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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 مــا يســتحق 

ــا بينهــم طفــالن  مــن اهتمــام محلــي ودولــي، فقــد وثقنــا فــي كانــون األول المنصــرم مقتــل خمســة ضحاي

اثنــان بســبب األلغــام. والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وباعتبارهــا عضــو فــي “الحملــة الدوليــة لحظــر 

األلغــام األرضيــة وتحالــف الذخائــر العنقوديــة )ICBL-CMC(”، تؤكــد علــى ســعيها ضمــن هــذا التحالــف الدولــي 

للوصــول إلــى الحظــر الشــامل الســتخدام األلغــام والذخائــر العنقوديــة، والوصــول إلــى أن يصبــح ذلك بمثابة 

قانــون عرفــي، وهــو قريــب جــدًا مــن ذلــك؛ فقــد بلــغ عــدد الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األلغــام )اتفاقيــة 

ــد بشــكل كبيــر جــدًا اســتخدام األلغــام، التــي  أوتــاوا( حاليــًا 164 دولــة عضــوًا، والقانــون الدولــي اإلنســاني يقيِّ

تعتبــر ســالحًا عشــوائيًا بامتيــاز، الغالبيــة العظمــى مــن ضحايــاه هــم مــن المدنييــن ويمتــدُّ خطــر اســتخدام 

األلغــام علــى المجتمعــات المحليــة لســنوات.

منهجية:

يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتلهــم علــى يــد 

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي كانــون األول وفــي عــام 2020. وُيســلِّط الضــوء بشــكل  أطــراف النِّ

خــاص علــى الضحايــا، الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب، والكــوادر اإلعالميــة والطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي، كما 

ــن فريق الشــبكة الســورية لحقوق  ــز علــى المجــازر، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، وتمكَّ ُيركِّ

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

ــن التَّقرير اســتعراضًا ألبــرز الحــوادث، وأخيرًا  يقــل عــن خمســة أشــخاص مســالمين دفعــة واحــدة، كمــا يتضمَّ

فإنَّنــا نحتفــظ بتفاصيــل الحــوادث الكاملــة فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

http://www.icblcmc.org/
http://www.icblcmc.org/
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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 التحالف	 

قوات سوريا الديمقراطية )حزب االتحاد الديمقراطي(.	 

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.

يســتعرض هــذا التَّقريــر 4 شــهادات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن 

مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام 

م أو نعــرَض عليــه أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة  مونهــا 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. حفاظــًا علــى خصوصيــة الشــهود ومنــع تعرضهــم 

للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة، وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخليــة للشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان والتــي نعمــل بموجبهــا ونســعى إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر مــن خــالل خبرتنــا لتراعــي أفضــل 

معاييــر الرعايــة والموثوقيــة.

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 

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

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.

الشــبكة  بيانــات  لقاعــدة  وفقــًا   2020 عــام  ــزت  ميَّ بــارزة  نقــاط  ثانيــًا: 
القانــون: نطــاق  خــارج  القتــل  لحــاالت  اإلنســان  لحقــوق  الســورية 

اســتمرت عمليــات قتــل المدنييــن فــي ســوريا للعــام العاشــر علــى التوالــي وبأعــداد ضخمــة؛ ممــا يشــير 

إلــى عــدم اســتقرار األوضــاع فــي ســوريا، وإلــى أنهــا مــا تــزال البلــَد األخطــر فــي العالــم علــى حيــاة المدنييــن، 

كمــا أنهــا مــكان غيــر آمــن لعــودة الالجئيــن، وعلــى الرغــم مــن أننــا الحظنــا أنَّ عــام 2020 قــد شــهَد تراجعــًا 

فــي معــدالت قتــل المدنييــن مقارنــة بالســنوات الماضيــة، وبنســبة تصــل إلــى أكثــر مــن 80 % )المعــدل 

الوســطي لحصيلــة الضحايــا ســنويًا يبلــغ قرابــة 25 ألــف، كمجمــوع كلــي لحصيلــة الضحايــا مقســومة علــى 

عــدد الســنوات، ومقارنــة 25 ألــف بهــذا العــام يعنــي انخفــاض بنســبة أكثــر مــن 80 %، وعلــى ســبيل المثــال 

مقارنــة مــع العــام الماضــي 2019 تراجــع بقرابــة 50 %، ومــع عــام 2018 تراجــع بنســبة 75 %(، ولكــن مــع ذلــك 

فــإن أعــداد الضحايــا المدنييــن الذيــن تــم توثيــق مقتلهــم فــي عــام 2020 وتجــاوزوا األلــف وســبعمئة مواطــن 

ســوري مــن بينهــم 326 طفــاًل، مــا زالــت تعتبــر أعلــى عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون فــي العالــم، وهــذه 

ــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تســجيله، ونحــن علــى يقيــن بــأن  اإلحصائيــات هــي مــا تمكنَّ

هنــاك عشــرات الحــاالت التــي لــم نتمكــن مــن الوصــول إليهــا، وبشــكل خــاص عمليــات القتــل خــارج نطــاق 

القانــون )اإلعــدام داخــل مراكــز االحتجــاز بشــكل غيــر قانونــي( التــي تقــوم بهــا قــوات النظــام الســوري.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12942
https://sn4hr.org/arabic/?p=12942
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نعتقد أن تراجع حصيلة الضحايا مرتبط بعدة عوامل لعلَّ من أبرزها:

 والجئ.	 
ٍ
د قرابة 13 مليون سوري ما بين نازح  تشرُّ

ت إلــى تخفيــض تحــركات جيــش النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة 	   جائحــة كوفيــد-19 التــي أدَّ

ــه. ــة ل الموالي

 البروتوكــول الملحــق باتفاقيــة إدلــب مــا بيــن روســيا وتركيــا، الــذي تــمَّ التوقيــع عليــه فــي الخامــس مــن 	 

آذار مــن عــام 2020.

فقــد بــدأ العــام مــع نســبة قتــل مرتفعــة جــدًا، حيــث ســجلنا فــي شــهري كانــون الثانــي وشــباط مــا يقــارب 

ثلــث عــدد الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم علــى مــدار العــام كامــاًل، ثــمَّ تفشــى فيــروس كوفيــد-19 فــي ســوريا 

ــز التنفيــذ فــي 6 آذار. فــي شــهر آذار، ودخــل البرتوكــول حيِّ

وكانــت أضخــم المجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري -مــن حيــث حصيلــة الخســائر البشــرية- فــي عــام 

2020 يــوم األربعــاء 15/ كانــون الثانــي/ 2020، حيــن قصــف طيــران ثابــت الجنــاح )MiG-23( تابــع لقــوات النظــام 

الســوري صاروخيــن؛ مســتهدفًا شــرق مدينــة إدلــب، تســبَّب الهجــوم فــي مقتــل 22 مدنيــًا، بينهــم طفــالن 

اثنــان، ومــن بيــن الضحايــا “محمــد شــادي األســعد” أحــد عناصــر مركــز إدلــب 3 التابــع للدفــاع المدنــي الســوري.

أمــا أضخــم المجــازر التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية فقــد وقعــت فــي الـــ 29 مــن الشــهر ذاتــه -كانــون 

الثانــي- حيــن قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ الشــارع العــام بيــن المســجد الغربي 

ومســجد نــوري حميشــو وســط قريــة كفرالتــة فــي منطقــة جبــل األربعيــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة 

إدلــب الجنوبــي؛ وقــد تســبَّب ذلــك فــي مقتــل 19 مدنيــًا، بينهــم أربعــة أطفــال وســيدتان اثنتــان.

 
ٍ
ــا بســبب األلغــام وعلــى نحــو ــر مــن الضحاي ــز عــام 2020 هــو ســقوط عــدد كبي ــى ذلــك، فممــا ميَّ إضافــة إل

مســتمر، فــي جميــع أشــهر العــام تقريبــًا، وقــد بلغــت حصيلــة الضحايا بســبب األلغــام 109 مدنيــًا، من بينهم 

23 طفــاًل، وهــذه حصيلــة تعتبــر مــن األعلــى فــي العالــم، كمــا أننــا الحظنــا ســقوط الضحايــا بســبب األلغــام 

ــام أيٍّ مــن القــوى المســيطرة  ــى عــدم قي فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، وهــذا مؤشــر عل

ببــذل جهــود تذكــر فــي عمليــة إزالــة األلغــام، أو محاولــة الكشــف عــن أماكنهــا وتســويرها وتحذيــر الســكان 

المحلييــن منهــا.

ــزت الغالبيــة   كمــا شــهَد عــام 2020 العديــد مــن حــاالت قتــل المدنييــن عبــر أســلوب التفجيــر عــن بعــد، وتركَّ

العظمــى مــن هــذه الحــاالت فــي المناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة النظــام الســوري في شــمال غرب ســوريا.

https://sn4hr.org/arabic/?p=11893
https://sn4hr.org/arabic/2020/03/01/11962/
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استمرَّ في هذا العام سقوط الضحايا من الكوادر الطبية واإلعالمية وكوادر الدفاع المدني، فقد وثقنا مقتل:

13 من الكوادر الطبية.	 

5 من الكوادر اإلعالمية.	 

3 من كوادر الدفاع المدني.	 

 النظــام الســوري بالقتــل خــارج نطــاق القانــون عبــر عمليــات القصــف الجــوي والبــري، بــل مــارس 
ِ

لــم يكتــف

عمليــات القتــل عبــر التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز، وبشــكل أساســي عبــر اإلهمــال المقصــود للرعايــة الطبية 

والنظافــة فــي مراكــز االحتجــاز، وقــد وثقنــا مقتــل 130 ضحيــة بينهــم ســيدة واحــدة داخــل مراكــز االحتجــاز 

ــا مقتلهــم بســبب  ــا الذيــن وثقن ــة 83 % مــن إجمالــي الضحاي ل قراب التابعــة للنظــام الســوري، وهــذا ُيشــكِّ

التعذيــب فــي ســوريا فــي عــام 2020 مــن قبــل جميــع األطــراف الفاعلــة.

ثالثًا: حصيلة الضحايا المدنيين:
ألف: في عام 2020:

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 

حصيلــة الضحايــا فــي األشــهر األخيــرة مقارنــة مــع األشــهر الثالثــة األولــى.

ــى  ــًا بينهــم 326 طفــًا و169 ســيدة )أنث وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 1734 مدني

بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي عــام 2020.
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تتــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 

فــي عــام 2020 علــى النحــو التالــي:

ــز التنفيــذ فــي  ممــا الشــك فيــه أن النتشــار جائحــة كوفيــد-19 واتفــاق وقــف إطــالق النــار الــذي دخــل حيِّ

6/ آذار/ 2020، دور كبيــر فــي إضعــاف إمكانــات جيــش النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة المواليــة 

لــه، األمــر الــذي ســاهم فــي انخفــاض حصيلــة الضحايــا فــي هــذا العــام مقارنــة باألعــوام الســابقة، لكــن 

االنفــالت األمنــي 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 كبيــرة مــن ضحايــا هــذا العــام مقارنــة بمــا كانــت عليــه في العام األســبق 

2019، كمــا اســتمرينا فــي توثيــق حــاالت وفيــات وإصابــات بســبب األلغــام األرضيــة منــذ مطلــع العــام 

حتــى اآلن.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12837
https://drive.google.com/file/d/1k_86UE2X9WTwfWbe_nomQNOkYsVNrDuV/view
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تتــوزع حصيلــة القتلــى الذيــن وثقناهــم فــي عــام 2020 بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى 

النحــو التالــي:

مقتل 1734 مدنيًا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020

https://drive.google.com/file/d/1UrBztMp1bXq4sOpVi2M14F1bLTN88jke/view
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مقتل 326 طفاًل على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020

مقتل 263 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020

https://drive.google.com/file/d/1FxcoRD9A_F2bbOpFl2VDdpTj6agUhZZI/view
https://drive.google.com/file/d/193iRvlYT6PKHu_YZbQ1ev9lKOfaDU_PX/view
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ألف: األطراف الرئيسة:

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

وثَّقنا مقتل 432 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينهم 79 طفاًل، و29 سيدة )أنثى بالغة(.

- القوات الروسية:

لنا مقتل 211 مدنيًا بينهم 62 طفاًل، و48 سيدة، نتيجة قصف قوات نعتقد أنها روسية.  سجَّ

-  تنظيم داعش: 

قتل 21 مدنيًا، بينهم 2 طفاًل. 

-  هيئة تحرير الشام: 

قتلت 26 مدنيًا، بينهم 1 سيدة. 

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 27 مدنيًا، بينهم 9 طفاًل، و4 سيدة.

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

لت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 63 مدنيًا، بينهم 11 طفاًل، و3 سيدة. سجَّ

-  قوات التَّحالف الدولي:

لنا مقتل 7 مدنيًا، بينهم 1 طفاًل، و1 سيدة. سجَّ

باء: جهات أخرى:

لنا مقتل 947 مدنيًا، بينهم 162 طفاًل، و83 سيدة على يد جهات أخرى، يتوزعون على النحو التالي: سجَّ

رصاص مجهول المصدر: 440 بينهم 35 طفاًل و24 سيدة	 

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 244 بينهم 73 طفاًل و25 سيدة	 

قتل على يد مجهولين: 125 بينهم 15 طفاًل و21 سيدة	 

ألغام مجهولة المصدر: 109 بينهم 23 طفاًل و10 سيدة 	 

قذائف مجهولة المصدر: 11 بينهم 4 طفاًل و2 سيدة 	 

الغرق: 10 بينهم 8 طفاًل	 

حرس الحدود التركي: 5 بينهم 2 طفاًل و1 سيدة	 

حرس الحدود اللبناني: 1 طفاًل	 

القوات األردنية: 1	 

عبث باألسلحة: 1 طفاًل	 
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توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن فــي عــام 2020 علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 

ســوريا فــي المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

الحظنــا أن حصيلــة الضحايــا فــي محافظتــي إدلــب وحلــب كانــت هــي األعلــى فــي عــام 2020، حيــث ســجلتا 

قرابــة 50.40 % مــن مجمــل حصيلــة الضحايــا، أي أن نصــف ضحايــا هــذا العــام قــد قتلــوا فــي هاتيــن 

المحافظتيــن، تلتهمــا محافظــة ديــر الــزور بقرابــة 17 %، ومــن ثــم كل مــن درعــا والحســكة والرقــة، ثــم بقيــة 

المحافظــات، فيمــا لــم نســجل وقــوع أيــة ضحيــة فــي محافظــة طرطــوس.

باء: في كانون األول 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون األول مقتــل 99 مدنيــًا بينهــم 12 طفــاًل، و9 ســيدات 

علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1mQcPluv9RV25u-FbflvG4obtS7x2DbAl/view
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تتــوزع حصيلــة القتلــى الذيــن وثقناهــم فــي كانــون األول علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 

ســوريا علــى النحــو التالــي:

 

ألف: األطراف الرئيسة:

-  قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(2 : 

وثَّقنا مقتل 15 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفاًل و1 سيدة.

-  المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

وثقنا مقتل 2 مدنيًا على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

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

لت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 3 مدنيًا. سجَّ

2  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 توجــد 
هيكليــة 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.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

https://drive.google.com/file/d/1GD9Cd6Oq1vXAMFkgDUit5vcZJVGM0nA_/view
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باء: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 79 مدنيًا بينهم 10 طفاًل و8 سيدة على يد جهات أخرى، يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 5 بينهم 2 طفاًل 	 

رصاص مجهول المصدر: 47 بينهم 5 طفاًل و6 سيدة	 

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 6 بينهم 1 طفاًل.	 

قتل على يد مجهولين: 21 بينهم 2 طفاًل و2 سيدة.	 

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

المحافظــات الســورية علــى النحــو التالي:

تظهــر الخريطــة الســابقة أّن قرابــة 36 % مــن الضحايــا قــد قتلــوا فــي محافظــة ديــر الــزور، جلُّهــم علــى يــد 

جهــات أخــرى، تلتهــا كل مــن محافظــة إدلــب ثــم درعــا ثــم حلــب.

https://drive.google.com/file/d/19M7wmPqMO0pwz1KhnBsaarVr79ZVBuF5/view
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رابعاً: حصيلة ضحايا التعذيب والكوادر الطبية واإلعامية والدفاع المدني:
ألف: حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب:

1 - في عام 2020:  

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مقتــل 157 شــخصًا بســبب التعذيــب بينهــم 1 

طفــاًل و1 ســيدة، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. 

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

التالــي: النحــو  علــى   2020 عــام  فــي  ســوريا  فــي  المســيطرة 

يظهــر الرســم البيانــي الســابق أن الحصيلــة األعلــى للضحايــا بســبب التعذيــب قــد وثقــت فــي تشــرين 

لت مــا نســبته 19.10 % مــن حصيلــة الضحايــا الذيــن تــم توثيــق مقتلهــم بســبب التعذيــب  الثانــي، حيــث شــكَّ

فــي عــام 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1OK5T4qAXmh7LdbXsNi2v-tl_55NBB5Gg/view
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تتــوزع حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب فــي عــام 2020 علــى يــد أطــراف النــزاع 

والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

ألف: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 130 بينهم 1 سيدة

- هيئة تحرير الشام: 1

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3  

- قوات سوريا الديمقراطية: 14

باء: جهات أخرى: 9 بينهم 1 طفاًل

https://drive.google.com/file/d/13D7NiFpRtxHzSQv2MT9og0lcxws4EYMf/view
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نستعرض فيما يلي أبرز حاالت الوفيات بسبب التعذيب التي تمَّ توثيقها في عام 2020: 

-  قوات النظام السوري: 

عمــر محمــد غنــوم، اســم األم نــوال عبــد الكريــم غنــوم، طالــب جامعــي فــي كليــة الطــب البشــري فــي جامعــة 

تشــرين بمدينــة الالذقيــة، مــن أبنــاء قريــة الحميديــة التابعــة لمدينــة القصيــر غــرب محافظــة حمــص، مــن 

مواليــد عــام 1992، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 1/ أيــار/ 2013 مــن جامعــة تشــرين بحمص، 

وقــد علــم ذووه يــوم الجمعــة 17/ كانــون الثانــي/ 2020، أنَّــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنــه 

ــح أن قــد توفــي بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز  قــد توفــي يــوم اإلثنيــن 24/ تشــرين الثانــي/ 2014، ونرجِّ

االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم تســلِّم جثمــان عمــر لذويــه.

دريــد مصطفــى حــاج إبراهيــم، طالــب فــي قســم التاريــخ بكليــة اآلداب 

فــي جامعــة حلــب، مــن أبنــاء بلــدة جرجنــاز بريــف محافظــة إدلــب 

الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1992، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري في 

ــة إدلــب، األربعــاء  عــام 2013، مــن فــرع الهجــرة والجــوازات فــي مدين

19/ شــباط/ 2020 علــم ذووه أنَّــه مســجل فــي دائــرة الســجل المدنــي 

علــى أنــه قــد توفــي يــوم األربعــاء 10/ كانــون األول/ 2014، وترجــح 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه قــد توفــي بســبب التعذيــب 

داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري. ونؤكد أن 

قــوات النظــام الســوري لــم تســلِّم جثمــان دريــد لذويــه..

بيان وفاة صادر عن أمانة السجل المدني في مدينة القصير يوثق وفاة عمر محمد غنوم في تاريخ 24/ تشرين الثاني/ 2014

دريد مصطفى حاج إبراهيم

وثيقة وفاة دريد مصطفى حاج إبراهيم

https://drive.google.com/file/d/1MiJqpRz2nSSgGXhVw_g0iNAQEy2Y5XQM/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1ehXbeD3QgvhSaJTXtME-j40kxVTjzFIk/view
https://drive.google.com/file/d/1eZsu_fa1cNwHj7CFTeOzKRCFuyrFHlfM/view
https://drive.google.com/file/d/1xKSothJlZlLVSTYys0dPUOJZV6ssEK7P/view
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حســام وأحمــد وهيثــم محمــد أبــو حــالوة، مــن أبنــاء بلــدة إبطــع شــمال محافظــة درعــا، مــن مواليــد عــام 

1968، 1983، 1988 )علــى الترتيــب(، اعتقلتهــم قــوات النظــام الســوري فــي تمــوز 2018، فــي بلــدة إبطــع، 

وكانــوا ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم األمنــي فــي وقــت ســابق، وقــد علــم ذووهــم فــي 19/ آذار/ 2020، أنَّهــم 

ــى أنهــم قــد توفــوا، وترجــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  ــي عل ــرة الســجل المدن مســجلون فــي دائ

ــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق. ونؤكــد أن  أنهــم قــد توفــوا بســبب التعذيــب داخــل ســجن صيدناي

قــوات النظــام الســوري لــم تســلِّم جثامينهــم لذويهــم، وبذلــك فهــم مــا يزالــون فــي عــداد المختفيــن قســريًا.

رضــوان رزق ســرور، مجنــد منشــق عــن قــوات النظــام الســوري، 

مــن أبنــاء مدينــة الشــيخ مســكين بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، 

األول/  28/ تشــرين  األحــد  يــوم  الســوري  النظــام  قــوات  اعتقلتــه 

2018، إثــر مداهمــة منزلــه فــي مدينــة الشــيخ مســكين، وتــم تعذيبــه 

ــه  حتــى المــوت، األربعــاء 1/ نيســان/ 2020 تــم تســليم جثمانــه لذوي

وعليــه آثــار تعذيــب. ُنشــير إلــى أن “رضــوان” كان ممــن أجــروا تســوية 

لوضعهــم األمنــي فــي وقــت ســابق.

الســيدة هيــام محمــد النافــع، مــن أبنــاء مدينــة القوريــة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــن مواليــد 

عــام 1985، متزوجــة، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال قــوات النظــام الســوري لهــا يــوم 

الثالثــاء 3/ آذار/ 2020، مــن مبنــى الهجــرة والجــوازات فــي مدينــة دمشــق، واقتادتهــا إلــى فــرع فلســطين فــي 

المدينــة، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــي فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان 

محاميــًا بزيارتهــا. اإلثنيــن 11/ أيــار/ 2020، أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذويهــا بالحضــور الســتالم جثمانهــا 

حسام وأحمد وهيثم محمد أبو حالوة

رضوان رزق سرور 

https://drive.google.com/file/d/1rJYDFgAfWi0EFBFNjASO5hH4d65wTyEA/view
https://drive.google.com/file/d/1k6v0b6jE7zI2LaXQm6ZpjR1_6BeUfqsO/view
https://drive.google.com/file/d/1v3KT186uxY6O6VxWdM01NJ6XYrVQtgkK/view
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مــن مشــفى تشــرين العســكري فــي مدينــة دمشــق بعــد وفاتهــا يــوم الجمعــة 1/ أيــار/ 2020، ولــدى الشــبكة 

 كبيــر 
ٍ

 جيــدة حيــن اعتقالهــا؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل
ٍ
الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أّن هيــام كانــت بصحــة

وفاتهــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.

محمــد نــور أحمــد المحمــد، طالــب فــي المرحلــة الثانويــة، مــن أبنــاء 

مدينــة كفــر زيتــا بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، اعتقلتــه قــوات 

النظــام الســوري يــوم األحــد 13/ تمــوز/ 2014، فــي مدينــة حماة، ومنذ 

ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار 

النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه، 

ــَم ذووه أنَّــه ُمســّجل فــي دائــرة الســجل 
ِ
الخميــس 27/ آب/ 2020، عل

المدنــي علــى أنــه قــد ُتوفــي يــوم األربعــاء 15/ تمــوز/ 2015، وُترّجــح 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أّنــه قــد ُتوفــي بســبب التعذيــب 

داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، ونؤكــد 

أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

راتــب العلــي، طالــب جامعــي فــي كليــة الحقــوق بجامعــة البعــث 

بريــف محافظــة  تيــر معلــة  قريــة  أبنــاء  مــن  مدينــة حمــص،  فــي 

حمــص الشــمالي، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 

30/ كانــون الثانــي/ 2013 لــدى مــروره علــى إحــدى 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 الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات 

ُتشــير إلــى إعدامــه جــراء حكم صــادر عن محكمة الميدان العســكرية 

ــران/ 2013 داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز  ــوم الســبت 1/ حزي بدمشــق ي

التابعــة للنظــام الســوري. ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم 

ُتســلِّم جثتــه لذويــه.

محمد نور أحمد المحمد

راتب العلي

https://drive.google.com/file/d/1HIPtWwSdbeN1dAK4Iu509qJvbb963z3W/view
https://drive.google.com/file/d/1rixXJrYCKGcFxMwkL6_xPc24-bSaXl6d/view
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خالــد الرجــب، مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وعامــل فــي المجلــس المحلــي بمدينــة الرســتن بريــف محافظــة 

ــة  ــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2018 فــي مدين ــة الرســتن، اعتقلت ــاء مدين حمــص الشــمالي، مــن أبن

 ســابق، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي 
ٍ

الرســتن، وكان مّمــن أجــَروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. 

الجمعــة 13/ تشــرين الثانــي/ 2020، أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذويــه بوفاتــه، وقامــت بتســليمهم 

 جيــدة حيــن اعتقالــه؛ 
ٍ
جثمانــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أّن خالــد كان بصحــة

 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.
ٍ

ممــا ُيرّجــح بشــكل

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

التابعــة  عبــدي  حويجــة  قريــة  أبنــاء  مــن  الحميــدي،  كــراف  فــارس 

يبلــغ مــن  الرقــة الشــمالي،  أبيــض بريــف محافظــة  تــل  لمنطقــة 

العمــر 43 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر الشــرطة العســكرية التابعة لقوات 

الجيــش الوطنــي يــوم اإلثنيــن 1/ حزيــران/ 2020، بعــد اســتدعائه إلــى 

ــذ ذلــك  ــل أبيــض، ومن ــة ت أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدين

الوقت تقريبًا وهو في عداد المـُــختفين قســريًا؛ نظرًا لعدم الســماح 

ألحــد ولــو كان ُمحاميــًا بزيارتــه أو اإلعــالن عــن مصيــره. الســبت 1/ آب/ 

2020، تــم تســليم جثمانــه لذويــه، وعليــه آثــار تعذيــب. 

- قوات سوريا الديمقراطية:

مــن مواليــد  الرقــة،  أبنــاء مدينــة  مــن  علــي حســن شــيخ محمــد، 

عــام 1977، اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة اإلثنيــن 6/ تمــوز/ 

2015، فــي أثنــاء وجــوده عنــد معبــر مــرش بينــار بمدينــة عيــن عــرب 

بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، بينمــا كان مســافرًا مــع مدنييــن 

تقريبــًا  الوقــت  ذلــك  ومنــذ  تركيــا،  إلــى  المعبــر  مــن  آخريــن  اثنيــن 

وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو 

كان ُمحاميــًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره. بدايــة أيــار 2020، حصلــت 

عائلتــه علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل 

الديمقراطيــة نهايــة  لقــوات ســوريا  التابعــة  أحــد مراكــز االحتجــاز 

تمــوز 2015، وتؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة لــم ُتســّلم جثمانــه لذويــه، وهــذه ُممارســة 

شــائعة عنــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعــدم تســليم جثاميــن 

مــن يموتــون داخــل مراكــز االحتجــاز إلــى ذويهــم، وكل مــن لــم ُتســّلم 

جثمانــه ُيعتبــر فــي عــداد المختفيــن قســريًا.

فارس كراف الحميدي

علي حسن شيخ محمد 

https://drive.google.com/file/d/1VNQA7cQZSxyAbPPlMiWFEq8xcwBP_lqM/view
https://drive.google.com/file/d/1VN8TQdJPfoie14OBHEgT864GnYRMXZxy/view
https://drive.google.com/file/d/19OnN-zonTdLaFddbagcG0QWcCQ1X8j6M/view
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األســتاذ حســان عبــد العزيــز العجــراوي، مــدرس لغــة عربيــة، مــن 

أبنــاء بلــدة التبنــي بريــف محافظــة ديــر الــزور الغربــي، اعتقلتــه عناصــر 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــباط 2019، بالقــرب مــن بلــدة 

الباغــوز بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي. األربعــاء 25/ تشــرين 

علــى  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  2020 حصلــت  الثانــي/ 

التابعــة  االحتجــاز  مراكــز  أحــد  داخــل  وفاتــه  إلــى  ُتشــير  معلومــات 

ولدينــا  الحســكة،  محافظــة  فــي  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات 

معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة وقــت اعتقالــه؛ مّمــا ُيرجــح بشــكل 

كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب.

2 - في كانون األول 2020:

التعذيــب،  8 ضحايــا بســبب  كانــون األول مقتــل  فــي  الســورية لحقــوق اإلنســان  الشــبكة  وثقــت 

يــد قــوات النظــام الســوري. جميعهــم علــى 

نستعرض فيما يلي أبرز الحاالت:

ــه فــي التجــارة،  ــي الجنســية، كان يعمــل قبيــل اعتقال ــم الشــمالي، فلســطيني أردن إســماعيل أحمــد ابراهي

يقيــم فــي مدينــة طفــس غــرب محافظــة درعــا، مــن مواليــد عــام 1953، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي 

عــام 1995، وحكــم عليــه مــن قبــل محكمــة أمــن الدولــة العليــا )محكمــة اســتثنائية أمنيــة سياســية تخلــو مــن 

أبســط مبــادئ المحاكمــات العادلــة( بالســجن المؤبــد، ثــم خففــت عقوبتــه بالســجن لمــدة 20 عــام بتهمــة 

“حيــازة وثائــق ومعلومــات ســرية يجــب أن تبقــى طــي الكتمــان حرصــًا علــى ســالمة الدولــة” وفقــًا للمــادة 272 

ــل إســماعيل بيــن عــدة ســجون طيلــة مــدة احتجــازه، كســجن صيدنايــا  مــن قانــون العقوبــات الســوري. تنقَّ

العســكري وســجن عــدرا المركــزي وكان آخرهــا ســجن الســويداء المركــزي، وحــرم خــالل وجــوده فــي ســجن 

صيدنايــا مــن التواصــل مــع عائلتــه، وعانــى مــن تدهــور حالتــه الصحيــة طــوال مــدة اعتقالــه، وحــرم مــن العناية 

الطيبــة الالزمــة لــه، حتــى تاريــخ يــوم الثالثــاء 22/ كانــون األول/ 2020 حيــن أســعف مــن قبــل شــرطة ســجن 

َم ذووه  الســويداء إلــى المشــفى الوطنــي بمحافظــة الســويداء وتوفــي فــي 24/ كانــون األول/ 2020، وتســلَّ

جثمانــه فــي 25/ كانــون األول/ 2020، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات تؤكــد وفاتــه 

ــة معلومــات مــن  ــة الصحيــة داخــل ســجن الســويداء المركــزي، ولــم نحصــل علــى أي بســبب إهمــال الرعاي

مصادرنــا تثبــت وفاتــه بفيــروس كوفيــد-19 المســتجد أو وفــاة أيــة ســجناء جنائييــن آخريــن بســبب إصابتهــم 

بفيــروس كورونــا فــي ســجن الســويداء المركــزي.

حسان عبد العزيز العجراوي

https://drive.google.com/file/d/1gNSjtC-GBLC1_JZMruWET8g1IrvXCRVp/view
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وبحســب مــا أخبرتنــا بــه عائلتــه فــإن إســماعيل قــام بتألــف عــدة 

كتــب سياســية لــم يتمكــن مــن نشــرها بســبب اعتقالــه، ولــم تفــرج 

عنــه قــوات النظــام الســوري علــى الرغــم مــن انقضــاء مــدة حكمــه، 

إخــالء  علــى  قــد حصــل  كان  الشــمالي  إســماعيل  أن  إلــى  ونشــير 

ســبيل عــن قضيتــه الرئيســة منتصــف كانــون األول/ 2020، وحصــل 

علــى إخــالء ســبيل آخــر فــي 20/ كانــون األول/ 2020 عــن دعــوة أخــرى 

ينتظــر وصــول  الســويداء، وكان  قبــل ســجن  مــن  رفعــت ضــده 

ــد ليفــرج عنــه. ــر البري ــى لســجن عب إخــالء الســبيل إل

مهند قســيم محمد ســعيد الشــولي، طالب جامعي في كلية الهندســة بجامعة دمشــق، من أبناء مدينة 

نــوى بريــف محافظــة درعــا الغربــي، مــن مواليــد عــام 1991، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 9/ 

كانــون الثانــي/ 2013، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، ومنــذ ذلــك 

الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد 

ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يــوم الخميــس 24/ كانــون األول/ 

2020 علــى معلومــات ُتشــير إلــى وفاتــه، ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة وقــت اعتقالــه؛ ممــا يرّجــح 

 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.
ٍ

بشــكل

باء: حصيلة ضحايا الكوادر الطبية:

1 - في عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مقتــل 13 مــن الكــوادر الطبيــة، علــى يــد أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون علــى النحــو التالي:

إسماعيل أحمد ابراهيم الشمالي 

https://drive.google.com/file/d/1KNScAX2i7bBTFkEH43zznnwJyqKKWsAj/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1oi4igiYS5dk7V5jOT6gTr_GSsYLrQPBQ/view
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ألف: األطراف الرئيسة:

-  قوات النظام السوري: 3

-  القوات الروسية: 4

-  هيئة تحرير الشام: 1

باء: جهات أخرى: 

وثقنا مقتل 5 من الكوادر الطبية، يتوزعون على النحو التالي: 

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 2	 

قتل على يد مجهولين: 2	 

رصاص مجهول المصدر: 1	 

https://drive.google.com/file/d/1LBB416FaB8VRlT8E_ngvff09gOPZIyoh/view
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نستعرض فيما يلي أبرز الحاالت: 

ألف: األطراف الرئيسة: 

- قوات النظام السوري:

إبراهيــم الســعدو، صيدالنــي، مديــر المركــز الصحــي فــي قريــة معــارة 

النعســان بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي، ويعمــل فــي 

مشــفى تفتنــاز فــي بلــدة تفتنــاز بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، 

ثابــت  2020 جــراء قصــف طيــران  18/ شــباط/  الثالثــاء  يــوم  ُقتــل 

الجنــاح تابــع لقــوات الحلــف الســوري – الروســي بالصواريــخ قريــة 

معــارة النعســان، أثنــاء وجــوده فــي القريــة. 

- القوات الروسية:

الشــامي  مشــفى  فــي  إداري  ومديــر  تخديــر،  فنــي  طمــاع،  زكــوان 

بريــف  أريحــا  مدينــة  شــمال  الجراحــي  أريحــا  بمشــفى  المعــروف 

محافظــة إدلــب الجنوبــي، مــن أبنــاء مدينــة أريحــا، مــن مواليــد 15/ 

ــرًا بجراحــه  ــران/ 1977، توفــي يــوم الســبت 1/ شــباط/ 2020 ُمتأث حزي

 3 2020 جــراء  الثانــي/  29/ كانــون  األربعــاء  يــوم  بهــا  التــي ُأصيــب 

ــخ  ــه روســي بالصواري ــاح نعتقــد أن ــت الجن ــران ثاب غــارات شــنَّها طي

علــى مشــفى الشــامي ومحيطــه فــي مدينــة أريحــا.

- هيئة تحرير الشام:

الهــالل  لــدى منظمــة  زكار، ســائق ســيارة إســعاف  حــاج  محمــد 

األحمــر القطــري، مــن أبنــاء مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب 

التــي  بجراحــه  ُمتأثــرًا   2020 آذار/   /14 الســبت  يــوم  توفــي  الغربــي، 

ُأصيــب بهــا يــوم الثالثــاء 10/ آذار/ 2020، إثــر إطــالق عناصــر تابعــة 

لهيئــة تحريــر الشــام الرصــاص عليــه عنــد اقتحامهــم منــزل شــقيقه 

ــم نتمكــن مــن معرفــة دوافــع االقتحــام مــن  ــارب، -ل ــة األت فــي مدين

قبــل عناصــر الهيئــة-. نشــير إلــى أّن العناصــر قامــت باعتقــال شــقيق 

محمــد الــذي كان قــد أصيــب بالرصــاص أيضــًا.

إبراهيم السعدو

زكوان طماع

محمد حاج زكار

https://drive.google.com/file/d/1mZwhTwd2hbKRWyDiN8Ua_10GoRV8a71h/view
https://drive.google.com/file/d/1XxIvVe9ruAmg1YM-lBEbj1rWDtz3jkjP/view
https://drive.google.com/file/d/10vVxSs0pRoPTOaXIeoTQp5wCziyRA-pl/view
https://drive.google.com/file/d/1leIEWhHMi1Tw6EBcypw99gmQZUE2DK9p/view
https://drive.google.com/file/d/1nXbhyiQbyN1Q3T-qG-dnJBajpGu0STC4/view
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باء: جهات أخرى:

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها:

مــن  وأشــعة،  عــام  اختصــاص  طبيــب  الحريــري،  قاســم  مأمــون 

ــد  ــي، مــن موالي ــر بريــف محافظــة درعــا الغرب ــدة بصــر الحري ــاء بل أبن

عــام 1966، مديــر مشــفى بلــدة بصــر الحريــر الميدانــي ونائــب رئيــس 

19/ كانــون  يــوم األحــد  ُقتــل  مديريــة صحــة درعــا “الحــرة” ســابقًا، 

الثانــي/ 2020 جــراء انفجــار عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر أمــام 

عيادتــه فــي بلــدة بصــر الحريــر، مــا زلنــا نحــاول الوصــول إلــى شــهود 

وناجيــن مــن الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

رصاص مجهول المصدر:

األمــراض  فــي  أخصائــي  طبيــب  البــردان،  الرحيــم  عبــد  محمــد 

النســائية، مــن أبنــاء مدينــة طفــس بريــف محافظــة درعــا الغربــي، 

ُمســلحين  إطــالق  جــراء   ،2020 شــباط/   /1 الســبت  يــوم  ُقتــل 

مجهوليــن الرصــاص عليــه أمــام عيادتــه فــي مدينــة طفــس. ال تــزال 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود 

مــن الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

الطبيــب عمــاد طاهــر إســماعيل، رئيــس قســم األشــعة فــي مشــفى الباســل فــي مدينــة القرداحــة بريــف 

محافظــة الالذقيــة الغربــي، مــن أبنــاء مدينــة القرداحــة، يبلــغ مــن العمــر 56 عامــًا، متــزوج ولديــه أوالد، يــوم 

األربعــاء 11/ آذار/ 2020 نشــرت وســائل إعالميــة محليــة مواليــة للنظــام الســوري أنــه تــم العثــور عليــه 

مقتــواًل برصاصــة فــي الــرأس علــى طريــق جوبــة برغــال قــرب مفــرق قريــة األريــزة التابعــة لمدينــة القرداحــة. 

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

مزيــد مــن التفاصيــل.

مأمون الحريري

محمد البردان

https://drive.google.com/file/d/15WfvMfj3N9sF-An606q5AZN5GQWQ9V78/view
https://drive.google.com/file/d/1t7mLX_1g2PEJMKNtN2pm-LT-20ac42-R/view
https://drive.google.com/file/d/1exvCsfmRB-dp8vsKKHU5hnm3AWoKj95a/view
https://drive.google.com/file/d/1xnSYvAPjwnTHOX7QAZKbCDHs12y4zthT/view
https://drive.google.com/file/d/1MvvCXuijQj1_ndazQiuop3EfY1BHYtX8/view
https://drive.google.com/file/d/1H08NM26GoOaj3dzy5YoUIhyzaXhj7Ush/view
https://drive.google.com/file/d/1RDIzCjVNdb5qTDSwRwV4HTFoi5WJcs-N/view
https://drive.google.com/file/d/1UYud3tWtSSITMbDxDeSFhgx6ycAPe_OU/view
https://drive.google.com/file/d/1zbatX0IDH4Mvp4A7IDbuuOviBWkij0QY/view
https://drive.google.com/file/d/1sz5U06DB-s680s4HE9JrGcbdZy0hAzsE/view
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محمــد عــارف كديمــان Mehmet Arif Kıdıman  أحــد كــوادر الهــالل 

األحمــر التركــي، وهــو تركــي الجنســية قضــى يــوم اإلثنيــن 14/ أيلــول/ 

إطــالق  إثــر  أيضــًا؛  بجــراح  المنظمــة  كــوادر  أحــد  وأصيــب   ،2020

رصــاص مــن قبــل مجهوليــن علــى ســيارة تابعــة لمنظمــة الهــالل 

األحمــر التركــي، كانــا يســتقالنها، فــي منطقــة تــل بطــال بريــف مدينــة 

ــف حلــب الشــرقي، تخضــع المنطقــة لســيطرة الجيــش  ــاب بري الب

الوطنــي وقــت الحادثــة مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

ُتحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول 

علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

وقــد نعــت منظمــة الهــالل األحمــر التركــي محــد عــارف كديمان عبر حســابها الرســمي على منصــة التواصل 

االجتماعــي “تويتر” 

2 - في كانون األول 2020:

لم نتمكن من توثيق أية حالة قتل لكوادر طبية في كانون األول المنصرم.

تاء: حصيلة ضحايا الكوادر اإلعامية:

1 - في عام 2020:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مقتــل 5 مــن الكــوادر اإلعاميــة علــى يــد 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، توزعــوا علــى النحــو التالــي:

محمد عارف كديمان

https://drive.google.com/file/d/1WOLeOlf_s1lNO5vxqpwRkQx85dDi1Q-E/view
https://twitter.com/Kizilay/status/1305433183291404293?fbclid=IwAR0GyUNm7msQGGLjb0w5V9n2vxhFteIeUDPgZToMSySkA1AoScV0AoYogLk
https://drive.google.com/file/d/1APeyB6NcMQ3Nz-gm2Dn-y_RhKoKgAnAr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ysYqMgk0nW3PswlbebTr4blpql8vQzsC/view
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ألف: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 2

- القوات الروسية: 2

باء: جهات أخرى: 

سجلنا مقتل 1 من الكوادر اإلعالمية برصاص مجهول المصدر.

نستعرض فيما يلي أبرز الحوادث: 

ألف: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري:

جهــاد محمــد جمــال، الملقــب “ميــالن”، ناشــط إعالمــي إضافــة إلــى نشــاطه فــي الحــراك الشــعبي، حاصــل 

علــى إجــازة مــن كليــة الحقــوق فــي جامعــة حلــب، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1972.

األربعــاء 7/ آذار/ 2012 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري جهــاد للمــرة 

الرابعــة مــن مقهــى “نينــار” فــي حــي بــاب شــرقي بمدينــة دمشــق 

مــع عــدد مــن النشــطاء اآلخريــن، واقتادتــه إلــى فــرع فلســطين 

“235” فــي المدينــة، تعــرض جهــاد أثنــاء التحقيــق معــه فــي فــرع 

ــة، خضــع  ــه تهمــة العمال فلســطين للتعذيــب الشــديد ووجهــت ل

لمحكمــة الميــدان العســكرية فــي كانــون األول/ 2012 واحتجــز فــي 

ســجن صيدنايــا العســكري بمحافظــة ريــف دمشــق. تمكــن ذووه 

مــن زيارتــه آخــر مــرة بدايــة عــام 2016. اإلثنيــن 13/ نيســان/ 2020، 

حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات ُتشــير 

إلــى وفاتــه وقــد حصــل َذووه يــوم الســبت 7/ آذار/ 2020 علــى وثيقــة

 ُتفيــد بأّنــه قــد ُتوفــي يــوم الجمعــة 2/ تشــرين الثانــي/ 2016 وفــق ســجّلات دائــرة الســجل المدنــي، ولكــن لمــا 

م النظــام الســوري جثمانــه ألحــد، وعليــه فهــو يبقــى فــي عــداد المختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري. ُيســلِّ

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع نــورا الجيــزاوي، زميلــة جهــاد التــي عملــت معــه فأخبرتنــا: 

“عمــل جهــاد علــى الكثيــر مــن القضايــا المجتمعيــة والحقوقيــة والسياســية منــذ مــا قبــل الثــورة، 

كحمــات التبــرع باألعضــاء، وضــد قانــون جرائــم الشــرف، ومــع بــدء الثــورة شــارك بقــوة فــي تنظيــم 

االحتجاجــات واالعتصامــات وتنســيقها فــي كل مــن حلــب ودمشــق، وعمــل علــى إنتــاج فيلــم وثائقــي 

عــن اعتصــام الســاعة فــي مدينــة حمــص” 

اعتقلــت نــورا بعــد اعتقــال جهــاد بـــ 19 يومــًا، وقــد علمــت بوجــوده فــي فــرع فلســطين أثنــاء التحقيــق معهــا 

ــزاع معلومــات منهــا وتعرَّضــت للتعذيــب  ــى جهــاد النت حيــث أخبرهــا ضابــط التحقيــق بالتهــم الموجهــة إل

عندمــا أنكرتهــا.

جهاد محمد جمال 

https://drive.google.com/file/d/1pjq7_zF29RI4LKXoAQWtAZFpML7l-6vm/view
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أخبرنــا منصــور العمــري وهــو صديــق جهــاد وعمــال ســويًا: “كان جهــاد ناشــطًا فــي المجــال اإلعامــي وقــام 

بنقــل أخبــار الثــورة عبــر العديــد مــن القنــوات كقنــاة BBC وكنــت أســاعده فــي مونتــاج التقاريــر التــي 

يصورهــا ويرســلها للقنــوات اإلخباريــة كقنــاة أورينــت وغيرهــا”

َبــل قــوات النظــام الســوري ثــالث مــرات قبــل اعتقالــه 
ِ
ُنشــير إلــى أن جهــاد جمــال كان قــد تــم اعتقالــه مــن ق

األخيــر، فــي المــرة األولــى اعتقــل مــن مقهــى ميالنــو بمدينــة حلــب بتاريــخ 5/ أيــار/ 2011 وأفــرج عنــه بتاريــخ 4/ 

حزيــران/ 2011، والثانيــة مــن مدينــة دمشــق بتاريــخ 4/ آب/ 2011 وأفــرج عنــه بتاريــخ 2/ تشــرين األول/ 2011، 

والمــرة الثالثــة بتاريــخ 14/ تشــرين األول/ 2011 وأفــرج عنــه بتاريــخ 29/ كانــون األول/ 2011.

ــر جمــال، وســلَّطت  طالبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مناســبات عــدة بالكشــف عــن مصي

الضــوء علــى حالتــه ضمــن مجموعــات اللوحــات التــي تــم عرضهــا فــي فعاليــات مناصــرة فــي دول عــدة، والتــي 

اســتعرضها تقريــر أصدرنــاه ســابقًا. اللوحــة الخاصــة بجمــال موجــودة علــى الرابــط. 

-  القوات الروسية:

الثالثــاء 4/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 07:00، قضــى الناشــط اإلعالمــي أمجــد محمــد أنــس أكتالتــي جــراء 

قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت حــي الميــدان فــي مدينــة أريحــا فــي 

ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام.

أمجــد، مصــور لــدى المركــز اإلعالمــي العــام، مــن أبنــاء مدينــة أريحــا، مــن مواليــد عــام 1992، طالــب فــي جامعــة 

دمشــق كليــة التربيــة – قســم علــم نفــس – ســنة ثالثــة، متــزوج ولديــه ثالثــة أطفــال.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي أنــس تريســي صديــق أمجــد، الــذي أفادنــا: “لــدى 

ســماعي بخبــر وفــاة أمجــد تواصلــت مــع أحــد كــوادر الدفــاع المدنــي الــذي كان فــي موقــع استشــهاد 

أمجــد، وأخبرنــي أن الطيــران الحربــي الروســي شــنَّ غــارات عــدة بالصواريخ اســتهدفت حــي الميدان في 

مدينــة أريحــا، اســتهدفت إحداهــا منــزل “فــادي رحــال” صديــق أمجــد، الــذي أمضــى أمجــد ليلتــه عنــده؛ 

مــا أدى إلــى مقتــل أمجــد وصديقــه فــادي” أضــاف فــادي أن جثمانــي الشــهيدين لــم يتــم اســتخراجهما حتــى 

اليــوم التالــي بســبب كثافــة القصــف فــي ذلــك اليــوم والدمــار الكبيــر فــي المنطقــة.

https://drive.google.com/file/d/1u0QlokRAGrH8TJuQLU9Q-sgYOQsDZ09z/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=10572
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2 - في كانون األول 2020:

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل إعامي واحد برصاص مجهول المصدر. 

اإلعالمــي حســين إبراهيــم خطــاب قضــى يــوم الســبت 12/ كانــون 

األول/ 2020 جــراء إصابتــه بعــدة طلقــات ناريــة فــي الصــدر والقلــب 

والــرأس مــن قبــل مســلحين مجهولي الهوية، بينمــا كان يعمل على 

تصويــر تقريــر عــن جائحة كوفيد-19 بالقرب من المقبرة الشــمالية في 

مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي، تخضــع المدينــة لســيطرة الجيش 

الوطني.

حســين، المعــروف بـــ "كارا الصفرانــي"، مصــور متعــاون مــع قنــاة تــي 

ري تــي عربــي التركيــة، مــن أبنــاء مدينــة الســفيرة بريــف محافظــة حلــب 

الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1983، متــزوج ولديــه أربعــة أطفــال.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــط اإلعالمــي أبــو شــادي الســفراني صديــق حســين3 ، 

الــذي ســمَع تفاصيــل الحادثــة مــن ســكان الحــي الــذي شــهدها، يقــول أبــو شــادي: “بينما كان حســين ُيعــد تقريرًا 

ــاب، تعــرض إلطــالق رصــاص مباشــر  ــة الب ــرة الشــمالية فــي مدين ــا بالقــرب مــن المقب عــن عــن جائحــة كورون

مــن مســدس حربــي مــن قبــل مســلَحين مجهولــي الهويــة يســتقالن دراجــة ناريــة؛ أصيــب بعــدة طلقــات فــي 

الصــدر والقلــب والــرأس، وعلــى الفــور تــم إســعافه مــن قبــل أهالــي المنطقــة إلــى مشــفى مدينــة البــاب، إال أنــه 

فــارق الحيــاة قبــل وصولــه المشــفى” أضــاف أبــو شــادي “هــذه ليســت المــرة األولــى التــي يتعــرض فيهــا حســين 

لمحاولــة اغتيــال، فقــد كانــت األولــى فــي 23/ أيلــول/ 2020 عندمــا أطلــق مجهولــون الرصــاص عليــه بينمــا كان 

يســتقل ســيارته قــرب منطقــة ترحيــن بالقــرب مــن مدينــة البــاب، ولكنــه لــم يصــب بــأذى يومهــا.”

ثاء: حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني:

1 - في عام 2020:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مقتــل مــا ال يقــل عــن 3 مــن كــوادر الدفــاع 

المدنــي، جميعهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

محمــد شــادي األســعد، أحــد عناصــر مركــز إدلــب 3 التابــع للدفــاع 

المدنــي الســوري، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، ُقتــل يــوم األربعــاء 15/ 

 )MiG-23( كانــون الثانــي/ 2020 جــراء قصــف طيــران ثابــت الجنــاح

تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــًا وســط المنطقــة الصناعيــة 

شــرق مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب بمجــزرة.

ــَر حســابه الرســمي  ــي الســوري محمــد عب وقــد نعــى الدفــاع المدن

علــى منصــة التواصــل االجتماعــي “تويتــر”.

حسن ابراهيم الخطاب

محمد شادي األسعد

3 عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك في 19 كانون األول 2020  

https://drive.google.com/file/d/1cXdb0JujxAtMAnJXTFaaUlNkVGlFn8ou/view
https://drive.google.com/file/d/1aIJcj7EQ1n5J9UrPRPa_ytUahqa9gapx/view
https://drive.google.com/file/d/1ku9ixb0Kzv0I9mWZS7vcQOQ__n1u5CtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pu6UDg3rSVhYk7DQxqWIeQpEF0gQvFS-/view
https://drive.google.com/file/d/1vlyqX4Es8Sj0BpdISerb6f2LeUHDXacE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3SDKTV-KyYcKL_owRNqjr4nTQLVi6Oj/view
https://drive.google.com/file/d/1w2Iq3AWNHFKrJT1R328xJdc5aomGE0vD/view
https://drive.google.com/file/d/1YXizskRRtwqtiKCkNkualGgsH-Ut3XPc/view
https://drive.google.com/file/d/1YXizskRRtwqtiKCkNkualGgsH-Ut3XPc/view
https://drive.google.com/open?id=1lCgVEUC8uJSRAbnMfea_9OaeD2QRTcyY
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWEuJlpipVFBu2v1BICHGSsBP033ChkuiqfTd0LcRRt4Uw?e=krQc3e
https://drive.google.com/file/d/1YXizskRRtwqtiKCkNkualGgsH-Ut3XPc/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1217456738963795968
https://drive.google.com/file/d/1LYmk1ZzSXcRvH87pdfXRiV3762YXyoLw/view
https://drive.google.com/file/d/1YCirB9o3z8RSvMsqXQ0IkigihftGwwqF/view
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عثمــان العثمــان، أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي – مركــز قريــة بزابــور، 

مــن أبنــاء قريــة نحلــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، متــزوج ولديــه 

أطفــال، ُقتــل يــوم اإلثنيــن 27/ كانــون الثانــي/ 2020 جــراء قصــف 

بالصواريــخ  الســوري  النظــام  لقــوات  تابــع  الجنــاح  ثابــت  طيــران 

علــى قريــة ســرجة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، فــي أثنــاء توجهــه 

مــع فريــق الدفــاع المدنــي إلــى موقــع قصــف ســابق لطيــران ثابــت 

ــة. ــه روســي علــى القري ــاح نعتقــد أن الجن

ــَر حســابه الرســمي  ــي الســوري عثمــان عب وقــد نعــى الدفــاع المدن

علــى منصــة التواصــل االجتماعــي “تويتــر”.

2 - في كانون األول 2020:

لم نتمكن من توثيق أية حالة قتل بحق كوادر الدفاع المدني في كانون األول.

خامسًا: حصيلة أبرز المجازر:
ألف: في عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 42 مجــزرة فــي عــام 2020، توزَّعــت بحســب 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

عثمان العثمان

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETdlLjcnr19OvG8tgtEAKlMBA1CigyeBUnccqvNvRDSttQ?e=xwaaai
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1222040692144427010
https://drive.google.com/file/d/1hFqCxobAl7iQkd2PUs3efkvSlwxS6qa1/view
https://drive.google.com/file/d/1KYkVh1sMVg5lWU62-KaI0o96VE6G1x98/view
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ألف: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 11

- القوات الروسية: 11

- قوات سوريا الديمقراطية: 1

- قوات التَّحالف الدولي: 1

باء: جهات أخرى: 

وثقنا 18 مجزرة، توزعت على النحول التالي:

-  تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 12

-  قتل على يد مجهولين: 4

-  رصاص مجهول المصدر: 1

-  ألغام مجهولة المصدر: 1

عــت المجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2020 بحســب مناطــق الســيطرة علــى  توزَّ

ــي: النحــو التال

مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري: 1 	 

مناطق خاضعة لسيطرة مشتركة بين المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام: 7	 

مناطق خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام: 3 	 

بت المجــازر الموثَّقــة فــي عــام 2020 بحســب فريــق توثيــق الضحايــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق  وقــد تســبَّ

اإلنســان فــي مقتــل 392 مدنيــًا، بينهــم 106 طفــاًل، و44 ســيدة )أنثــى بالغــة(، أي أنَّ قرابــة 38 % مــن الضحايــا 

هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــدًا، وهــذا مؤشــر علــى أن االســتهداف فــي معظــم تلــك المجــازر 

كان بحــق الســكان المدنيين.

 

توزَّعت حصيلة ضحايا المجازر بحسب ُمرتكبيها على النحو التالي:

أواًل: األطراف الرئيسة: 

-  قوات النظام السوري: 107 مدنيًا، بينهم 33 طفاًل و5 سيدة

-   القوات الروسية: 99 مدنيًا، بينهم 36 طفاًل و31 سيدة

-  قوات سوريا الديمقراطية: 5 مدنيًا، بينهم 2 طفاًل.

-  قوات التحالف الدولي: 5 مدنيًا

باء: جهات أخرى: 176 مدنيًا، بينهم 35 طفاًل و8 سيدة، يتوزعون على النحو التالي:

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 135 مدنيًا، بينهم 30 طفاًل و6 سيدة	 

قتل على يد مجهولين: 31 مدنيًا، بينهم 5 أطفال و2 سيدة	 

ألغام مجهولة المصدر: 5	 

رصاص مجهول المصدر: 5	 
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نستعرض فيما يلي أبرز المجازر التي تمَّ توثيقها في عام 2020: 

أواًل: األطراف الرئيسة:

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

األربعــاء 1/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 11:43، أطلقــت منصــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام 

 Tochka الســوري نعتقــد أنهــا متمركــزة فــي منطقــة جبــل عــزان بريــف حلــب الجنوبــي، صاروخــًا مــن نمــط

ــة ســرمين بريــف  ــر عنقوديــة مــن نمــط 9N24، ســقط علــى الحــي الشــرقي مــن مدين 9M79 محمــاًل بذخائ

إدلــب الشــرقي؛ انتشــرت معظــم الذخائــر الفرعيــة فــي منطقــة مدنيــة تضــم مدرســة ومعهــد شــرعي ومركــز 

إيــواء لعائــالت نازحــة مــن مناطــق ريــف إدلــب الجنوبــي. تســبَّب القصــف فــي مقتــل 12 مدنيــًا، بينهــم 7 طفــاًل 

و3 ســيدة، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 20 آخريــن.

كمــا انتشــرت بعــض الذخائــر الفرعيــة فــي ســوق مدينــة ســرمين الرئيــس، وبالقــرب مــن مســجد الفــردوس 

ومبنــى  الســوق  مرافــق  فــي  متفاوتــة  ماديــة  بأضــرار  انفجارهــا  وتســبب  عفــان،  بــن  عثمــان  ومســجد 

المســجدين. تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر 

الشــام وقــت الحادثــة.

الثالثــاء 11/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 12:10 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح )MiG-23( تابــع لقــوات النظــام 

ــان منهمــا فــي منطقــة مكتظــة بالمدنييــن ضمــن  ــب، ســقط اثن ــة إدل ــى مدين ــخ عــدة عل الســوري صواري

المنطقــة الصناعيــة شــرق المدينــة، حيــث يبعــد مــكان ســقوط أحــد الصواريــخ عــن مــكان ســقوط اآلخــر 

قرابــة 50م؛ مــا أدى إلــى مقتــل 12 مدنيــًا، بينهــم 7 أطفــال )ذكــور(، إضافــًة إلــى إصابــة 33 آخريــن بجــراح. 

تخضــع مدينــة إدلــب لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

إثــر مجــزرة جــراء هجــوم أرضــي للنظــام الســوري علــى الحــي  عمليــات انتشــال الضحايــا وإســعاف المصابيــن 
2020 الثانــي/  1/ كانــون  الشــرقي فــي مدينــة ســرمين/ إدلــب – 

https://drive.google.com/file/d/1xODjlMS4zBH_eHDBFDuuyQdQtqO-Ozs8/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQtV5WBxpAVNsLV0kbR56aEBGai1igQAofzhl2bknaa-sw?e=cuINFw
https://drive.google.com/file/d/1eFZ2q3-wOc5Q504hVI3MGrGywb_WAhhd/view
https://www.google.com/maps/place/Sarmin,+Syria/@35.9023618,36.7124032,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15250f71b3ac8429:0x2f72c2d5e8b53742!8m2!3d35.9032997!4d36.733459
https://drive.google.com/file/d/1JEGHlfh9FKOZ-eEPjm_hxnyqrXClcaFj/view
https://drive.google.com/file/d/1FHey72eVfF4zKyAwseGdXcS13qQGEFlr/view
https://drive.google.com/file/d/1rE_dtwwt0bwHBH0qDMnEu9WBvmGF51Zq/view
https://drive.google.com/file/d/1BBb8DwAwd_Snengr6PGv4TQUL7Ly_KYN/view
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B055'45.2%22N+36%C2%B038'33.0%22E/@35.9292222,36.6403113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.9292222!4d36.6425
http://bit.ly/391H6Rz
https://drive.google.com/file/d/1eApc1h4ZPI9y5TtNQYWLrfmvAEzICvna/view
https://drive.google.com/open?id=1iYHX5f-TvDiYb1Cjmslcn-cSJ_L3dBml
https://drive.google.com/open?id=1iYHX5f-TvDiYb1Cjmslcn-cSJ_L3dBml
https://drive.google.com/file/d/1tiP0x86FfaApvXmgr7FoG-KEy01aVv8t/view
https://drive.google.com/file/d/1dEKRAwM3ALoLJhebra5k-73HGZU4tLov/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=1WgTh_2fW9ZbGWyvI4SJLChf5GeHLIWzn
https://drive.google.com/open?id=1WgTh_2fW9ZbGWyvI4SJLChf5GeHLIWzn
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eb2Is7k_kOVHk3uI__S47dYB_d-e8aIfGoNZ3Nm3ZUUZyQ?e=FPECwd
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETA3FnvmZ5VKvdUcKUXpK6EBCfuyULEQHw4_v2SLlchg2A?e=urbHe5
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ3gTmGK3_ZKtbE_aBKwi2sBsqKM8yPmeFqYmmJzAOJgaA?e=PrflVN


القتل خارج نطاق القانون يحصد 1734 مدنيا في سوريا في عام 2020 33

بينهم 99 في كانون األول

األحــد 1/ آذار/ 2020 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى المنــازل 

فــي قريــة كفرنتيــن الواقعــة شــرق مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتل خمســة 

مدنييــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم طفــل واحــد، نشــير إلــى أنَّ المنطقــة المســتهدفة تقع قرب 

موقــع تتمركــز فيــه القــوات التركيــة. تخضــع قريــة كفرنتيــن لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

إجالء أحد الضحايا إثر مجزرة جراء هجوم جوي للنظام السوري على المنطقة الصناعية/ مدينة إدلب في 11/ شباط/ -2020 بعدسة: أحمد رحال

مقطــع مصــور يظهــر عمليــة انتشــال ضحايــا مــن تحــت أنقــاض أحــد المنــازل إثــر هجــوم جــوي للنظــام الســوري 
علــى قريــة كفرنتيــن/ حلــب، مــا تســبب فــي مجــزرة – 1/ آذار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1R0nXT-il3QGm9RLTngLozNRaD3BFTaL3/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=1y0sslFnel2Vmdt5Q49_VYxM2ulgLHWap
https://drive.google.com/file/d/1VZRu2WsFHiBU3IYNBjrdJBxmQjImw0U5/view
https://drive.google.com/open?id=1RisP8NkvHgFdhSv4dEK4bweZzOcAhHBt
https://drive.google.com/open?id=1iVuJWATnqmGssAxbQU5O7cma5GKc-ipM
https://drive.google.com/open?id=17cjT3vAvgzPmWgjjon2KRzo0gEQVA0S6
https://drive.google.com/file/d/1R0nXT-il3QGm9RLTngLozNRaD3BFTaL3/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1K1dkPkBVXHuz9kL3dIzxtrXgUk_ljCvr/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdrgdnqO2c5NhWmeqA4W6KsB_qeLlLZPrmI0pviU8fS-xQ?e=qQDT55
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الثالثــاء 29/ أيلــول/ 2020 هاجــم مســلحون تابعــون لقــوات النظــام الســوري والمليشــيات المواليــة لــه قرية 

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

حيــث تتواجــد فــي هــذه المنطقــة عائــالت مــن عــرب الشــحرات وعــرب المعاطــة وقامــوا بإطــالق رصــاص 

عشــوائي علــى المدنييــن فــي تلــك المنطقــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 9 مدنيــًا. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

- القوات الروسية:

الثالثــاء 21/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 11:45 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 

بالصواريــخ منــزاًل علــى أطــراف قريــة كفــر تعــال بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل تســعة 

مدنييــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســتة أطفــال )3 ذكــور، و3 إنــاث( وســيدة واحــدة. تخضــع قريــة كفــر تعال 

لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

األربعــاء 29/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 17:00 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 

بالصواريــخ الشــارع العــام الواقــع بيــن المســجد الغربــي ومســجد نــوري حميشــو وســط قريــة كفرالتــة فــي 

منطقــة جبــل األربعيــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 19 مدنيــًا، بينهــم 

أربعــة أطفــال )3 ذكــور، و1 أنثــى(، وســيدتان اثنتــان، إضافــًة إلــى إصابــة قرابــة 30 آخريــن بجــراح. تخضــع قريــة 

كفرالتــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

األربعــاء 29/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 22:40 شــّن طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 3 

غــارات ُمتتاليــة بالصواريــخ علــى مشــفى شــامي المعــروف بمشــفى أريحــا الجراحــي ومحيطــه شــمال 

مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، أصابــت بعــض الصواريــخ أبنيــة ســكنية مجــاورة للمشــفى؛ مــا 

أدى إلــى مقتــل ســتة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة –نازحيــن مــن منطقــة جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب 

الجنوبــي-، هــم طفــل واحــد وخمــس ســيدات، نشــير إلــى أّن القصــف تســبب أيضــًا فــي مقتــل أحــد الكــوادر 

الطبيــة العامليــن فــي مشــفى الشــامي إثــر إصابــة بنائــه بشــكل مباشــر ببعــض الصواريــخ. تخضــع مدينــة 

أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الخميــس 27/ شــباط/ 2020 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ المنــازل فــي قريــة 

شــلخ بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل خمســة مدنييــن )طفلــة واحــدة، وأربــع ســيدات(، 

المعارضــة  فــي  بيــن فصائــل  واحــدة. تخضــع قريــة شــلخ لســيطرة مشــتركة  عائلــة  مــن  معظمهــم 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/10Ww5E3jQ6otnEyblvCP0bvfUowuOxIIN/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/10Ww5E3jQ6otnEyblvCP0bvfUowuOxIIN/view?usp=sharing.
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQA3rJyYVpFIkbEyOZ9heScBlAwG6igPvsUUgzNIlO-gZA?e=MIHjvZ
https://www.google.com/maps/place/Kafr+Taal,+Syria/@36.1625566,36.8671341,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525664fba06b3dd:0x978fe2602502ce3c!8m2!3d36.1529529!4d36.9057288
https://drive.google.com/open?id=10jZ0OjvIncuD3SWot6k40GAxL73IACAP
https://drive.google.com/open?id=1QJ7_GbB1pg_6vfajriqxVudE5bCuBDYW
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdFma57Be_lHsl3oy7iNcRYBvnMHEfJgMgLEWyGAK5BdFw?e=RauWAn
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdFma57Be_lHsl3oy7iNcRYBvnMHEfJgMgLEWyGAK5BdFw?e=RauWAn
https://drive.google.com/open?id=14kP85v-E0TQ_7CuhkV5dmymAw9u7zv2B
https://drive.google.com/open?id=14kP85v-E0TQ_7CuhkV5dmymAw9u7zv2B
https://drive.google.com/open?id=1o_oOEEpRn9ZzqNwbISwwp4kVzj_4sXZ9
https://drive.google.com/open?id=15wQ3PjD0BwWMhx_pKt_XCgwtL9770S8C
https://drive.google.com/open?id=1yk0mW3dwSJe1SiBXVujO35v1tDLIzczG
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQA3rJyYVpFIkbEyOZ9heScBlAwG6igPvsUUgzNIlO-gZA?e=MIHjvZ
http://bit.ly/3c39cOp
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESeMw1BrI99JrYvwb0nAnxwB2mmR0GayN0i0h9NHVH_jYA?e=Dswxxj
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESeMw1BrI99JrYvwb0nAnxwB2mmR0GayN0i0h9NHVH_jYA?e=Dswxxj
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EU8VhxRrIUxDhytJPp03d-0B3zweO2DU4uT-xXjq0KzsRg?e=saGe8n
https://drive.google.com/open?id=1qwQEqZrgu58z8ijZa4JwuSk_aC2Vxn26
https://drive.google.com/open?id=19Pt5C2d0ws7oqWruoD8vptRimyf5QrqF
https://www.google.com/maps/place/Arihah,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52?sa=X&ved=2ahUKEwiqyvi6mOrnAhWHShUIHSXiCIkQ8gEwHHoECBQQBA
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQr081dELJdGnmAwJDfiSXEBAFF3FDqTx9Qwf6NdIQSzfA?e=mJTMV5
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETU0BEPktjNLt2WoJmKFXpMBiezC8cqvb0C2SvsD7V7iPg?e=nRjti6
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERoZ1RKcUPZEn_1TVp4f2d4BKQNIzNYmTdeFJFJLOlyBtw?e=jlxxmU
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- قوات سوريا الديمقراطية:

األربعــاء 18/ آذار/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بالقذائــف مدينــة عفريــن 

ــل  ــة؛ مــا أدى إلــى مقت بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اســتهدف بعضهــا شــارع الفيــالت وســط المدين

خمســة مدنييــن دفعــة واحــدة، بينهــم طفــالن اثنــان. تخضــع مدينــة عفريــن وقــت الحادثــة لســيطرة 

المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي.

ثانيًا: جهات أخرى: 

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 

اإلثنيــن 10/ شــباط/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي الســوق الشــعبي فــي شــارع 

راجــو وســط مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل خمســة مدنييــن دفعــة 

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

ــي الســوري  ــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطن ــة عفري ــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدين للحصــول علــى مزي

وقــت الحادثــة.

الثالثــاء 3/ آذار/ 2020 هــزَّ انفجــار مجهــول المصــدر “يعتقــد أّن ســببه قذيفــة صاروخيــة مصدرهــا قــوات الحلــف 

الســوري الروســي” شــارع الثالثيــن جنــوب غــرب مدينــة إدلــب، حــدث االنفجــار فــي منطقــة مكتظــة بالمدنييــن 

والباعــة الجواليــن أمــام أبنيــة ســكنية قيــد اإلكســاء يتخذهــا نازحــون مــن ريف محافظــة إدلب مــأوى لهم؛ مــا أدى 

إلــى مقتــل 12 مدنيــًا، بينهــم تســعة أطفــال )8 ذكــور، 1 أنثــى(، ما زالت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان تحاول 

الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المدينــة لســيطرة 

مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

عصــر الثالثــاء 28/ نيســان/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر عنــد مدخــل ســوق شــعبي 

 عــام -معــروف باســم طريــق راجــو- وســط مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 
ٍ
فــي شــارع

وانتشــرت الحرائــق الناتجــة عــن االنفجــار فــي مســاحات واســعة جــراء وجــود شــاحنة ُمحملــة بالوقــود فــي 

ــى األقــل، معظــم جثامينهــم ُمتفحمــة، بينهــم 9  ــًا عل ــَر االنفجــار مقتــل 44 مدني ــا إث موقــع االنفجــار؛ وثقن

أطفــال، و3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 55 آخريــن بجــراح وحــروق، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدينــة 

عفريــن لســيطرة الجيــش الوطنــي/ المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

الخميــس 30/ تمــوز/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر عند نقطة تفتيش )حاجز( مشــتركة 

بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وعناصــر تابعــة للشــرطة المدنيــة قــرب مدخــل بلــدة تــل حلــف التابعــة لمدينــة 

رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 6 مدنيــًا، بينهــم 3 مــن عناصــر 

الشــرطة المدنيــة، وإصابــة قرابــة 10 أشــخاص آخريــن بجــراح، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع بلــدة 

تــل حلــف لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/open?id=1pUTvrjqllF61aXTKoNt3gp_LbW-d8w7D
https://drive.google.com/file/d/1mF3QfbxcL36YTIOddDncXWuwWBSLR2bX/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1dK5Rit-BnkCzT7H35Zx11Wl_zjPWqyaX/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=19RSepeVG35HUZ1QtFZ_l5fhfD8I1CI2V
https://drive.google.com/open?id=1x1c_357VD1QwPWsucp4IeFkR4m8NokKH
https://drive.google.com/open?id=1aeTdSkwKIB5VvaSfxK7x5RJNeqfVxliI
https://drive.google.com/file/d/1g3YcJGckyxiUEsuLo6AA6NyKpsUYvM0q/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EccIRdx8b0dNvjD1UnTB74ABWrAMuAGlmYNSRY_r3eiDew?e=gPIdIS
https://drive.google.com/open?id=1cG22bNGc-l4B86RZ0tHuPtrRkH-7f9AW
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERr6F0RC9KdLjHL70Kj1-hkB6cdJbhtut9ZTbc_pDr4Zmw?e=G87aBJ
https://drive.google.com/file/d/1-2VaguKLuTdD11UXHpsVgAlrBQAJMktV/view
https://drive.google.com/open?id=1-2VaguKLuTdD11UXHpsVgAlrBQAJMktV
https://drive.google.com/open?id=1uGf3gOOm7rtRAuFz8b-wPjNR-8aWnnny
https://drive.google.com/open?id=1cG22bNGc-l4B86RZ0tHuPtrRkH-7f9AW
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXHT9XfuwuNHjmqm2Omnv3EBnlemrlrs9KM0XtLI5RPo6A?e=iczlkv
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXHT9XfuwuNHjmqm2Omnv3EBnlemrlrs9KM0XtLI5RPo6A?e=iczlkv
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXHT9XfuwuNHjmqm2Omnv3EBnlemrlrs9KM0XtLI5RPo6A?e=iczlkv
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EYt54jQZx9VMjj2CfHRFjA8BPgWjMk4LvJiv16WgSAuj2g?e=YGIc6Y
https://bit.ly/2XitxKp
https://drive.google.com/open?id=1HVUO6LUhZQ_cyaMjC_JjNPAOuuXvKtOs
https://drive.google.com/open?id=1HVUO6LUhZQ_cyaMjC_JjNPAOuuXvKtOs
https://drive.google.com/open?id=1x1Auncg_ALM-46hUy7AMdDuaqgmjpq-u
https://drive.google.com/open?id=1x2KQ7VoAJ2YbREb07XUmIxI6ofXZZxb2
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcqsWUGuN-tKpIdhOgQhNVsBC3FvKCeLt-5_PDybtBJBPg?e=tlgisV
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcqsWUGuN-tKpIdhOgQhNVsBC3FvKCeLt-5_PDybtBJBPg?e=tlgisV
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfAaiQYznGtCp5aIpvSTPFoBHKfXT3y32jwWggo-HuRudg?e=F5OxYz
https://drive.google.com/open?id=1abcm7cXinRrRjDbkGLXYRL4IcKV6d6qT
https://drive.google.com/open?id=1bOopzBD2fDXr3zWCDuGdrOwUImaBLYkZ
https://drive.google.com/open?id=1bOopzBD2fDXr3zWCDuGdrOwUImaBLYkZ
https://drive.google.com/open?id=1HVUO6LUhZQ_cyaMjC_JjNPAOuuXvKtOs
https://drive.google.com/file/d/1j9Y2fOe98Ph0s-zUt7wabMKZNNzAwDyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j9Y2fOe98Ph0s-zUt7wabMKZNNzAwDyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YENOHsln1eeponiS2FM0hxuNP9TDCOtP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YENOHsln1eeponiS2FM0hxuNP9TDCOtP/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbG7r_nETaNGgEKBottoH1EBpY1R8eU8R6ke2JggH3WfDg?e=Z5gZ1B
https://drive.google.com/file/d/1vC5_jx3lnxqMcEsAt5-Z2-f2RVsiAPL8/view?usp=sharing
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الثالثــاء 6/ تشــرين األول/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي شــارع عثمــان بــن عفــان 

علــى األطــراف الشــمالية الشــرقية لمدينــة البــاب فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 20 

مدنيــًا، بينهــم 5 طفــاًل و1 ســيدة، وإصابــة قرابــة 30 آخريــن بجــراح، إضافــة إلــى إصابــة 3 مــن الكــوادر 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 وقــت الحادثــة.

الثالثــاء 24/ تشــرين الثانــي/ 2020 وقــع انفجــار مجهــول المصــدر بالقــرب مــن المتحلــق الشــمالي فــي مدينــة 

ــد شــرطة مدينــة بزاعــة  ــًا -منهــم قائ البــاب فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 6 مدني

ومرافقــه-، بينهــم 1 طفلــة، وإصابــة قرابــة 15 آخريــن بجــراح، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

ــة  ــل، تخضــع المدين ــد مــن التفاصي ــى مزي ــة للحصــول عل ــن مــن الحادث ــى شــهود وناجي تحــاول الوصــول إل

لســيطرة الجيــش الوطنــي/ المعارضــة المســلحة.

قتل على يد مجهولين:

الثالثــاء 14/ كانــون الثانــي/ 2020 عثــر األهالــي علــى جثاميــن ســبعة مدنييــن -مــن أبنــاء قريــة عيــاش بريــف 

محافظــة ديــر الــزور الغربــي-، تجمعهــم صلــة قربــى، بينهــم طفــالن اثنــان، تــم إعدامهــم بإطــالق الرصــاص 

عليهــم مــن قبــل ُمســلحين مجهوليــن فــي باديــة الطرفــاوي الواقعــة جنــوب مدينــة ديــر الــزور، مــا زالــت 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود علــى تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد 

مــن التفاصيــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

الجمعــة 21/ شــباط/ 2020 أقــدم مســلحون مجهولــون علــى مهاجمــة تجمــع لرعــاة أغنــام فــي باديــة قريــة 

غانــم العلــي التابعــة لناحيــة الســبخة بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي، وقامــوا بإطــالق الرصــاص بواســطة 

أســلحة رشاشــة علــى الرعــاة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 9 رعــاة، بينهــم 3 أطفــال )ذكــور(. تخضــع المنطقــة 

ــة.  لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادث

الجمعــة 3/ نيســان/ 2020 عثــر األهالــي علــى جثاميــن ثمانيــة مدنييــن -مــن أبنــاء قريــة معــدان عتيــق التابعــة 

ــم قتلهــم بإطــالق الرصــاص عليهــم مــن  ــان، ت ــى، بينهــم ســيدتان اثنت ــة قرب ــي-، تجمعهــم صل ــة التبن لناحي

قبــل مســلحين مجهوليــن قامــوا بمهاجمــة موقــع تخييمهــم الــذي يــؤون إليــه فــي أثنــاء عملهــم فــي رعــي 

األغنــام فــي باديــة ناحيــة التبنــي بريــف محافظــة ديــر الــزور الجنوبــي الغربــي، ال تــزال الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع 

المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1GJwm1rN_vqhZ-RYqSYdP0pmnecoE6-_l/view
https://drive.google.com/file/d/1bnuHpQLlXsqtnIOOf4tiiQIfL4jzmOXW/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUncmeP7OkZBsCWu-X9xhiwB2HwgWmdR5NfTlXizD7eGcg?e=vmESXF
https://drive.google.com/file/d/1SbWcBtogqf8eCT2kCFE2URilKgKvxjTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbWcBtogqf8eCT2kCFE2URilKgKvxjTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tDg54AX0J_UB7TrqqTP8AXt8F09vzmAj/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/EY_vFBCUG_dBh1VT8Yc5AukBE_TBuPIMkm7inGBr5TuiSA?e=ThBLkt
https://drive.google.com/file/d/1M8vgcHnjtI0RhXuzxQ0BfsEOKy0vKgp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8vgcHnjtI0RhXuzxQ0BfsEOKy0vKgp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_cYHn-69lDYG0j-ddD7KyjirAFdUoaaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vKALT1_KeMxFI7__-CDoV1tiOcVrM7Li/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5-725MmN4BsJplZDqkdDSFHy8tscDal/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5-725MmN4BsJplZDqkdDSFHy8tscDal/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ef7Oy3I8kuBEiUlk8_ICOzABfoch_lb8EwfJV9P_Vkejcg?e=aqvbS4
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باء: في كانون األول 2020: 

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مجــزرة واحــدة فــي كانــون األول، علــى يــد قــوات النظــام 

الســوري تســببت فــي مقتــل 5 مدنييــن.

الســبت 26/ كانــون األول/ 2020 اســتهدفت عناصــر قــوات النظــام الســوري المتمركــزة فــي قريــة طنجــرة 

ــة  ــًا ُيقــلُّ مدنييــن قــرب قري فــي ســهل الغــاب بريــف حمــاة، بصــاروخ مضــاد للــدروع ســيارة وجــرارًا زراعي

الزقــوم بريــف حمــاة الغربــي -علــى بعــد قرابــة 4 كــم عــن خــط التمــاس-؛ مــا أدى إلــى مقتــل خمســة مدنييــن، 

احترقــت جثثهــم جــراء اشــتعال النيــران فــي الجــرار الزراعــي والســيارة، تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة 

بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام.

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 

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 696 حــاالت وفــاة فــي ســوريا بســبب فيــروس كورونــا 

المســتجد أي أنــه فــي غضــون شــهر واحــد قضــى 283 ضحيــة حتــى تاريــخ 29/ كانــون األول، وهــذا رقــم 

ضخــم ومخيــف، إذ أننــا نعتقــد أن هــذه اإلحصائيــة غيــر دقيقــة، وأنَّ أعــداد الوفيــات أكبــر بكثيــر؛ نتيجــة ضعــف 

اإلمكانــات الطبيــة، حتــى إنــه ال يتوفــر فحــص طبــي يؤكــد إصابــة المريــض بكوفيــد-19 أو ينفيهــا، وهــذا مــا 

يؤكــد وجــود عــدد كبيــر مــن الوفيــات بســبب كوفيــد-19 دون اإلفصــاح عنهــا؛ إضافــة إلــى عــدم 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.

https://drive.google.com/file/d/1YddaG5hMGvhe7XZMpb5zCHR5KN7ir-jF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XEO0qz90TvWI8pjRQGprMaZlW7hVUElQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wUsy5S0_c1Uz5SahcbGqFA3SHBlBzbdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7Lm5zU9znDJ_BZrPSxz-1wgX9wcN-tl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BvKqq-GZin_eA1spkjcaLpISnBvbpZu_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPULeFYHK9XfTY49N72YNzI9LyTMSOun/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxyxqSV2fx11-r9hw1ReJ4CjoV3_Uamq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zxl9QizrTH7wy_9l-WM72OsgkX_71Uvh/view?usp=sharing
https://sn4hr.org/arabic/?p=12188
http://www.sana.sy/?p=1286379
http://www.sana.sy/?p=1286379
https://sn4hr.org/arabic/?p=12188
https://sn4hr.org/arabic/?p=12662
https://sn4hr.org/arabic/?p=12662
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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 

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.  

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  ــر خاصــة ودوريــة توثِّ أحــد أطــراف النــزاع بشــكل خــاص، إضافــة إلــى تقريــر شــهري وتقاري

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.

https://news.sn4hr.org/ar/category/daily_news-ar/victims-ar/
https://news.sn4hr.org/ar/category/daily-toll-ar/ 
http://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/
http://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/
http://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/
http://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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ثامنًا: 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، ُمتسببًا في مقتل العديد من المدنيين.	 

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

ذتهــا قــوات الحلــف “قــوات التحالــف الدولــي، 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

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

العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

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.
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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

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.
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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. 

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

الكشــف عــن مصيــر قرابــة 84 ألــف مواطــن ســوري اعتقلتهــم األجهــزة األمنيــة وأخفــت مصيرهــم حتــى 	 

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.
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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.

غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

جميــع المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.

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.

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

قــوات ســوريا الديمقراطيــة 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.
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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
ــار ومعلومــات وبشــكل  ــكل مــن أرســل أخب تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر ل

ــز البيانــات فــي  ــا الناجيــن وشــهود العيــان والنشــطاء المحليــون، والتــي ســاهمت فــي تعزي خــاص الضحاي

ــر. مختلــف الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقري
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