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أواًل: خلفية ومنهجية:

ُتعتبــر عمليــة تســجيل الضحايــا الذيــن يقتلــون فــي ســوريا مــن أبــرز مهــام الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان منــذ آذار 2011 حتــى اآلن؛ ذلــك أنَّ القتــل هــو أعظــم أنمــاط االنتهــاكات، وألنَّ الشــعب 
ل  الســوري يتأثــر بهــا علــى النحــو األكبــر، ففقــدان األب أو األم أو األخ أو الصديــق ونحــو ذلــك ُيشــكَّ
صدمــة مرعبــة وخســارة ال تعــوض، وبشــكل خــاص بعــد أن أصبــح نمــط القتــل واســعًا ومنهجيــًا 
مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المقاتلــة معــه بشــكل أساســي -الــذي يــكاد يكــون 
ــم  ــة ث ــات والمدفعي ــر اســتخدام الدباب ــة عــام 2012 -، عب ــى بداي ــل حت ــات القت ــد لعملي المرتكــب الوحي
الطيــران الحربــي وإلقــاء البراميــل المتفجــرة وصواريــخ ســكود، واألســلحة الكيميائيــة، واألمر الــذي زاد 
مــن أهميــة وتعقيــد عمليــة توثيــق الضحايــا الذيــن يقتلــون فــي ســوريا هــو دخــول أطــراف عــدة فــي 

ــزاع الســوري. النِّ

يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتلهــم علــى 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي شــباط 2021. وُيســلِّط الضــوء بشــكل خــاص  يــد أطــراف النِّ
علــى الضحايــا، الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب، والكــوادر اإلعالميــة والطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي، 
ــن فريــق  ــز التقريــر علــى المجــازر، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، وتمكَّ كمــا ُيركِّ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، وهنــا ُنشــير إلــى أننــا ُنطلــق وصــَف مجــزرة علــى 
الهجــوم الــذي تســبَّب فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن خمســة أشــخاص مســالمين دفعــة واحــدة، كمــا 
ــا نحتفــظ بتفاصيــل الحــوادث الكاملــة فــي  ــرًا فإنَّن ــرز الحــوادث، وأخي ــر اســتعراضًا ألب ــن التَّقري يتضمَّ

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.
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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(1 .
تنظيم داعش

هيئة تحرير الشام2.
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني

قوات سوريا الديمقراطية )حزب االتحاد الديمقراطي(.
2 - جهات أخرى.

وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع توزيع الضحايا بحســب 
ع هــذا التقريــر  المحافظــة التــي قتلــوا فيهــا، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا أيضــًا، ويــوزِّ

حصيلــة الضحايــا تبعــًا للمــكان الــذي قتلــوا فيــه وليــس تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــون إليهــا.
ــا فــي الشــهر المنصــرم مــن  يســتعرض هــذا التقريــر حصيلــة الضحايــا المدنييــن فقــط، الذيــن تمكنَّ
توثيــق 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 
نــا لــم نتمكــن مــن توثيــق ذلــك فــي وقتهــا، وبالتالــي  فــي بعــض حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب، لكنَّ
ــا فيــه مــن توثيــق حادثــة القتــل، والتاريــخ الــذي نعتقــد أنَّ  فإننــا نــدرُج تاريخيــن، التاريــخ الــذي تمكنَّ
بعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقوق  الحادثــة قــد وقعــت فيــه. نرجــو االطــالع علــى المنهجيــة المتَّ

اإلنســان فــي توثيــق الضحايــا3 .

يعتمــد هــذا التقريــر علــى عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان، وعبــر شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات المصادر المتنوعــة من خالل 
تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، يقــوم فريقنــا بمحــاوالت متعــددة 
ــن  لمتابعــة الحــوادث ومــا وَرَد عنهــا، ومحاولــة التَّحقــق وجمــع أدلــة وبيانــات، وفــي بعــض األحيــان تمكَّ
الباحــث مــن زيــارة موقــع الحــدث فــي أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا نــادرًا مــا يحــدث؛ نظــرًا للمخاطــر 

3  "منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،

 > >http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< 

1  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي 

الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة 
علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجد 
هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن 

يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

2  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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األمنيــة المرتفعــة جــدًا، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وغالبــًا مــا نقــوم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فــي مثــل هــذه الحــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجيــن تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث 
ر هــذا االنتهــاك،  نحــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّ
إضافــة إلــى تحليــل المــواد المتوفــرة فــي مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنترنــت، ووســائط اإلعــالم، 
دت ســبب  وثالثــًا عبــر الحديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج المصابيــن وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّ
الوفــاة. كمــا ُتتيــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نموذجــًا خاصــًا يمكــن ملؤه باســم ومعلومات 
الضحيــة ليتابــع قســم توثيــق الضحايــا هــذه المعلومــات ويتأكــد مــن صحتهــا ومن ثــم إدراجها ضمن 

قاعــدة البيانــات. 

كمــا أن حصيلــة الضحايــا المتضمنــة فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تشــمل 
عمليــات 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 الطبيعية 

أو بســبب خالفــات بيــن أفــراد المجتمــع وأمــور أخــرى مــن هــذا القبيــل. 

جميــع الهجمــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المســيطرة في ســوريا 
ــق أي وجــود عســكري أو مخــازن أســلحة فــي أثنــاء الهجمــات أو  اســتهدفت مناطــق مدنيــة ولــم نوثِّ
حتــى قبلهــا، ولــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل القــوات المعتديــة للمدنييــن ُقبيــل الهجمــات كمــا 

يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.

هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي تحديــد الجهــة التــي قامــت بزراعــة األلغــام، وذلــك نظــرًا لتعــدد القــوى 
التــي 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 فــي ســوريا عــن خرائــط لألماكــن التــي زرعــت فيهــا األلغــام، ســجلنا 
اســتمرار وقوع ضحايا بســبب األلغام على الرغم من مناشــدات الشــبكة الســورية لحقوق 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 االجتماعية واالقتصادية والنَّفســية.

http://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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ثانيًا: موجز عن أبرز حوادث القتل في شباط:

شــهَد شــهر شــباط اســتمرارًا فــي وقــوع ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق 
ــا  ــة الضحاي ــًا بينهــم 6 أطفــال لتصبــح حصيل ــل 16 مدني ــه مقت ــا في متفرقــة فــي ســوريا، حيــث وثقن
لنا العديــد  الذيــن قتلــوا بســبب األلغــام منــذ بدايــة عــام 2021، 34 مدنيــًا بينهــم 22 طفــاًل، حيــث ســجَّ
مــن حــوادث انفجــار األلغــام التــي أســفرت عــن ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن فــي مناطــق عــدة علــى 
 مــن القــوى المســيطرة ببــذل أيــة 

ٍ
اختــالف القــوى المســيطرة حاليــًا؛ وهــذا مؤشــر علــى عــدم قيــام أي

جهــود تذكــر فــي عمليــة إزالــة األلغــام، أو محاولــة الكشــف عــن أماكنهــا وتســويرها وتحذيــر الســكان 
المحلييــن منهــا.

األحــد 7/ شــباط انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة مجهولــة، كان ضمــن أنقــاض مبنــى 
مدمــر فــي منطقــة جــورة العرايــس التابعــة لحــي بابــا عمــرو بمدينــة حمــص؛ مــا أدى إلــى مقتــل طفــل 

واحــد، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

الخميــس 11/ شــباط انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبل جهــة مجهولة في منطقة الكاســتيلو 
شــمال غــرب مدينــة حلــب الخاضعــة لقــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة، مــا أدى إلــى مقتل طفل 

كان يرعــى األغنــام فــي المنطقة.

اإلثنيــن 15/ شــباط انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة مجهولــة فــي منطقة باديــة خناصر 
بريــف حلــب الجنوبــي، بعائلــة مــن ســتة أشــخاص كانــوا يجمعــون الكمــأة، مــا أدى إلــى مقتــل رجــل 
وطفــل مــن أحفــاده، وجــرح بقيــة أفــراد العائلــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

الخميــس 11/ شــباط قضــى طفــل يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، مــن أبنــاء قريــة عايــد صغيــر التابعــة 
لمنطقــة الطبقــة بريــف الرقــة الغربــي؛ جــراء انفجار لغم أرضي مجهول المصــدر في قريته الخاضعة 

لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

األربعــاء 17/ شــباط أعلــن الدفــاع المدنــي عــن العثــور علــى مقبــرة جماعيــة خــالل عمليــات إزالــة 
األنقــاض فــي منطقــة طريــق الســد علــى أطــراف مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي، حيــث تمكنــت 
فــرق الدفــاع المدنــي مــن انتشــال 19 جثــة وُنقلــت إلــى أحــد المشــافي الطبيــة لتوثيقها، وتعــود الجثث 
ألشــخاص مجهوليــن، ويرجــح أنهــا تعــود لفتــرة ســيطرة تنظيــم داعــش علــى المدينــة والمعــارك 

التــي شــهدتها المنطقــة بيــن التنظيــم وفصائــل الجيــش الوطنــي.

فــي 7/ شــباط قالــت وكالــة األنبــاء الســورية الرسمية-ســانا أن جهــات مختصــة عثــرت علــى رفــات ثالثة 
أشــخاص فــي منطقــة كحلــون علــى بعــد 10 كــم شــرق مدينــة تدمــر بريــف حمــص الشــرقي، ويعتقــد أن 
مــن بينهــم رفــات عالــم اآلثــار “خالــد األســعد” الــذي كان تنظيــم داعــش قــد أعدمــه عــام 2015 لرفضــه 

 .DNA التعــاون معــه، وينتظــر التأكــد مــن هويــة الجثاميــن بعــد إجــراء تحليــل الحمــض النــووي الـــ

http://www.sana.sy/?p=1310965
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مــع اســتمرار ســوء أوضــاع المخيمــات والالجئيــن رصدنــا حــاالت وفيــات فــي المخيمــات نتيجــة نقــص 
الغــذاء والــدواء وافتقــار المخيمــات ألدنــى مقومــات الحيــاة، ففــي يــوم الجمعــة 12/ شــباط توفيــت 
رضيعــة ســورية تبلــغ مــن العمــر 4 أيــام فقــط، فــي مخيــم الركبــان الواقــع علــى الحــدود الســورية –

األردنيــة، وذلــك نتيجــة ســوء الرعايــة الصحيــة المقدمــة لهــا بعــد الــوالدة. 

كمــا اســتمرت عمليــات التفجيــرات عــن بعــد فــي ســوريا، وقــد انفجــرت يــوم الثالثــاء 16/ شــباط عبــوة 
ــة لمنظمــة  ــق الصحــة المجتمعي ــوع فــان تابعــة لفري ــون فــي ســيارة مــن ن ناســفة زرعهــا مجهول
خبــراء اإلغاثــة قــرب مطعــم الشــالل ومســجد النصــر وســط مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي؛ مــا 

أدى إلــى مقتــل مدنــي متطــوع لــدى منظمــة خبــراء اإلغاثــة.

اإلثنيــن 22/ شــباط توفــي رجــل وأصيــَب عــدد مــن أفــراد أســرته، جــراء انفجــار شــاحن بطاريــة فــي 
منزلهــم، كان قــد وجــده فــي الطريــق ويبــدو أنــه ملغــم مــن قبــل مجهوليــن، حيــث انفجر بمجــرد وصله 
بالكهربــاء، فــي منزلــه الواقــع علــى طريــق القســطل غــرب مدينــة اعــزاز بريــف حلــب الشــمالي، تخضع 

المنطقــة لســيطرة فصائــل الجيــش الوطنــي.

كمــا وثقنــا فــي هــذا الشــهر وقــوع ثــالث مجــازر جميعهــا بســبب تفجيــرات مجهولــة المصــدر؛ أدت 
هــذه التفجيــرات إلــى مقتــل 18 مدنيــًا، بينهــم 7 أطفــال، و2 ســيدة )أنثــى بالغــة(.

ثالثًا: حصيلة الضحايا المدنيين:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط 2021 مقتــل 138 مدنيــًا بينهــم 23 طفــًا 

و11 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. 



القتل خارج نطاق القانون يحصد 138 مدنيا بينهم 7

23 طفال و11 سيدة، و14 ضحية بينهم طفل 

بسبب التعذيب في شباط 2021

تتــوزع حصيلــة القتلــى الذيــن وثقناهــم فــي شــباط بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 
علــى النحــو التالــي:

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

وثَّقنا مقتل 19 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفاًل و1 سيدة.

- تنظيم داعش:
سجلنا مقتل 1 مدنيًا على يد تنظيم داعش

- هيئة تحرير الشام:  
سجلنا مقتل 1 طفاًل على يد هيئة تحرير الشام.

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
سجلنا مقتل 1 مدنيًا على يد قوات المعارضة المسلحة / الجيش الوطني.

https://drive.google.com/file/d/1-MrsuE8OMK2lqLeVKD10xjwDrv2Osm4c/view
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-  قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:
لت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 6 مدنيًا بينهم 1 طفاًل. سجَّ

باء: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 110 مدنيًا بينهم 19 طفاًل و10 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 16 مدنيًا بينهم 6 طفاًل و1 سيدة
رصاص مجهول المصدر: 29 مدنيًا بينهم 2 طفاًل و1سيدة

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 22 مدنيًا بينهم 7 طفاًل و2 سيدة 
قتل على يد مجهولين: 38 مدنيًا بينهم 2 طفاًل و5 سيدة

حرس الحدود التركي: 4 مدنيًا بينهم 2 طفاًل و1 سيدة
القوات اللبنانية: 1 مدنيًا

توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن فــي شــباط على يد أطراف النزاع والقوى المســيطرة بحســب 
المحافظــات الســورية على النحو التالي:

https://drive.google.com/file/d/1wiYbqYarQ1QFCKu8uUUo_8uSejVmHJcQ/view
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شــهدت محافظــة حلــب ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي أعــداد الضحايــا لهــذا الشــهر، معظمهــم تــم توثيــق 
مقتلهــم علــى يــد جهــات أخــرى، وقــد شــكلت نســبة الضحايــا فــي هــذه المحافظــة 43.48 % مــن 

مجمــوع الضحايــا الكلــي.

رابعــًا: حصيلــة ضحايــا التعذيــب والكــوادر الطبيــة واإلعاميــة والدفــاع 
المدنــي:

ألف: حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط مقتــل 14 شــخصًا بســبب التعذيــب 

بينهــم 1 طفــًا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة. 
تتــوزع حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي شــباط بســبب التعذيــب بحســب أطــراف النزاع 

والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالي:

1 - األطراف الرئيسة:
- النظام السوري: 10 شخصأ

- هيئة تحرير الشام: 1 طفاًل
- قوات سوريا الديمقراطية: 1 شخصًا

2 - جهات أخرى: 2 شخصًا

https://drive.google.com/file/d/13jQITZvlLuiBM5ctaH-Ruj8hXnU6ynSi/view
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نستعرض فيما يلي أبرز الحاالت: 
محمــد حســن الحلــو، موظــف حكومــي فــي قطــاع الســكك 
الحديديــة، مــن أبنــاء بلــدة حيــان بريــف محافظــة حلب الشــمالي، 
يبلــغ مــن العمــر 53 عامــًا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي 
عــام 2015، مــن أمــام مشــفى الــرازي فــي مدينة حلــب، ومنذ ذلك 
ــكار  ــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلن الوقــت تقريب
النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا 
ــه. األربعــاء 3/ شــباط/ 2021، حصلــت الشــبكة الســورية  بزيارت
ولدينــا  وفاتــه،  إلــى  ُتشــير  علــى معلومــات  اإلنســان  لحقــوق 
معلومــات تؤكــد أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز

ٍ
بشــكل

التابعة لها. ونؤكد أن قوات النظام السوري لم ُتسلِّم جثمانه لذويه.

الطفــل حســين محمــد العلــوش، مــن أبنــاء قريــة إبليــن بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ويقيــم فــي 
مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، اعتقلته عناصــر هيئة تحرير 
الشــام يــوم األربعــاء 20/ كانــون الثانــي/ 2021، فــي مدينــة ســرمدا، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لهــا، وتــّم تعذيبــه حتــى المــوت، األربعــاء 3/ شــباط/ 2021 تــم تســليم جثمانــه لذويــه، وعليــه 

آثــار تعذيــب.

اعتقلتــه  الحســكة،  مدينــة  أبنــاء  مــن  العكلــة،  محمــد  ناصــر 
مداهمــة  إثــر   ،2020 أيلــول  فــي  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
منزلــه فــي حــي الصالحيــة بمدينــة الحســكة، واقتادتــه إلــى أحــد 
مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة، الخميــس 
18/ شــباط/ 2021 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتســليم 

جثمانــه لذويــه، وعليــه آثــار تعذيــب.

محمد حسن الحلو

ناصر محمد العكلة

https://drive.google.com/file/d/1bc2NLk1RTMDn3JAGUWuZwNPpKHqZtsVS/view
https://drive.google.com/file/d/1UrJHAAPO_AK6AXa9cZId2k3kRhKsrJu3/view
https://drive.google.com/file/d/1uGcUMMA3e2-XE_amHLWrLOyKOr5G30Z_/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 شــباط.

تاء: حصيلة ضحايا الكوادر اإلعامية:
لــم تتمكــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة حالــة وفــاة بحــق الكــوادر اإلعالميــة 

فــي شــباط.

ثاء: حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني:
لــم تتمكــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة حالــة وفــاة بحــق كــوادر الدفــاع 

المدنــي فــي شــباط.

لناها في شباط : خامسًا: حصيلة أبرز المجازر التي سجَّ

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط مــا ال يقــل عــن 3 مجــازر، كانــت جميعهــا علــى 
يــد جهــات أخــرى، ووقعــت إثــر تفجيــرات لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبيهــا. 

ــا فــي الشــبكة الســورية  ــق توثيــق الضحاي بت المجــازر الموثَّقــة فــي هــذا الشــهر بحســب فري تســبَّ
ــى بالغــة(. ــًا، بينهــم 7 طفــاًل، 2 ســيدة )أنث ــل 18 مدني لحقــوق اإلنســان فــي مقت

نستعرض فيما يلي أبرز المجازر: 
الســبت 31/ كانــون الثانــي/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي حــي شــعبي بالقــرب 
مــن دوار حــي األرمــن المعــروف بـ”شــارع المركــز الثقافــي” فــي مدينــة اعــزاز فــي ريــف محافظــة حلــب 
الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 6 مدنيــًا، بينهــم طفلتــان وســيدة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل، 

تخضــع مدينــة اعــزاز لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي الســوري وقــت الحادثــة.

الخميــس 25/ شــباط/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي شــارع ســوق الدجــاج 
فــي مدينــة رأس العيــن فــي محافظــة ريــف الحســكة الشــمالي الغربــي، مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنيــًا، 
ينهــم 2 طفــاًل )مــن الذكــور( و1 ســيدة، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن بجــراح، مــا زالــت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

https://drive.google.com/file/d/1PboZub39Wa1JHe_Rnmp0C23ZDA6pKDcQ/view
https://drive.google.com/file/d/117xCO5u2HDPFu0rONhvosG9UE5Vo3c9X/view
https://drive.google.com/file/d/1_ttg0FnK5IwzwjfFZfyl7t8-q2FotL2f/view
https://drive.google.com/file/d/1_ttg0FnK5IwzwjfFZfyl7t8-q2FotL2f/view
https://drive.google.com/file/d/1dL97zmPGMQfwUu1m_8pfu6h8Id-Dxb-a/view
https://drive.google.com/file/d/1Ty2mp8pYReWSf3vMQuu0X1DF4q9yoIrk/view
https://drive.google.com/file/d/1cWYHRRMwyfeHn_DCY8Q6ylXn5pGqr_Re/view
https://drive.google.com/file/d/1cWYHRRMwyfeHn_DCY8Q6ylXn5pGqr_Re/view
https://drive.google.com/file/d/1qP5lSA0Qe2SfCmZdOFSBC67TQc4uI7Uc/view?usp=sharing
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التفاصيــل، تخضــع مدينــة رأس العيــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي الســوري وقــت الحادثــة.

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 كوفيــد19-، 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 
ــات  ــى وفي ــة والنظــام الحاكــم وحاشــيته إل ــة العائل ــه فــي حماي ــه واكتراث ــؤدي إهمال ــك، قــد ي ــى ذل عل
واســعة بيــن المواطنيــن الســوريين، ويجــب أن نتذكــر دائمــًا أن النظــام الســوري وحليفــه الروســي 
متَّهمــان بشــكل أساســي بتدميــر وقصــف معظــم المراكــز الطبيــة فــي ســوريا، وبقتــل المئــات مــن 
الكوادر الطبية بحســب قاعدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، وكذلك ما زال العشــرات 
منهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا. وقــد أعلنــت وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري عــن 1023 
حالــة وفــاة فــي ســوريا، وهــذا العــدد يعتبــر كبيــرًا ومخيفــًا، حيــث أننــا نعتقــد أن هــذه اإلحصائيــة غيــر 
ــه ال يتوفــر فحــص  ــات الطبيــة حتــى أن ــر نتيجــة ضعــف اإلمكان ــر بكثي دقيقــة، وأّن أعــداد الوفيــات أكب
طبــي يؤكــد إصابــة المريــض بكوفيــد19- أو أنــه غيــر مصــاب؛ إضافــة لعــدم وجــود أيــة شــفافية فــي 
ــوزارات،  ــة علــى مــا يصــدر مــن هــذه ال ــة، ونظــرًا إلشــراف األجهــزة األمني ــوزارات الحكومي مختلــف ال

وهــذا هــو حــال األنظمــة التوتاليتاريــة. 

إن عــدم اإلفــراج عــن المعتقليــن تعســفياً وبشــكل خــاص الموقوفيــن دون أيــة تهمــة، وكبــار الســن، 
وفــي مقدمتهــم قرابــة 3329 مــن الكــوادر الطبيــة، الذيــن تحدثنــا عنهــم ضمــن تقريــر تفصيلــي خــاص، 
لهــو دليــل واضــح علــى مســؤولية النظــام الســوري األساســية عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 باعتبــاره 
يتحكــم بمؤسســات الدولــة وإدارتهــا، وقــد فشــل تماماً في حماية المدنيين الســوريين، بل إنه 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.

ســابعًا: أبــرز المهــام التــي تقــوم بهــا الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 
فــي ملــف القتــل خــارج نطــاق القانون:

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكترونيــة معقــدة مــن أجــل 
أرشــفة وتصنيــف بيانــات الضحايــا، الذيــن يقــوم فريــق العمــل بجمــع بياناتهــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر 
ننــا بالتالــي مــن توزيــع الضحايــا بحســب الجنــس، والعمر، والزمــان، والمــكان، وطريقة القتل،  الــذي مكَّ
 مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، ويمكننــا 

ِ
ونــوع الســالح المســتخدم، والجهــة التــي قامــت بالقتــل، وعقــد

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=242&language=ar-YE 
https://sn4hr.org/arabic/2021/02/26/13201/
https://sn4hr.org/arabic/2021/02/26/13201/
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أيضــًا توزيــع حصيلــة الضحايــا بحســب المــكان الــذي وقــع فيــه انتهــاك القتــل، وكذلــك بحســب 
ــي ُيســاهم فــي معرفــة كــم خســرت كل محافظــة مــن  المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا، وهــذا بالتال
 األعلــى للعنــف وفقــًا لهــذا االنتهــاك. ويعمــل فريــق قســم 

ِ
َســب

ِ
ــا مــن معرفــة الن ُنن

ِ
أبنائهــا، وُيمك

ــا علــى تحديــث قاعــدة البيانــات الشــاملة باســتمرار، وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى  توثيــق الضحاي
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم بتخزيــن عدة نســخ احتياطية 

فــي أماكــن مختلفــة.  

ــكاد  ــذ عــام 2011 بحــوادث القتــل بحــق الطفــل والمــرأة، وال ت ــا علــى نحــو اســتثنائي ومن وقــد اهتمين
تخلــو إحصائيــة مــن اإلشــارة إليهمــا، وذلــك لحساســية هــذه الفئــات فــي المجتمــع، كمــا أنهــا تعطــي 
ــارز فــي  ــات أخــرى لهــا دور ب ــا الحقــًا بإضافــة فئ ــن، وقــد ُقمن مؤشــرًا عــن نســبة اســتهداف المدنيي
الحــراك الشــعبي، والحقــًا فــي النــزاع المســلح مثــل الكــوادر اإلعالميــة والطبيــة واإلغاثيــة وكــوادر 

الدفــاع المدنــي. 

قمنــا علــى مــدى قرابــة عشــر ســنوات بنشــر تقريــر يومــي عــن حصيلــة الضحايــا، إضافــة إلــى أخبــار 
يوميــة عــن حــوادث القتــل، وُنصــدر تقريــرًا شــهريًا يرصــد حصيلــة الضحايــا الذيــن تــم توثيــق مقتلهــم 
ــا بســبب التعذيــب، وتقريــرًا نصــف  فــي ســوريا فــي الشــهر المنصــرم مــن المدنييــن، ومــن الضحاي
ســنوي، وتقريــرًا ســنويًا، إضافــة إلــى عشــرات التقاريــر الخاصــة التــي توثق حصيلة الضحايــا اإلجمالية 
ــر  ــر شــهري وتقاري ــد أحــد أطــراف النــزاع بشــكل خــاص، إضافــة إلــى تقري ــا علــى ي أو حصيلــة الضحاي

ــق المجــازر التــي ارتكبــت علــى األرض الســورية.  خاصــة ودوريــة توثِّ

كمــا نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إلــى المقــرر الخــاص فــي األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت 
ــا مــن توثيــق كامــل بياناتهــا وحصلنــا علــى  القتــل خــارج نطــاق القانــون، وذلــك لحــاالت القتــل التــي تمكنَّ

موافقــة األهالــي إلرســالها.

ــل  ــادرة عنهــا فــي تحلي ــع إحصائياتهــا الصَّ ــى أنَّ األمــم المتحــدة اعتمــدت فــي جمي تجــدر اإلشــارة إل
ــزاع، علــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كأحــد أبــرز المصــادر، كمــا عقــدت الشــبكة  ــا النِّ ضحاي
دول  وحكومــات  المتحــدة،  األمــم  فــي  عديــدة  هيئــات  مــع  اإلنســان شــراكات  لحقــوق  الســورية 
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 

https://news.sn4hr.org/sites/news/category/daily_news-ar/victims-ar/
https://news.sn4hr.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%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://news.sn4hr.org/sites/news/category/daily_news-ar/victims-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/
http://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%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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ــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة. األنبــاء العربيــة والعالميــة، والعدي

ثامنًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنيين وأعيان مدنيــة، وقد ارتكبت 	 
قــوات الحلــف الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال 
بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر  والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّ
المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب 

المتمثلــة فــي 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 الخرق 	 

ِ
لــم تكتــف

ــق  قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ
باإلفــراج عــن المعتقليــن، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.

انتهك تنظيم داعش القانون الدولي اإلنساني، ُمتسبب في مقتل مدنيين.	 
ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتبــر 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
خرقــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات 	 

ــت  ــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طال ــون اإلنســاني الدول ــة انتهــاك للقان ــر بمثاب تعتب
أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.

انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني، ُمتسببة في مقتل مدنيين.	 
ــر عــن عقليــة إجراميــة 	  إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ

تــة بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون  ونيــة ُمبيَّ
الدولــي لحقــوق 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 الجنائية الدولية ومحاســبة جميــع المتورطين، ويجب 	 

التوقــف عــن اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر 
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اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين 	 

وتراثهــم وفنونهــم مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
ــة فــي ســوريا 	  ــر العنقودي يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائ

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك  علــى غــرار حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وأن يتضمَّ
ــرة. األســلحة الخطي

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود على صعيد المســاعدات 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ
مخيمــات  وفــي  المعــارك،  فيهــا  فــت  توقَّ التــي  المناطــق  فــي  والطبيــة  الغذائيــة  اإلنســانية 

برعــات الالزمــة. ــي تعهــدت بالتَّ ــدول، الت ــًا ومتابعــة ال المشــردين داخلي
 

إلى المجتمع الدولي:
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات  واإلقليمــي إلقامــة تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلى  عم المقدمــة على الصعيد اإلغاثي. والسَّ القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدَّ
ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنية، فــي محاكمات 

عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
الدراســات والتقاريــر 	  دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات 

وباعتبارهــا عضــو فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلــى 
ــر اتفاقيــة  ــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عب تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )R2P(، وقــد ت
ــات لوقــف األعمــال  ــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيان ــم خطــة الســيد كوفــي عن ــة ث الجامعــة العربي
العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع 
وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
ــى المحكمــة الجنائيــة 	  ــة الملــف فــي ســوريا إل غــط علــى مجلــس األمــن بهــدف إحال ــد الضَّ تجدي

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

ومجلــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.
العمل على إعداد مشاريع تهدف إلعداد خرائط تكشف عن مواقع األلغام والذخائر العنقودية 	 
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في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ
ــذت  المتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ

ــزاع والقــوى المســيطرة.  مــن قبــل أطــراف النِّ
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 	  فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

لحقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
التركيز على مسألة األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

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 وتقديم 	 

اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالي. 

إلى النظام السوري:
التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات 	 

والمــدارس واألســواق. 
بت فــي مــوت آالف المواطنيــن الســوريين داخــل مراكــز 	  إيقــاف عمليــات التعذيــب التــي تســبَّ

االحتجــاز.
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:
ــة واحتــرام 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

القانــون العرفــي اإلنســاني.
علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات 	 

خفض التَّصعيد، والضغط على النظام الســوري لوقف الهجمات العشــوائية كافة، والســماح 
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غيــر المشــروط بدخول المســاعدات اإلنســانية إلى المناطــق المحاصرة.
نشــر خرائــط تفصيليــة بالمواقــع، التي شــنَّت فيها القوات الروســية هجمــات بالذخائر العنقودية، 	 

وتزويــد األمــم المتحــدة وإطــالع المجتمــع الســوري عليهــا، وهــذا ُييســر عمليــات إزالــة المخلفــات 
التــي لــم تنفجــر بعد.

 لــدى 	 
ٍ

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

 
إلى  قوات سوريا الديمقراطية :

يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إلــى أن تلتــزم 	 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقواعــد القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان والقانون الدولي اإلنســاني، 

وهــذه مســؤولية الــدول الداعمة.
يجــب علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــكيل لجنــة تحقيــق خاصــة بحــوادث االنتهــاكات التــي 	 

ارتكبتهــا قواتهــا والكشــف عــن تفاصيلهــا واالعتذار عنها ومحاســبة المتورطين فيها وتعويض 
الضحايــا والمتضررين.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع 	 
المدنيــة أو القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميع المناطق وضرورة التمييز بين األهداف العســكرية والمدنية، 	 

واالمتنــاع عن أية هجمات عشــوائية.
اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 	 

والقانــون الدولــي 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.	 
بــذل جهــود فــي عمليــات إزالــة األلغــام علــى التــوازي مــع العمليــات اإلغاثيــة كلمــا أتيحــت الفرصــة 	 

لذلــك.

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

الذيــن أغنــت مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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