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اإلثنني 12 آذار 2018

حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان 
يف سوراي يف شباط 2018

بيــــان



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -كعادهتــا مطلــع كل شــهر- مثانيــة تقاريــر، توثـِّـق أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف 
ســوراي يف شــباط 2018 علــى يــد أطــراف النّــزاع الســبع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، وهــي: حصيلــة الضحــااي املدنيــن، والوفيــات 
بســبب التعذيــب، وحصيلــة االعتقــاالت التَّعســفية، وأبــرز االنتهــاكات حبــق الكــوادر اإلعالميــة، وحصيلــة أبــرز االنتهــاكات حبــق 
الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنشــآهتم العاملــة، وأبــرز اجملــازر، وأبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليَّويــة املدنيَّــة، 

وحصيلــة اســتخدام الرباميــل املتفجــرة. 

ُتــاول هــذه التَّقاريــر الشــهرية كذلــك أن ترصــد أثَــر اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد يف أســتانة وغريهــا، إضافــة إىل االتفاقيــات احملليــة، 
وقــرار جملــس األمــن رقــم 2401 الــذي صــدر مســاء 24/ شــباط، ومــا هــو مــدى جديــة أثرهــا يف وقــف االنتهــاكات. 

تعتمــد هــذه التقاريــر علــى عمليــات التوثيــق اليوميــة طيلــة شــهر شــباط، حيــث تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــرب أعضائهــا 
املنتشــرين يف خمتلــف احملافظــات الســورية برصــد مجيــع االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل األطــراف كافــة، وتقــوم بنشــر أبــرز تلــك األخبــار، 

وُتصــِدُر هنايــة كل يــوم حصيلــة أوليَّــة للضحــااي، وملزيــد مــن التَّفاصيــل نرجــو االطــالع علــى منهجيــة التوثيــق واألرشــفة.

ذكــر تقريــر “مقتــل 1389 مدنيــاً يف ســوراي يف شــباط 2018” أنَّ الغوطــة الشــرقية كانــت األكثــر نزفــاً يف هــذا الشــهر بفعــل 
احلملــة العســكرية الشرســة عليهــا حيــث وثَّقنــا مقتــل 923 مدنيــاً فيهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري/ الروســي. وتصــّدرت 
ــهر، بينهــم 203 طفــاًل، فيمــا حلَّــت قــوات التَّحالــف  قــوات النظــام الســوري بقيــَة األطــراف بقتلهــا 1073 مدنيــاً يف هــذا الشَّ

الــدويل اثنيــاً بقتلهــا 102 مدنيــاً، بينهــم 50 طفــاًل.

وفــَق تقريــر “مقتــل 7 شــخصاً بســبب التعذيــب يف ســوراي يف شــباط 2018” فــإنَّ حصيلــة الضحــااي بســبب التَّعذيــب يف هــذا 
الشــهر كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري فقــط، وقــد ســجلت احلصيلــة األعلــى يف حمافظــة محــص حيــث بلــغ عددهــم 2 

شــخصاً، يف حــن بلغــت 1 شــخصاً يف كل مــن حمافظــات درعــا وإدلــب وديــر الــزور والرقــة وحلــب.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/01/9548/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/01/9548/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/02/9552/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/02/9552/
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حبســب تقريــر “مــا ال يقــل عــن 579 حالــة اعتقــال تعســفي يف ســوراي يف شــباط 2018” قامــت قــوات النظــام الســوري حبمــالت 
دهــم واعتقــال موسَّــعة يف مراكــز املــدن الرئيســة واألســواق واجلامعــات هبــدف التجنيــد، حيــث تركَّــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــات 
محــاة والالذقيــة ودمشــق وحلــب، كمــا اســتمرَّت قــوات النظــام الســوري مبالحقــة واعتقــال ذوي وأقــرابء منتســي فصائــل املعارضــة 
املســلحة هبــدف اســتخدامهم يف عمليــات التبــادل، ومل تســتثِن مــن ذلــك الســيِّدات واألطفــال، مــن جهتهــا أيضــاً اســتمرَّت قــوات 
اإلدارة الذاتيــة يف شــباط بسياســة االعتقــال التَّعســفي هبــدف التَّجنيــد القســري كدافــع رئيــس، كمــا رصــد التقريــر ارتفــاع معــدالت 
االعتقال التعســفي اليت قامت هبا هيئة ترير الشــام يف املناطق اليت ُتســيطر عليها من حمافظات محاة وإدلب وحلب، وذلك على 

خلفيــة النِّــزاع املســلح مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

وثَّــق التَّقريــر الرابــع “مقتــل 4 مــن اإلعالميــن، وإصابــة 5 آخريــن يف ســوراي حصيلــة شــباط 2018” أبــرز االنتهــاكات حبــق 
اإلعالميــن، الــيت كان معظمهــا علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، حيــث تصــدَّرت قــوات النِّظــام الســوري بقيــة األطــراف 
يف قتــل اإلعالميــن فقتلــت اثنــن، كالمهــا يف الغوطــة الشــرقية، يف حــن حلَّــت كل مــن القــوات الروســية وقــوات اإلدارة الذاتيــة 

اثنيــاً بقتــل كل منهمــا إعالميــاً واحــداً.
كمــا تســبَّبت قــوات النِّظــام الســوري يف إصابــة 3 إعالميــن مجيعهــم يف الغوطــة الشــرقية، فيمــا تســبَّبت القــوات الروســية إبصابــة 

اثنــن كالمهــا يف حمافظــة إدلــب.

أشــار تقريــر “مقتــل 28 مــن الكــوادر الطبيَّــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــالل األمحــر و59 حادثــة اعتــداء علــى منشــآهتا 
العاملــة يف ســوراي حصيلــة شــباط 2018” إىل أنَّ شــهر شــباط هــو األشــد عنفــاً مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وحلفائــه حبــقِّ 
املنشــآت الطبيــة وكوادرهــا منــذ دخــول اتفاقيــات وقــف األعمــال العدائيــة حيِّــز التنفيــذ شــباط/ 2016، وقــد تســبَّبت قــوات 
النظام السوري يف مقتل 16 من الكوادر الطبيَّة وكوادر الدفاع املدين ومنظمة اهلالل األمحر – 13 منهم يف الغوطة الشرقية- 
فيمــا حلَّــت القــوات الروســية اثنيــاً بقتلهــا 6 منهــم مجيعهــم يف حمافظــة إدلــب، تلتهــا قــوات التَّحالــف الــدويل الــيت قتلــت 4 منهــم 

يف حمافظــة ديــر الــزور.
ارتكبــت قــوات النِّظــام الســوري 33 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة طبيَّــة ومراكــز للدفــاع املــدين، ومنظمــة اهلــالل األمحــر، 21 
منهــا علــى منشــآت طبيــة مجيعهــا يف الغوطــة الشــرقية، فيمــا ارتكبــت القــوات الروســية 23 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة طبيَّــة 

ومراكــز للدفــاع املــدين، مــن بينهــا 11 علــى منشــآت طبيــة 10- منهــم يف حمافظــة إدلــب-

http://sn4hr.org/arabic/2018/03/03/9555/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/03/9555/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/04/9562/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/04/9562/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/06/9571/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/06/9571/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/06/9571/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/06/9571/
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حبســب تقريــر “مــا ال يقــل عــن 69 جمــزرة يف ســوراي يف شــباط 2018” ارتكبــت قــوات النظــام الســوري وحلفاؤهــا جــلَّ اجملــازر 
ــزت اجملــازر املرتكبــة  يف هــذا الشــهر، الــيت بلــغ عددهــا 53 جمــزرة، تســبَّبت يف مقتــل 563 مدنيــاً، مــن بينهــم 158 طفــاًل. تركَّ
علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف شــهر شــباط يف الغوطــة الشــرقية، وبلغــت 46 جمــزرة، يف حــن ارتكبــت 4 يف حمافظــة إدلــب، 

فـــ 2 يف حمافظــة حلــب، و1 يف حمافظــة محــاة.
يف حــن ارتكبــت القــوات الروســية 7 جمــازر، 5 منهــم يف حمافظــة إدلــب، وارتكبــت قــوات التَّحالــف الــدويل 6 جمــازر مجيعهــا يف 

حمافظــة ديــر الــزور. 

ســجَّل تقريــر “مــا ال يقــل عــن 156 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة يف ســوراي يف شــباط 2018” أنــه رغــم خــروج 
معظم املراكز احليوية املدنيَّة يف الغوطة الشــرقية عن اخلدمة جراء احلملة العســكرية الشرســة عليها من قبل قوات النظام الســوري 
ــا تصــدرت بقيــة املناطــق بـــ 89 حادثــة اعتــداء علــى يــد تلــك القــوات، تلتهــا حمافظــة إدلــب بـــ 56 حادثــة اعتــداء،  وحلفائــه، إال أهنَّ

مــن بينهــا 41 علــى يــد القــوات الروســية. 

التَّقريــر الثامــن “مــا ال يقــل عــن 407 برميــالً متفجــراً ألقاهــا طــريان النظــام الســوري يف شــباط 2018” وثَّــق عــودة قــوات النظــام 
الســوري الســتخدام ســالح الرباميل املتفجرة يف الغوطة الشــرقية يف 19 من هذا الشــهر بعد توقف اســتمر منذ حزيران/ 2016، 
كمــا ســجَّلنا يف هــذا الشــهر أيضــاً هجومــاً أبســلحة كيميائيــة ابســتخدام الرباميــل املتفجــرة، اســتهدَف مدينــة ســراقب يف الرابــع مــن 

شــباط ليُتمــم 211 هجومــاً أبســلحة كيميائيــة نّفذهــا النظــام الســوري علــى ســوراي منــذ أول اســتخدام هلــا يف عــام 2012. 

http://sn4hr.org/arabic/2018/03/09/9589/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/09/9589/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/10/9596/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/10/9596/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/11/9599/
http://sn4hr.org/arabic/2018/03/11/9599/
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https://drive.google.com/file/d/1h0fGxsqtLaKOxFuS789esOCy_mivhqDJ/view
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