 366خرقاً بع َد انقضاء شهر على
اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار
ما اليقل عن  100شخص ،بينهم
 24طفالً وجنني قتلوا بسبب تلك
اخلروقات فقط

اإلثنني  30كانون الثاين 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

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

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

حمتوايت التقرير:
أوالً :املقدمة

اثنياً :امللخص التنفيذي

اثلثاً :التفاصيل

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات
شكر

أوالً :املقدمة:

قام فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بتوثيق اخلروقات اليت ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الست للسيد
كويف عنان ،يف نيسان وأاير وحزيران من عام  ،2012وذلك عرب تقارير يومية ،قمنا إبرسال نسخ يومية منها إىل مكتب
السيد كويف عنان يف جنيف ،إىل أن ثبت فشلها ،وبشكل رئيس نظراً الستمرار النظام السوري ابرتكاب ما هو أبعد من
اخلروقات ،عرب انتهاكات ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،وقد وثقنا العديد من تلك اجلرائم.

ُقر يف  /27شباط ،2016 /والثاين يف  /12أيلول/
وهذا ما فعلناه أيضاً يف بياين وقف األعمال العدائية ،األول الذي أ َّ

 2016حيث وثقنا اخلروقات املرتكبة من قبل األطراف املوقعة على هذه البياانت ،وكان املنتهك األكرب هلذه البياانت هو

النظام السوري وحليفه اإليراين ،والنظام الروسي.
أقرت األطراف
يف  /30كانون األول 2016 /مت اإلعالن عن اتفاقية وقف إطالق انر شامل برعاية روسية  -تركية ،و َّ

املوقعة على البيان ،النظام السوري من جهة ،وفصائل املعارضة املسلحة من جهة اثنية ،وقف كافة اهلجمات املسلحة مبا
فيها اهلجمات اجلوية وإيقاف عمليات االقتحام والتقدُّم الربي ،ومت اسثناء املناطق العسكرية اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش
(يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية).
يستعرض التقرير أبرز اخلروق (عمليات قتالية وعمليات اعتقال) من قبل اجلهات امللتزمة ابتفاقية اهلدنة (النظام السوري
والروسي ،وفصائل املعارضة املسلحة) وذلك يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة واملناطق اخلاضعة لسيطرة
مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام ،وال يشمل التقرير استعراض أية عمليات عسكرية يف
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املناطق اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش ،وقد قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات اليت وردتنا وحتققنا من صدقيتها عرب برامج
خاصة لدينا ،كما قمنا ابلتحدث مع انجني من اهلجمات أو مع أقرابء للضحااي أو مع شهود عيان على بعض احلوادث.
اإلثنني  /2كانون الثاين 2017 /أصدرت فصائل املعارضة املسلحة امللتزمة ابتفاقية وقف إطالق النار بياانً أعلنت فيه

جتميد املشاورات املرتتبة على اتفاقية وقف إطالق النار رداً على اخلروق اليت ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه اإليراين.

اثنياً :امللخص التنفيذي:

يشمل التقرير أبرز اخلروقات اليت مت توثيقها بعد انقضاء شهر على اتفاق أنقرة لوقف إطالق النار الذي بدأ حيَِّز التَّنفيذ يوم
اجلمعة  /30كانون األول 2016 /وقد بلغت  366خرقاً عرب عمليات قتالية وعمليات اعتقال.
تتوزع اخلروق حسب اجلهة املن ِّفذة:
ُ
ألف :قوات النظام السوري :سجلنا  315خرقاً تتوزع إىل:
 -عمليات قتالية 282 :خرقاً توزعت حسب احملافظات إىل:

103

41

36

34

46

22

 -عمليات اعتقال 33 :خرقاً على يد قوات النظام السوري توزعت حسب احملافظات إىل:
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ابء :القوات الروسية :سجلنا  43خرقاً ،توزعت حسب احملافظات على النحو التايل:

محاة3 :

حلب15 :
إدلب25 :
جيم :فصائل املعارضة املسلحة 8 :خروق توزعت حسب احملافظات على النحو التايل:
محاة3 :
حلب5 :
تسبَّبت هذه اهلجمات يف مقتل  100شخصاً ،هم  95مدنياً ،بينهم  24طفالً و 1جنني ،و 14سيدة ،إضافة إىل  5من
مقاتلي املعارضة ،يتوزعون حسب اجلهة املن ِّفذة إىل:

النظام السوري 64 :شخصاً ،بينهم  12طفالً ،و 5سيدات ،و 2من مقاتلي املعارضة.

القوات الروسية 35 :شخصاً ،بينهم  12طفالً ،و 9سيدات ،و 1جنني .و 3من مقاتلي املعارضة.

فصائل املعارضة املسلحة :مدين واحد.

اثلثاً :التفاصيل:

نستعرض يف هذا التقرير أبرز اخلروق اجلديدة اليت مت توثيقها يف األسبوعني الثالث والرابع من دخول اتفاق إطالق النار حيَِّز
التَّنفيذ إضافة إىل عدة خروق حدثت يف األسبوعني األول والثاين ومل نذكرها يف *تقاريران السابقة ألهنا كانت ماتزال قيد
التحقق:

ألف :عمليات قتالية:
أوالً :قوات النظام السوري:
حمافظة محص:

مدينة تلبيسة ،اإلثنني  /16كانون الثاين ،2017 /سجلنا أربعة خروق ارتكبتها قوات النظام السوري يف املدينة ،ختضع

املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام:
شن طريان النظام السوري اثبت اجلناح غارة ابلصواريخ على األجزاء الغربية من
• احلادثة األوىل :قرابة الساعة َّ 13:20
املدينة ،ما تسبب يف مقتل  3مدنيني ،وإصابة حنو  20آخرين جبراح.

* أصدران تقارير يف كل من  :اليوم األول ،والثاين ،والثالث ،والرابع ،مث هناية األسبوع األول ،وهناية األسبوع الثاين
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• احلادثة الثانية :قرابة الساعة  14:26قصفت مدفعية النظام السوري قذائف عدة على احلي الشمايل؛ تسببت إحداها يف
مقتل سيدة ،كما تسببت قذيفة اثنية يف مقتل املسعف الذي توجه إىل املوقع إلسعافها ،إضافة إىل أضرار مادية بسيطة يف
هيكل سيارة اإلسعاف.
• احلادثة الثالثة :قرابة الساعة  17:00قصفت مدفعية النظام السوري قذائف عدة على احلي الغريب من املدينة ،تسببت يف
مقتل مدين واحد.
• احلادثة الرابعة :قرابة الساعة  17:47قصفت مدفعية النظام السوري قذائف عدة استهدفت وسط املدينة ،ما تسبب يف
مقتل سيدة يف وقت الحق متأثرة جبراحها.
مدينة تلدو يف منطقة احلولة ،األحد  /22كانون الثاين ،2017 /سجلنا خرقني ارتكبتها قوات النظام السوري يف املدينة.
ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام:
شن طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري غارة بصاروخني على جنوب املدينة،
• احلادثة األوىل :قرابة الساعة َّ 11:23

ما أدى إىل مقتل  7مدنيني دفعة واحدة ،بينهم  4أطفال و 1من الكوادر الطبية.

شن طريان النظام السوري اثبت اجلناح غارة اثنية بصاروخني على املدينة ،تسبب
• احلادثة الثانية :قرابة الساعة َّ 11:24

أحدمها يف مقتل شخصني ،أحدمها طفل.

حمافظة درعا:

بلدة خربة غزالة ،الثالاثء  /10كانون الثاين 2017 /مل تذكر يف تقريران السابق ألهنا كانت قيد املتابعة:

قصفت قوات النظام السوري صاروخاً حمموالً على الكتف سقط على أطراف البلدة؛ ما تسبب يف مقتل اإلعالميَني عمار

بشري الكامل وسامر إبراهيم العباسي .ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم
جبهة فتح الشام.
مدينة طفس ،األربعاء  /11كانون الثاين 2017 /مل تذكر يف تقريران السابق ألهنا كانت قيد املتابعة:
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صاروخاً قرب مشفى مدينة طفس؛ ما أدى إىل إصابة بناء املشفى ومواد

إكسائه أبضرار مادية متوسطة .ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة
فتح الشام.
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بلدة الغارية الغربية ،السبت  /14كانون الثاين:2017 /
قصفت مدفعية قوات النظام السوري قذائف عدة على مسجد اخللف يف البلدة ،ما أدى إىل إصابة بناء املسجد ومواد
إكسائه وأاثثه أبضرار مادية كبرية .ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم
جبهة فتح الشام.

حمافظة حلب:

قرية مربعات بيشة ،األحد  /15كانون الثاين2017 /
قرابة الساعة  10:00قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري صاروخاً قرب املدرسة االبتدائية يف القرية الواقعة يف
ريف حلب اجلنويب ،ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة ومواد إكسائها وسورها أبضرار مادية متوسطة ،وخروجها مؤقتاً عن
اخلدمة .ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.
قرية رسم العيس ،اخلميس  /19كانون الثاين2017 /
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ األجزاء الغربية من البلدة يف الريف اجلنويب حملافظة حلب ،ما
تسبب يف مقتل  3مدنيني .ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح
الشام.

حمافظة ريف دمشق:

بلدة بسيمة ،السبت  /7كانون الثاين 2017 /مل تذكر يف تقريران السابق ألهنا كانت قيد املتابعة:
استهدفت القناصة التابعة لقوات النظام السوري وامليليشيات املوالية له املتمركزة على أطراف بلدة بسيمة املمرض رايض
الدااليت؛ ما أدى إىل مقتله .املمرض رايض الدااليت من أبناء بلدة بسيمة يف منطقة وادي بردى ،يبلغ من العمر  35عاماً،
يعمل مع اهليئة الطبية يف منطقة وادي بردى.

ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مع وجود بسيط لعناصر جبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش.
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بلدة حزرما ،اخلميس  /12كانون الثاين 2017 /مل تذكر يف تقريران السابق ألهنا كانت قيد املتابعة:
قصفت مدفعية قوات النظام السوري عدة قذائف استهدفت مسجد الفتح يف البلدة يف منطقة املرج يف الغوطة الشرقية ،ما
أدى إىل إصابة بناء املسجد ومواد إكسائه أبضرار مادية متوسطة .ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود
لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.
قرية عني الفيجة ،السبت  /14كانون الثاين2017 /
استهدفت القناصة التابعة لقوات النظام السوري وامليليشيات املوالية له اللواء املتقاعد أمحد الغضبان ،رئيس الوفد التفاوضي
عن أهايل وادي بردى ،من أبناء قرية عني الفيجة ،ما أدى إىل مقتله .ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مع
وجود بسيط لعناصر من تنظيم جبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها.

قرية دير قانون ،األحد  /15كانون الثاين2017 /
قصفت مدفعية النظام السوري وامليليشيات الداعمة له ابلقذائف جتمعاً للنازحني يف صالة الرمي يف قرية دير قانون مبنطقة

وادي بردى ،ما أدى إىل مقتل  12مدنياً .ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مع وجود بسيط لعناصر من جبهة

فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها.

مدينة عربني ،اخلميس  /19كانون الثاين2017 /
قصف طريان اثبت اجلناح اتبع للنظام السوري ابلصواريخ مدينة عربني يف الغوطة الشرقية ،ما تسبب يف مقتل  3مدنيني،
ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.
مدينة دوما ،اجلمعة  /20كانون الثاين2017 /
قصفت مدفعية النظام السوري ابلقذائف األحياء السكنية يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية؛ ما أدى إىل مقتل  5مدنيني
( 3أطفال وسيداتن) .ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح
الشام.
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قرية عني الفيجة ،اجلمعة  /20كانون الثاين 2017 /سجلنا خرقني ارتكبتهما قوات النظام السوري .ختضع القرية لسيطرة
فصائل املعارضة املسلحة مع وجود بسيط لعناصر من جبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها:
احلادثة األوىل :استهدفت قناصة اتبعة لقوات النظام السوري وامليليشيات املوالية له واملتمركزة يف حميط قرية عني الفيجة
املمرض حممد سامل جنيم؛ ما أدى إىل مقتله ،وهو أحد أعضاء اهليئة الطبية يف منطقة وادي بردى ،ومن أبناء قرية عني
الفيجة يف منطقة وادي بردى.
احلادثة الثانية :قصفت مدفعية قوات النظام السوري بقذائف املدفعية الثقيلة سيارة إسعاف اتبعة للهيئة الطبية يف قرية عني
الفيجة؛ ما أدى إىل أضرار مادية كبرية يف السيارة ،وخروجها عن اخلدمة.
بلدة بقني ،اجلمعة  / 20كانون الثاين2017 /
قصفت مدفعية النظام السوري املتمركزة يف قلعة التل مسجد املصطفى يف بلدة بقني؛ ما أدى إىل أضرار مادية متوسطة يف
مواد إكساء املسجد ،ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم جبهة فتح الشام أو تنظيم داعش
فيها.
قرية عني الفيجة ،األحد  /22كانون الثاين2017 /
قصفت مدفعية النظام السوري قذائف عدة على القرية؛ ما أدى إىل مقتل أمحد عليا الصايف وهو املدير السابق للدفاع املدين
وأحد العناصر احلاليني يف مركز  702التابع للدفاع املدين .ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة مع وجود بسيط
لعناصر من جبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها.
مدينة حرستا ،األربعاء  /25كانون الثاين2017 /
قصفت مدفعية النظام السوري قذائف عدة قرب سيارة إسعاف اتبعة للمركز  90التابع للدفاع املدين يف املدينة الواقعة يف
الغوطة الشرقية؛ ما أدى إىل حتطم زجاج نوافذ السيارة وإصابة هيكلها أبضرار مادية متوسطة .ختضع املدينة لسيطرة فصائل
املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.
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بلــدة مضــااي ،األربعــاء  /25كانــون الثــاين ،2017 /ســجلنا خرقــن ارتكبتهمــا
قـوات النظــام الســوري يف البلــدة اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وال
وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا أو تنظيــم جبهــة فتــح الشــام:
• احلادثــة األوىل :قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة لــه
ابلقذائــف مدرســة النــور احملدثــة يف البلــدة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء
املدرســة وإصابــة م ـواد إكســائه أبض ـرار ماديــة كبــرة.
• احلادثــة الثانيــة :قصفــت مدفعيــة النظــام الســوري وامليليشــيات الداعمــة لــه
ابلقذائــف روضــة ضمــة لألطفــال يف البلــدة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء
الروضــة وإصابــة م ـواد إكســائها أبض ـرار ماديــة متوســطة.

حمافظة إدلب:

بلدة كنصفرة ،اجلمعة  /13كانون الثاين 2017 /مل تذكر يف تقريران السابق ألهنا كانت قيد املتابعة:
قصفت رامجة صواريخ النظام السوري املتمركزة يف بلدة جورين يف سهل الغاب مبحافظة محاة صاروخاً على مدرسة الريفية يف

بلدة كنصفرة جببل الزاوية؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية متوسطة .ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل
املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها.
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اثنياً :القوات الروسية:
حمافظة حلب:

قرية اببكة ،اخلميس  /12كانون الثاين 2017 /مل تذكر يف تقريران السابق ألهنا كانت قيد املتابعة:

قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي فجراً ابلصواريخ األجزاء الشرقية من القرية الواقعة يف ريف حلب الغريب؛ ما أدى
إىل مقتل  6مدنيني دفعة واحدة ( 3أطفال ،و 3سيدات) .ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم
داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.
قرية كفر حلب ،الثالاثء  /17كانون الثاين:2017 /
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ األجزاء الشمالية من القرية؛ ما أدى إىل مقتل  3مدنيني ،بينهم طفل
وسيدة ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة وال وجود لتنظيم داعش فيها أو تنظيم جبهة فتح الشام.

حمافظة إدلب:

مدينة معرة مصرين ،السبت  /14كانون الثاين ،2017 /سجلنا ثالثة خروق ارتكبتها القوات الروسية يف املدينة اخلاضعة
لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها:
احلادثة األوىل :قرابة الساعة  3:45قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ثالثة صواريخ سقط اثنان منهما على سوق
اهلال يف األجزاء الشمالية من املدينة ،ما أدى إىل مقتل  5مدنيني ،وإصابة حنو  8آخرين جبراح ،إضافة إىل دمار كبري يف
عدد من احملالت التجارية ،وإصابة مرافق السوق أبضرار مادية كبرية.
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• احلادثة الثانية :قرابة الساعة  3:45قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ثالثة صواريخ ،سقط اثنان منهما على
سوق اهلال ،يف حني سقط الصاروخ الثالث على فرن اخلبز اآليل األول يف األجزاء الشمالية من املدينة (على بعد حنو
 100مرت من سوق اهلال)؛ ما تسبب يف مقتل شخصني أحدمها طفل ،إضافة إىل إصابة بناء الفرن ومعداته أبضرار مادية
متوسطة.
• احلادثة الثالثة :قرابة الساعة  3:55شن طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي غارتني ابلصواريخ على املنطقة الصناعية يف
األجزاء الشمالية من املدينة؛ ما أدى إىل دمار كبري يف عدد من احملالت الصناعية والتجارية.
بلدة مرديخ ،السبت  /14كانون الثاين2017 /
قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني على إعدادية مرديخ للبنني اجملاورة ملبىن حمكمة اتبعة للهيئة اإلسالمية،
الواقعتني قرب األتسرتاد الدويل حلب  -دمشق يف األطراف الغربية من البلدة ،مل تسجل أية أضرار مادية يف كال البنائني
نتيجة عدم انفجار الصاروخني .ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام وال وجود
لتنظيم داعش فيها.
مدينــة إدلــب ،األربعــاء  /18كانــون الثــاين/
 ،2017ســجلنا خرقــن ارتكبتهمــا الق ـوات
الروســية يف املدينــة اخلاضعــة لســيطرة مشــركة
بــن فصائــل املعارضــة املســلحة وجبهــة فتــح
الشــام وال وجــود لتنظيــم داعــش فيهــا:
• احلادثــة األوىل :عصــر يــوم األربعــاء قصــف
ط ـران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي
صاروخــن ســقط أحدمهــا أمــام مدخــل مركــز
انطــاق حافــات نقــل املســافرين (ك ـراج
البوملــان) شــرقي املدينــة -املالصــق ملبــى
اإلدارة املدنيــة ،-مــا أدى إىل دمــار كبــر يف
أبنيــة الك ـراج وســوره ،وخروجــه عــن اخلدمــة.
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• احلادثة الثانية :عصر يوم األربعاء قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني سقط أحدمها أمام مدخل
كراج البوملان بينما سقط الصاروخ الثاين قرب املسجد الكبري شرقي املدينة؛ ما أدى إىل إصابة مواد إكسائه أبضرار مادية
متوسطة.
مدينة تفتناز ،اخلميس  /19كانون الثاين2017 /
استخدم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أسلحة حارقة قرب مدرسة حمي الدين غامن يف األجزاء الغربية من املدينة،
اندلعت حرائق يف املنطقة جراء القصف ومل تسجل أية أضرار مادية يف بناء املدرسة .ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني
فصائل املعارضة املسلحة وجبهة فتح الشام وال وجود لتنظيم داعش فيها.

اثلثاً :فصائل املعارضة املسلحة:
حمافظة حلب:

حي احلمدانية ،اخلميس  /26كانون الثاين2017 /

قصفت فصائل املعارضة املسلحة اليت تتخذ من حي الراشدين معقالً هلا بقذائف صاروخية حملية الصنع عصر اخلميس حي
احلمدانية يف مدينة حلب ،اخلاضع لسيطرة قوات النظام السوري ،سقطت إحدى هذه القذائف يف منطقة  606وتسببت

يف مقتل مدين واحد.

ابء :عمليات االعتقال:
أوالً :النظام السوري:
حمافظة محاة:

حي الصناعة ،اإلثنني /16كانون الثاين2017 /

اعتقلت قوات النظام السوري مدنيَني اثنني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف حي الصناعة مبدينة محاة

واقتادهتم إىل جهة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
حي القصور ،األربعاء /18كانون الثاين2017 /

اعتقلت قوات النظام السوري مدنياً واحداً إثر مدامهة منزله يف حي القصور مبدينة محاة ،واقتادته إىل جهة جمهولة ابلنسبة

للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
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حي الدابغة ،األربعاء /18كانون الثاين2017 /
اعتقلت قوات النظام السوري ثالثة مدنيني هبدف التجنيد القسري لدى وجودهم يف أحد احملالت التجارية يف حي الدابغة
مبدينة محاة.

حمافظة حلب:

حي الشعار ،اإلثنني /16كانون الثاين:2017/
اعتقلت قوى األمن اجلوي التابعة لقوات النظام السوري  5مدنيني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف حي
الشعار مبدينة حلب ،واقتادهتم إىل جهة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
حي مساكن هنانو ،الثالاثء  /17كانون الثاين2017 /
اعتقلت قوى األمن العسكري التابع لقوات النظام السوري  12مدنياً من حي مساكن هنانو يف مدينة حلب ،واقتادهتم إىل

جهة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

حي سيف الدولة ،األحد  /22كانون الثاين2017 /
اعتقلت ميليشيا الدفاع الوطين التابعة لقوات النظام السوري  6مدنيني من مكان وجودهم يف حي سيف الدولة مبدينة
حلب ،واقتادهتم إىل جهة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

حمافظة ريف دمشق:

مدينة الزبداين ،األربعاء  /18كانون الثاين2017 /

اعتقلت ميليشيا حزب هللا اللبناين املوالية للنظام السوري  19مدنياً ،بينهم  10سيدات و 4أطفال من سكان بلدة الشبك

مبحافظة ريف دمشق وذلك لدى مرورهم من نقطة تفتيش اتبعة له يف حي جوليا مبدينة الزبداين مبحافظة ريف دمشق.

حمافظة احلسكة:

مدينة احلسكة ،اخلميس  /19كانون الثاين2017 /

اعتقلت قوى األمن العسكري التابع لقوات النظام السوري  6مدنيني يف مدينة احلسكة ،واقتادهتم إىل جهة جمهولة ابلنسبة
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
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مدينة احلسكة ،الثالاثء  / 24كانون الثاين2017 /
اعتقلت قوى األمن العسكري التابع لقوات النظام السوري  5مدنيني هبدف التجنيد القسري من مكان وجودهم ابلقرب
من سوق املدينة ،واقتادهتم إىل جهة جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

حمافظة دمشق:

حي الصناعة ،األربعاء  /25كانون الثاين2017 /
اعتقلت قوات النظام السوري مدنيَني اثنني إثر مدامهة حملهم التجاري يف حي الصناعة مبدينة دمشق ،واقتادهتما إىل جهة

جمهولة ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

حي كفر سوسة ،الثالاثء  /24كانون الثاين2017 /
اعتقلت قوات النظام السوري  3مدنيني لدى مرورهم من أحد نقاط التفتيش التابعة هلا يف حي كفر سوسة مبدينة دمشق.
حي املزة ،اخلميس  /26كانون الثاين2017 /
اعتقلت قوات النظام السوري مدنياً واحداً إثر مدامهة مكان إقامته يف حي املزة مبدينة دمشق.

حمافظة محص:

حي الزهراء ،الثالاثء  /24كانون الثاين2017 /
اعتقلت ميليشيا الدفاع الوطين التابعة لقوات النظام السوري مدنياً واحداً لدى مروره من نقطة تفتيش اتبعة هلا يف حي

الزهراء مبدينة محص.
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رابعاً :التوصيات:
إىل النظام الروسي:

على اعتبار أن معظم اخلروقات قد صدرت عن النظام السوري ،وحليفه امليداين النظام اإليراين ،املتضرران األكرب من أي
اتفاق سياسي يهدف إىل تسوية شاملة ،جيب على النظام الروسي وابعتباره ضامن أساسي لالتفاق ،الضغط على النظام
السوري  -اإليراين ،لاللتزام اجلِ ِّدي ببنود االتفاق ،وإال فإن مصريه سوف يكون الفشل احلتمي.

على القوات الروسية أن الخترق االتفاق ،وأن تتوقف عن قصف املدنيني ،وإن تكرار خرق االتفاق من قبل القوات الروسية
ِ
ف مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.
اليت من املفرتض أن ترعى استقرار االتفاق ،ينس ُ
إىل احلكومة الرتكية:

على احلكومة الرتكية ابعتبارها الطرف اآلخر الراعي لوقف إطالق النار متابعة اخلروقات اليت مت تسجيلها من قِبَل فصائل

املعارضة املسلحة ،وضمان عدم تكرارها حفاظاً على جناح اهلدنة.

شكر

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