــى عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان، وعبــر شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر المتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات 

ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، يقــوم فريقنــا بمحــاوالت متعــددة لمتابعــة الحــوادث 

ــن الباحــث مــن زيــارة  ومــا وَرَد عنهــا، ومحاولــة التَّحقــق وجمــع أدلــة وبيانــات، وفــي بعــض األحيــان تمكَّ

موقــع الحــدث فــي أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا نــادرًا مــا يحــدث؛ نظــرًا للمخاطــر األمنيــة المرتفعــة جــدًا، 

1  "منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،

 > >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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ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وغالبــًا مــا نقــوم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مثــل هــذه الحــاالت 

باالعتمــاد علــى شــهادات ناجيــن تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث نحــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم 

ر هــذا االنتهــاك، إضافــة إلــى تحليــل المــواد المتوفــرة فــي مصــادر  مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّ

مفتوحــة كشــبكة اإلنترنــت، ووســائط اإلعــالم، وثالثــًا عبــر الحديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج المصابيــن 

دت ســبب الوفــاة. كمــا ُتتيــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نموذجــًا  وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّ

خاصــًا يمكــن ملــؤه باســم ومعلومــات الضحيــة ليتابــع قســم توثيــق الضحايــا هــذه المعلومــات ويتأكــد مــن 

صحتهــا ومــن ثــم إدراجهــا ضمــن قاعــدة البيانــات. 

رة والّصــور التــي وثَّقهــا فريقنــا أو التــي ُنشــرت  لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــوَّ حلَّ

 مــن جميــع المقاطــع المصــّورة 
ٍ
عبــر اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون. ونحتفــظ بنســخ

ر، التــي وردت فــي تلــك التقاريــر والتــي يســتعرضها هــذا التقريــر أيضــًا ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة  والصــوَّ

 صلبــة، ونحــرص دائمــًا علــى حفــظ جميــع هــذه البيانــات مــع المصــدر 
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
ســرية، ونســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت كافــة، وذلــك فــي ظــلِّ الحظــر  الخــاص بهــا وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ

والمالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة األخــرى.

كمــا أن حصيلــة الضحايــا المتضمنــة فــي قاعــدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان تشــمل عمليات 

القتــل خــارج نطــاق القانــون مــن قبــل القــوى المســيطرة، والتــي وقعــت كانتهــاك لــكل مــن القانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان أو القانــون الدولــي اإلنســاني، وال تشــمل حــاالت الوفيــات الطبيعيــة أو بســبب خالفــات 

بيــن أفــراد المجتمــع وأمــور أخــرى مــن هــذا القبيــل. 

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا  ــي ارتكبتهــا أطــراف الن ــر، الت ــواردة فــي هــذا التقري ــع الهجمــات ال جمي

ــاء الهجمــات أو حتــى  ــق أي وجــود عســكري أو مخــازن أســلحة فــي أثن ــم نوثِّ اســتهدفت مناطــق مدنيــة ول

قبلهــا، ولــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل القــوات المعتديــة للمدنييــن ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط 

القانــون الدولــي اإلنســاني.

يحتــوي هــذا التَّقريــر علــى شــهادة واحــدة حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــاهد، وليســت مأخــوذة 

مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــاهد الهــدف مــن المقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتــه علــى اســتخدام 

م أو نعــرَض عليــه أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة  مهــا فــي هــذا التَّقريــر دوَن أن ُنقــدِّ المعلومــات التــي ُيقدِّ

 بعــدم كشــف هويــة 
ٍ
ــر االنتهــاك، وتــمَّ منــُح ضمــان الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيــَب الشــهود معانــاة تذكُّ

كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام اســم مســتعار.

https://sn4hr.org/arabic/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
https://sn4hr.org/arabic/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
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يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بيــن حادثــة وأخــرى، ونظــرًا لكثــرة مــا ورَد ســابقًا مــن تحديــات، فكثيــر مــن الحــوادث 

ــر توصيفهــا القانونــي؛ نظــرًا لحصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة لــم تكــن بحوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها  يتغيَّ

فــي التَّقريــر، حيــث نقــوم بإضافــة تلــك األدلــة والقرائــن إلــى أرشــيف قاعــدة البيانــات، ومــن ناحيــة أخــرى، فكثيــر 

نــت أضــرارًا جانبيــة، فنحــن  هــا تضمَّ مــن الحــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الدولــي اإلنســاني، لكنَّ

 وطنــي، لكننــا ال 
ٍ

نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث تاريخيــًا، وحفاظــًا عليهــا كســجل

نصُفهــا بأنَّهــا ترقــى إلــى جرائــم.

هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي تحديــد الجهــة التــي قامــت بزراعة األلغام، وذلــك نظرًا لتعدد القوى التي ســيطرت 

علــى المناطــق التــي وقعــت فيهــا تلــك االنفجــارات، ولذلــك فنحــن ال ُنســند الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت 

قتــل الضحايــا بســبب األلغــام إلــى جهــة محــددة، ولــم تكشــف أيٌّ مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 

لنا اســتمرار وقــوع ضحايــا بســبب األلغــام  فــي ســوريا عــن خرائــط لألماكــن التــي زرعــت فيهــا األلغــام، ســجَّ

علــى الرغــم مــن مناشــدات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المتكــررة، والمطالبــات العاجلــة بضــرورة 

تدخــل فــرق دوليــة للمســاعدة فــي الكشــف عــن أماكــن تــوزع األلغــام والضغــط علــى القــوى المســيطرة 

فــي ســوريا لتحديــد أماكــن انتشــارها للتقليــل مــن عــدد اإلصابــات والضحايــا المدنييــن بســببها.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

حصــل، كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

ثانيــًا: أبــرز المهــام التــي تقــوم بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
فــي ملــف القتــل خــارج نطــاق القانــون:

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكترونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة 

ننــا  ــا، الذيــن يقــوم فريــق العمــل بجمــع بياناتهــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكَّ وتصنيــف بيانــات الضحاي

بالتالــي مــن توزيــع الضحايــا بحســب الجنــس، والعمــر، والزمــان، والمــكان، وطريقــة القتــل، ونــوع الســالح 

 مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، ويمكننــا أيضــًا توزيــع حصيلــة 
ِ
المســتخدم، والجهــة التــي قامــت بالقتــل، وعقــد

الضحايــا بحســب المــكان الــذي وقــع فيــه انتهــاك القتــل، وكذلــك بحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا، 

 
ِ

َســب
ِ
ُننــا مــن معرفــة الن

ِ
وهــذا بالتالــي ُيســاهم فــي معرفــة كــم خســرت كل محافظــة مــن أبنائهــا، وُيمك

األعلــى للعنــف وفقــًا لهــذا االنتهــاك. ويعمــل فريــق قســم توثيــق الضحايــا علــى تحديــث قاعــدة البيانــات 

الشــاملة باســتمرار، وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

بشــكل آمــن، ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.  
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وقــد اهتمينــا علــى نحــو اســتثنائي ومنــذ عــام 2011 بحــوادث القتــل بحــق الطفــل والمــرأة، وال تــكاد تخلــو 

ــات فــي المجتمــع، كمــا أنهــا تعطــي مؤشــرًا  ــة مــن اإلشــارة إليهمــا، وذلــك لحساســية هــذه الفئ إحصائي

عــن نســبة اســتهداف المدنييــن، وقــد ُقمنــا الحقــًا بإضافــة فئــات أخــرى لهــا دور بــارز فــي الحــراك الشــعبي، 

والحقــًا فــي النــزاع المســلح مثــل الكــوادر اإلعالميــة والطبيــة واإلغاثيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي. 

قمنــا علــى مــدى قرابــة تســع ســنوات بنشــر تقريــر يومــي عــن حصيلــة الضحايــا، إضافــة إلــى أخبــار يوميــة 

عــن حــوادث القتــل، وُنصــدر تقريــرًا شــهريًا يرصــد حصيلــة الضحايــا الذيــن تــم توثيــق مقتلهــم فــي ســوريا فــي 

الشــهر المنصــرم مــن المدنييــن، ومــن الضحايــا بســبب التعذيــب، وتقريــرًا نصــف ســنوي، وتقريــرًا ســنويًا، 

إضافــة إلــى عشــرات التقاريــر الخاصــة التــي توثــق حصيلــة الضحايــا اإلجماليــة أو حصيلــة الضحايــا علــى يــد 

ــق المجــازر التــي  ــة توثِّ ــر خاصــة ودوري ــى تقريــر شــهري وتقاري أحــد أطــراف النــزاع بشــكل خــاص، إضافــة إل

ارتكبــت علــى األرض الســورية. 

كمــا نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إلــى المقــرر الخــاص فــي األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت القتــل 

ــا علــى موافقــة  ــا مــن توثيــق كامــل بياناتهــا وحصلن خــارج نطــاق القانــون، وذلــك لحــاالت القتــل التــي تمكنَّ

األهالــي إلرســالها.

                                                                                                                                                                                                                                  

ــا  ــادرة عنهــا فــي تحليــل ضحاي تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ األمــم المتحــدة اعتمــدت فــي جميــع إحصائياتهــا الصَّ

ــزاع، علــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كأحــد أبــرز المصــادر، كمــا عقــدت الشــبكة الســورية لحقــوق  النِّ

اإلنســان شــراكات مــع هيئــات عديــدة فــي األمــم المتحــدة، وحكومــات دول لتزويدهــا بإحصــاءات ناتجــة عــن 

قواعــد بياناتنــا، فيمــا يصــبُّ فــي مســار العدالــة ومالحقــة المجرميــن ومحاســبتهم. إضافــة إلــى اعتمــاد 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لــدى عــدد واســع مــن وكاالت األنبــاء العربيــة والعالميــة، والعديــد مــن 

المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة.

ثالثًا: حصيلة الضحايا المدنيين:

ترافقــت بدايــة عــام 2020 مــع عمليــة عســكرية عنيفــة قادهــا النظــام الســوري وحليفــاه الروســي واإليرانــي 

ضــدَّ المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته فــي إدلــب ومــا حولهــا، وتعرَّضــت المــدن واألحيــاء الســكنية فــي تلــك 

بت فــي مقتــل العشــرات وتشــريد ســكان مــدن  المناطــق لعمليــات قصــف واســعة وعشــوائية تســبَّ

بأكملهــا، كمــا حصــل مــع مدينــة معــرة النعمــان وســراقب وغيرهــا، وشــهَد الشــهران األول والثانــي مــن 

العــام ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي حصيلــة الضحايــا، ومــع بدايــة شــهر آذار دخــل اتفــاق وقــف إطــالق النــار الروســي 

نفيــذ، ومــن ناحيــة أخــرى اجتــاح فيــروس كورونــا المســتجد معظــم دول العالــم، ومــن بينهــا  ــَز التَّ التركــي حيِّ

ــة  ــات جيــش النظــام الســوري والميليشــيات اإليراني ــى إمكان ــرت عل ــدو أن هــذه الجائحــة قــد أثَّ ســوريا، ويب

المواليــة لــه؛ وهــذا ســاهم فــي تراجــع عمليــات القصــف ضــدَّ المدنييــن، وأدى بالتالــي إلــى انخفــاض فــي 

https://mydata.snhr.org/sites/news/category/daily_news-ar/victims-ar/
https://mydata.snhr.org/sites/news/category/daily-toll-ar/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%b1/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%b1/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
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حصيلــة الضحايــا فــي األشــهر األخيــرة مقارنــة مــع األشــهر الثالثــة األولــى، حيــث وثَّقــت الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مقتــل 126 مدنيــًا بينهــم 18 طفــاًل و8 ســيدات )أنثــى بالغــة( قتلــوا علــى 

يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا وبذلــك أصبحــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن 1463 مدنيــًا 

منــذ مطلــع عــام 2020 حتــى تشــرين الثانــي مــن العــام ذاتــه. 

تتــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 

منــذ مطلــع عــام 2020 علــى النحــو التالــي:

ــز التنفيــذ فــي 6/ آذار من العــام الجاري  لربمــا كان لجائحــة كوفيــد-19 واتفــاق وقــف إطــالق النــار الــذي دخــل حيِّ

2020، دور كبيــر فــي إضعــاف إمكانــات جيــش النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة المواليــة لــه، األمــر 

الــذي ســاهم فــي انخفــاض حصيلــة الضحايــا فــي هــذا العام مقارنــة باألعوام الســابقة، لكن االنفــالت األمني 

الــذي تشــهده معظــم المحافظــات بمــا فيهــا التــي تخضــع لســيطرة النظــام الســوري أدى إلــى ارتفــاع فــي 

حــوادث القتــل وبشــكل أساســي عبــر عمليــات التفجيــر، وإطــالق الرصــاص مــن قبــل مجهوليــن، وفــي كثيــر 

مــن األحيــان لــم نتمكــن مــن تحديــد هويــة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات، وهــذه الممارســات أســفرت عــن نســبة 

ــق  ــه العــام المنصــرم 2019، كمــا اســتمرينا فــي توثي ــت علي ــة بمــا كان ــا هــذا العــام مقارن ــرة مــن ضحاي كبي

حــاالت وفيــات وإصابــات بســبب األلغــام األرضيــة منــذ مطلــع العــام حتــى اآلن.

https://drive.google.com/file/d/12hpVGdhaXlPkyDC_U7AGy_IaEnDv-6T0/view
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تتــوزع حصيلــة القتلــى الذيــن وثقناهــم فــي تشــرين األول حســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 

علــى النحــو التالــي:

ألف: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(: 

وثَّقنا مقتل 31 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفاًل و2 سيدة.

- القوات الروسية: 

وثقنا مقتل 2 مدنيًا على يد القوات الروسية.

- تنظيم داعش:

سجلنا مقتل 2 مدنيًا أحدهما طفل.

- هيئة تحرير الشام:  

سجلنا مقتل 2 مدنيًا على يد هيئة تحرير الشام.

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

وثقنا مقتل 1 طفاًل على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:

لت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 2 مدنيًا. سجَّ

https://drive.google.com/file/d/1r0J9ww0R0U8VMQeol1-K0uwaB7enaTLB/view
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- قوات التحالف الدولي:

سجلنا مقتل 7 مدنيًا بينهم 1 طفاًل و1 سيدة

باء: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 79 مدنيًا بينهم 13 طفاًل و5 سيدات على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 12 بينهم 3 طفاًل

رصاص مجهول المصدر: 28 بينهم 3 طفاًل و2 سيدة

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 33 بينهم 7 طفاًل و1 سيدة.

قتل على يد مجهولين: 5 بينهم 2 سيدة.

حرس الحدود التركي: 1

توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن فــي تشــرين األول علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 

التالــي: النحــو  بحســب المحافظــات الســورية علــى 

https://drive.google.com/file/d/1OiHTg5IMAzcgu9kU2Bc9aQobUBREpiJL/view


القتل خارج نطاق القانون يحصد 126 مدنيا بينهم 18 طفال و8 سيدات و1 من الكوادر 10

اإلعالمية، و10 ضحايا بسبب التعذيب في تشرين األول 2020

ــي والقــوات الروســية،  ــف الدول ــد قــوات التحال ــى ي ــا مجــددًا عل يظهــر المخطــط الســابق ســقوط ضحاي

كمــا يظهــر أن محافظتــي حلــب وإدلــب قــد ســجلتا أعلــى حصيلــة للضحايــا فــي تشــرين األول - 50 % مــن 

الضحايــا قتلــوا فــي هاتيــن المحافظتيــن-.

رابعــًا: حصيلــة ضحايــا التعذيــب والكــوادر الطبيــة واإلعالميــة والدفــاع 
المدنــي:

ألف: حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مقتــل 10 ضحايــا بســبب التعذيــب كانــوا 

جميعــًا علــى يــد قــوات النظــام الســوري، وبذلــك أصبحــت حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب 119 ضحيــة 

قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ مطلــع عــام 2020 حتــى تشــرين الثانــي 

مــن العــام ذاتــه.

والقــوى  النــزاع  أطــراف  يــد  علــى  التعذيــب  بســبب  مقتلهــم  وثقنــا  الذيــن  الضحايــا  حصيلــة  تتــوزع 

التالــي: النحــو  علــى   2020 عــام  مطلــع  منــذ  ســوريا  فــي  المســيطرة 

https://drive.google.com/file/d/1OmDezQVjuI0xziTXblWPNunEpELyYFo8/view
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ــدالع  ــذ ان ــات القتــل بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري من ــم تتوقــف عملي ل

الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011، وال تــزال مســتمرة فــي هــذا العــام أيضــًا علــى الرغــم مــن صــدور مرســوم 

العفــو رقــم 6 لعــام 2020، الــذي أصــدره رئيــس النظــام الســوري فــي 22/ آذار، وُتشــكل حصيلــة الضحايــا 

الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري منــذ مطلــع العــام قرابــة 79 % 

مــن الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب، وهــي نســبة مرتفعــة جــدًا.

نستعرض فيما يلي أبرز الحاالت: 

بجامعــة  الحقــوق  كليــة  فــي  جامعــي  طالــب  العلــي،  راتــب 

ــة تيــر معلــة بريــف  البعــث فــي مدينــة حمــص، مــن أبنــاء قري

محافظــة حمــص الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظام الســوري 

إحــدى  لــدى مــروره علــى   2013 الثانــي/  30/ كانــون  األربعــاء 

نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة حمــص، ومنــذ ذلــك 

الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار 

النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا 

بزيارتــه. الجمعــة 2/ تشــرين األول/ 2020 حصلــت الشــبكة 

ــى إعدامــه الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات ُتشــير إل

 فــي أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري إثــَر حكــم صــدر بحقــه عــن محكمــة الميــدان العســكرية 

بدمشــق يــوم الســبت 1/ حزيــران/ 2013. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثمانــه لذويــه.

عبــد الكريــم أحمــد قــدور، مــن أبنــاء منطقــة الحولــة بريــف 

محافظــة حمــص الشــمالي، مــن مواليــد عــام 1952، اعتقلتــه 

قــوات النظــام الســوري األربعــاء 2/ أيــار/ 2012، ومنــذ ذلــك 

الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الـــُمختفين قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار 

النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا 

يــوم  الســورية لحقــوق اإلنســان  الشــبكة  بزيارتــه. حصلــت 

األربعــاء 30/ أيلــول/ 2020 علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه، 

ــه؛ ممــا  ــدى اعتقال ــدة ل ــه كان بصحــة جي ــا معلومــات أن ولدين

داخــل ســجن  التعذيــب  كبيــر وفاتــه بســبب   
ٍ

يرّجــح بشــكل

أن  ونؤكــد  دمشــق.  ريــف  بمحافظــة  العســكري  صيدنايــا 

ــه. ــه لذوي ــم ُتســلِّم جثمان قــوات النظــام الســوري ل

راتب العلي

عبد الكريم أحمد قدور

https://drive.google.com/file/d/1rixXJrYCKGcFxMwkL6_xPc24-bSaXl6d/view
https://drive.google.com/file/d/1iIMEoF54zjkDF9LMIhiCESYBqi3FwB-z/view
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باء: حصيلة ضحايا الكوادر الطبية:

لــم تتمكــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة حالــة وفــاة بحــق الكــوادر الطبيــة فــي 

األول. تشــرين 

تاء: حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية:

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل إعالمي واحد على يد القوات الروسية.

اإلثنيــن 26/ تشــرين األول/ 2020 قضــى الناشــط اإلعالمــي 

رشــيد رشــيد البكــر إثــر قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد 

الجويــة  الدويلــة  قاعــدة  علــى  عــدة  صواريــخ  روســي  أنــه 

بالقــرب مــن مدينــة كفــر تخاريــم فــي ريــف محافظــة إدلــب 

الغربــي، فــي أثنــاء تغطيتــه اإلعالميــة للتدريبــات العســكرية 

داخــل معســكر تابــع لفصيــل “فيلــق الشــام” التابــع للجبهــة 

مشــتركة  لســيطرة  المدينــة  تخضــع  للتحريــر.  الوطنيــة 

بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة “الجبهــة الوطنيــة 

للتحريــر” وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

رشــيد، مراســل حربــي لصالــح فيصــل فيلــق الشــام ومصــور لــدى وكالــة ســوريا 1 وشــبكة المحــرر اإلعالميــة، 

مــن أبنــاء مدينــة كفــر تخاريــم، مــن مواليــد عــام 1996، حاصــل علــى الشــهادة الثانويــة، أعــزب.

 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي محمــد وليــد جبــس2 ، الــذي أخبرنــا 

أنَّ طيرانــًا ثابــت الجنــاح يتبــع ســالح الجــو الروســي، وفــق مــا أعلنــت المراصــد، شــنَّ غــارة بأربعــة صواريــخ 

علــى قاعــدة الدويلــة الجويــة فــي منطقــة الدويلــة، بالقــرب مــن مدينــة كفــر تخاريــم فــي ريــف محافظــة إدلــب 

الغربــي، بينمــا كان زميلــه رشــيد يقــوم بتغطيــة إعالميــة للتدريبــات العســكرية فــي معســكر تابــع لفصيــل 

“فيلــق الشــام” داخــل القاعــدة الجويــة، قــال محمــد: “فــي بدايــة األمــر وصلنــا أّن رشــيد مصــاب، فذهبــت 

مــع أخيــه للبحــث عنــه فــي المراكــز الطبيــة. بدايــة لــم نتمكــن مــن العثــور عليــه إلــى أن وصلنــا مشــفى 

الشــهيد وســيم حســينو الجراحــي وســط مدينــة كفــر تخاريــم، حيــث رأينــا جثــث عشــرات القتلــى مــن 

ــن شــقيق رشــيد مــن التعــرف عليــه مــن قطــع مالبســه الممزقــة وبعــض العالمــات  المقاتليــن، وتمكَّ

علــى جســده، لقــد تحــول جثمــان رشــيد إلــى أشــالء”. 

ثاء: حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني:

لــم تتمكــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة حالــة وفــاة بحــق كــوادر الدفــاع المدنــي 

فــي تشــرين األول.

رشيد رشيد البكر

2  عبر تطبيق واتساب في 29/ تشرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/182MWFz26nJVEFw_N02KM3mChRMclr_OD/view
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لناها في تشرين األول: خامسًا: حصيلة أبرز المجازر التي سجَّ

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 39 مجــزرة منــذ مطلــع عــام 2020، بينهــا 3 مجــازر 

وثقناهــا فــي تشــرين األول توزعــت بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

1 - أطراف رئيسية:

قوات النظام السوري: 1	 

 قوات التحالف الدولي: 1	 

2 - جهات أخرى:

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 1

نستعرض فيما يلي أبرز المجازر:

الثالثــاء 29/ أيلــول/ 2020 هاجمــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري والميليشــيات المواليــة لــه قريــة 

ــدة الســعن فــي ريــف محافظــة حمــاة الشــرقي،  ــة جنــوب شــرق بل الفاســدة الواقعــة فــي منطقــة البادي

-حيــث يوجــد فــي هــذه المنطقــة عائــالت مــن عــرب الشــحرات وعــرب المعاطــة-، وقامــوا بإطــالق رصــاص 

ــل 9 مدنييــن، تخضــع المنطقــة لســيطرة  ــى مقت ــن فــي تلــك المنطقــة؛ مــا أدى إل ــى المدنيي عشــوائي عل

قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

الثالثــاء 6/ تشــرين األول/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي شــارع عثمــان بــن عفــان 

علــى األطــراف الشــمالية الشــرقية مــن مدينــة البــاب فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي، مــا أدى إلــى مقتــل 

ــة 3 مــن الكــوادر  ــى إصاب ــة 30 آخريــن بجــراح، إضافــة إل ــة قراب ــًا، بينهــم 5 طفــاًل و1 ســيدة، وإصاب 20 مدني

الطبيــة كانــوا يســتقلون ســيارة إســعاف تابعــة لمنظمــة اإلغاثــة والتنميــة)SRD( كانــت فــي موقــع التفجيــر، 

مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة 

للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل، تخضــع مدينــة البــاب لســيطرة الجيــش الوطنــي.

سادســًا: النظــام الســوري المســؤول الرئيــس عــن وفيــات المواطنيــن 
الســوريين بســبب جائحــة كوفيــد-19:

ال يشــمل هــذا التقريــر حــاالت الوفيــات بمــا فيهــا التــي تتســبَّب بهــا جائحــة كوفيــد-19، حيــث أننــا نقــوم بتوثيــق 

عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون بشــكل أساســي، ولكــن وبــدون شــكٍّ فقــد يــؤدي إهمــال النظــام 

الســوري وإدارتــه الكارثيــة للدولــة الســورية علــى مــدى الســنوات الماضيــة كلهــا خيــر مؤشــر علــى ذلــك، قــد 

يــؤدي إهمالــه واكتراثــه فــي حمايــة العائلــة والنظــام الحاكــم وحاشــيته إلــى وفيــات واســعة بيــن المواطنيــن 

الســوريين، ويجــب أن نتذكــر دائمــًا أن النظــام الســوري وحليفــه الروســي متَّهمــان بشــكل أساســي بتدميــر 

https://drive.google.com/file/d/10Ww5E3jQ6otnEyblvCP0bvfUowuOxIIN/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/10Ww5E3jQ6otnEyblvCP0bvfUowuOxIIN/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1GJwm1rN_vqhZ-RYqSYdP0pmnecoE6-_l/view
https://drive.google.com/file/d/1bnuHpQLlXsqtnIOOf4tiiQIfL4jzmOXW/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%2D%20%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA%D9%87%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%206%2010%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVVuY21lUDdPa1pCc0NXdS1YOXhoaXdCMkh3Z1dtZFI1TmZUbFhpekQ3ZUdjZz9ydGltZT1SeHY0UkRaLTJFZw
https://drive.google.com/file/d/1SbWcBtogqf8eCT2kCFE2URilKgKvxjTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbWcBtogqf8eCT2kCFE2URilKgKvxjTT/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaJEOCHp2kFOkV_9T7o6EggBUH4PVOoM5mdbEeaKzxCiVw?e=uzr886
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eeutl_P89rxCjWR6B1N7EhwBkagUnAb_7T5Dy45LGu
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eeutl_P89rxCjWR6B1N7EhwBkagUnAb_7T5Dy45LGu
https://drive.google.com/file/d/1tDg54AX0J_UB7TrqqTP8AXt8F09vzmAj/view
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وقصــف معظــم المراكــز الطبيــة فــي ســوريا، وبقتــل المئــات مــن الكــوادر الطبيــة بحســب قاعــدة بيانــات 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وكذلــك مــا زال العشــرات منهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا. وقــد 

أعلنــت وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري عــن 285 حالــة وفــاة فــي ســوريا بســبب فيــروس كورونــا 

المســتجد حتــى تاريــخ 30/ تشــرين األول، ولكننــا نعتقــد أن هــذه اإلحصائيــة غيــر دقيقــة؛ نظــرًا لعــدم وجــود 

أيــة شــفافية فــي مختلــف الــوزارات الحكوميــة، ونظــرًا إلشــراف األجهــزة األمنيــة علــى مــا يصــدر مــن هــذه 

الــوزارات، وهــذا هــو حــال األنظمــة التوتاليتاريــة. 

إن عــدم اإلفــراج عــن المعتقليــن تعســفيًا وبشــكل خــاص الموقوفيــن دون أيــة تهمــة، وكبــار الســن، وفــي 

مقدمتهــم قرابــة 3327 مــن الكــوادر الطبيــة، هــو دليــل واضــح علــى مســؤولية النظــام الســوري األساســية 

عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 باعتبــاره يتحكــم بمؤسســات الدولــة وإدارتهــا، وقــد فشــل تمامــًا فــي حمايــة 

المدنييــن الســوريين، بــل إنــه ســخرَّها لحمايــة العائلــة الحاكمــة واالســتمرار فــي الحكــم ولــو تشــرد 13 مليــون 

مواطــن ســوري خــارج منازلهــم ولــم يتمكــن معظمهــم مــن العــودة إليهــا بســبب عمليــات النهــب والتدميــر 

الواســعة التــي طالتهــا.

سابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيان مدنية، وقــد ارتكبت قوات 	 

الحلــف الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب 

المنشــآت  تدميــر  فــي  العشــوائي  القصــف  وعمليــات  بت هجماتهــا  تســبَّ كمــا  القســري،  واإلخفــاء 

ــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي  واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّ

الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

مقتــل نســبة مرتفعــة مــن الســوريين بســبب األلغــام، ولــم تكشــف أيٌّ مــن القــوى الفاعلــة فــي النــزاع 	 

الســوري عــن خرائــط لألماكــن التــي زرعــت فيهــا األلغــام.

 الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخــرق 	 
ِ

لــم تكتــف

ــق باإلفــراج  قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

ــة محاســبة. عــن المعتقليــن، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أي

انتهك تنظيم داعش القانون الدولي اإلنساني، ُمتسبب في مقتل العديد من المدنيين.	 

انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني، ُمتسببة في مقتل العديد من المدنيين.	 

ــي 	  ذتهــا قــوات الحلــف “قــوات التحالــف الدول ــر المتناســب التــي نفَّ إن عمليــات القصــف العشــوائي غي

القتــل  جرائــم  وإن  اإلنســاني،  الدولــي  للقانــون  واضحــًا  خرقــًا  تعتبــر  الديمقراطيــة”  ســوريا  وقــوات 

العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12188
http://www.sana.sy/?p=1247876
https://sn4hr.org/arabic/?p=12188
https://sn4hr.org/arabic/?p=12662
https://sn4hr.org/arabic/?p=12662
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خرقــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات تعتبــر 	 

بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن 

أو إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.

ــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة 	  إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ

تــة بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق  ُمبيَّ

اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 المــواد )27، 31، 32(.

التَّوصيات: 

إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل 	 

واضــح علــى “توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا.”

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب 	 

التوقــف عــن اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر 

اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

ــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم 	  ــدأ مســؤولية حماي إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مب

وفنونهــم مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا علــى غــرار 	 

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وأن يتضمَّ

علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام 	 

ــدد. الســوري، الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ

فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين  اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ

برعــات الالزمــة. داخليــًا ومتابعــة الــدول، التــي تعهــدت بالتَّ

 

إلى المجتمع الدولي:

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي  إلقامــة تحالفــات لدعــم الشَّ

ــعي إلــى ممارســة الواليــة  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدَّ

لجميــع  عادلــة  محاكمــات  فــي  الوطنيــة،  المحاكــم  أمــام  الجرائــم  هــذه  بشــأن  العالميــة  القضائيــة 

المتورطيــن. األشــخاص 

دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا 	 

ــدأ  ــق مب ــى تطبي ــة )ICRtoP(” إل ــدأ مســؤولية الحماي ــق مب ــي مــن أجــل تطبي ــف الدول عضــو فــي “التحال
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مســؤولية الحمايــة )R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم 

خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، 

ــة،  ــدأ مســؤولية الحماي ــى الفصــل الســابع وتطبيــق مب ــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إل ــي ال ُب وبالتال

ــزال مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي  الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال ي

ســوريا.

غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ

ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 	  السَّ

العالميــة. القضائيــة  الواليــة  مبــدأ  اإلنســان، واســتخدام  ومجلــس حقــوق 

 العمــل علــى إعــداد مشــاريع تهــدف إلعــداد خرائــط تكشــف عــن مواقــع األلغــام والذخائــر العنقوديــة 	 

فــي كافــة المحافظــات الســورية؛ ممــا يســهل عمليــة إزالتهــا وتوعيــة الســكان بأماكنهــا.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــذت مــن  المتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ

ــزاع والقــوى المســيطرة.  قبــل أطــراف النِّ

تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجرة ورفــع التَّوعية 	 

المحليــة لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطر.

ــة تجمــع عــددًا مــن المنظمــات الســورية الفاعلــة في مجــال توثيق االنتهاكات والمســاعدة 	  إنشــاء منصَّ

اإلنســانية؛ بهــدف تبــادل الخبــرات مع المجتمع الســوري.

العمــل علــى إعــداد تقريــر خــاص عــن اســتخدام األلغــام فــي ســوريا ومخاطــر ذلــك علــى المدنييــن، 	 

وتحديــد أبــرز المواقــع التــي تمــت فيهــا زراعــة األلغــام.

 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق 	  فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

التركيز على مسألة األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد.	 

إعــادة تسلســل عمليــة الســالم إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم 	 

اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي. 
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إلى النظام السوري:

التَّوقف عن عمليات القصف العشــوائي واســتهداف المناطق الســكنية والمستشــفيات والمدارس 	 

واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميل المتفجرة. 

بت في موت آالف المواطنين السوريين داخل مراكز االحتجاز.	  إيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّ

الكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصيرهم حتى اآلن.	 

االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو 	 

القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

 

إلى النظام الروسي:

فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي التَّقريــر، وإطــالع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا، ومحاســبة 	 

المتورطين.

تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر 	 

الضحايــا والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.

ة واحتــرام القانون 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

العرفي اإلنســاني.

علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات 	 

خفــض التَّصعيــد، والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غيــر 

ــى المناطــق المحاصــرة. المشــروط بدخــول المســاعدات اإلنســانية إل

نشــر خرائــط تفصيليــة بالمواقــع، التــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات بالذخائــر العنقوديــة، 	 

وتزويــد األمــم المتحــدة وإطــالع المجتمــع الســوري عليهــا، وهــذا ُييســر عمليــات إزالــة المخلفــات التــي 

لــم تنفجــر بعــد.

 لــدى النظــام 	 
ٍ

البــدء فــي تحقيــق اختــراق فــي قضيــة المعتقليــن عبــر الكشــف عــن مصيــر 84 ألــف مختــف

ي. السور

 

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية(:

فــت قتلــى 	  ــب علــى دول التَّحالــف الدولــي أن تعتــرف بشــكل صريــح بــأّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّ يتوجَّ

ــة، واإلســراع فــي عمليــات  مدنييــن أبريــاء، وأن تحــاول بــداًل عــن اإلنــكار المســارعة فــي فتــح تحقيقــات جديَّ

تعويــض الضحايــا والمتضرريــن، واالعتــذار منهم.

يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إلــى أن تلتــزم قــوات 	 

ســوريا الديمقراطيــة بقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذه 

عــم مــع  مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالســالح والدَّ

العلــم بأنهــا تقــوم بانتهــاك قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني يعتبــر مســاهمة فــي هــذه االنتهــاكات.



القتل خارج نطاق القانون يحصد 126 مدنيا بينهم 18 طفال و8 سيدات و1 من الكوادر 18

اإلعالمية، و10 ضحايا بسبب التعذيب في تشرين األول 2020

يجــب علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــكيل لجنــة تحقيــق خاصــة بحــوادث االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا 	 

قواتهــا والكشــف عــن تفاصيلهــا واالعتــذار عنهــا ومحاســبة المتورطيــن فيهــا وتعويــض الضحايــا 

والمتضرريــن.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو 	 

القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

ــة، 	  ــن األهــداف العســكرية والمدني ــز بي ــع المناطــق وضــرورة التميي ــن فــي جمي ــة المدنيي ضمــان حماي

ــة هجمــات عشــوائية. ــاع عــن أي واالمتن

فــت انتهــاكات 	  ــة عمليــات اعتقــال تعســفي، والتَّحقيــق فــي الحــوادث التــي خلَّ التَّعهــد بالتَّوقــف عــن أيَّ

ــي اإلنســاني. ــون الدول للقان

اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون 	 

الدولي اإلنســاني.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قامــت بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة 	 

أو القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

إلى المنظمات اإلنسانية:

وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 

بذل جهود في عمليات إزالة األلغام على التوازي مع العمليات اإلغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.	 

شكر وتقدير

كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي الضحايــا وأصدقائهــم، وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن 

أغنــت مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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