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اخلميس 12 نيسان 2018

حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان 
يف سوراي يف آذار 2018

بيــــان
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أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -كعادهتــا مطلــع كل شــهر- مثانيــة تقاريــر، توثـِّـق أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف 
ســوراي يف آذار 2018 علــى يــد أطــراف الّنــزاع 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 حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليَّويــة املدنيَّــة، وأبــرز اجملــازر، 

وحصيلــة اســتخدام الرباميــل املتفجــرة. 

ُتــاول هــذه التَّقاريــر الشــهرية كذلــك أن ترصــد أثَــر اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد يف أنقــرة، وأســتانة، وغريهــا، إضافــة إىل االتفاقيــات 
احملليــة، ومــا هــو مــدى جديــة أثرهــا يف وقــف االنتهــاكات. 

تعتمــد هــذه التقاريــر علــى عمليــات التوثيــق اليوميــة طيلــة شــهر آذار، 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 التفاصيــل نرجــو االطــالع علــى منهجيــة التوثيــق واألرشــفة.

أشــار تقريــر “مقتــل 1241 مدنيــاً يف ســوراي يف آذار 2018” إىل أنَّ قــوات النظــام الســوري وحلفــاءه كانــت الطــرف األكثــر 
قتــاًل للمدنيــن يف هــذا الشــهر بقتلهــا 74 % مــن احلصيلــة اإلمجاليــة للضحــااي، كان للغوطــة الشــرقية النســبة األكــرب منهــم يف 
الغوطــة الشــرقية -68%- يف ظــلِّ احلملــة العســكرية الشرســة الــي شــنَّها عليهــا والــي أفضــت عــن ســيطرته علــى 80 % مــن 

مســاحة الغوطــة الشــرقية احملاصــرة بريــف دمشــق وهتجــري أهلهــا قســراً.
بلغت حصيلة الضحااي املدنين يف عام 2018 حىت هناية آذار 3404 مدنياً، 80 % منهم على يد قوات احللف السوري 

الروسي.

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/arabic/2018/04/01/9658/
http://sn4hr.org/arabic/2018/04/01/9658/
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أفــاد تقريــر “مقتــل 12 شــخصاً بســبب التعذيــب يف ســوراي يف آذار 2018” أنَّ حصيلــة الضحــااي بســبب التَّعذيــب يف ســوراي 
قــد بلغــت 26 حالــة وفــاة بســبب التَّعذيــب يف الربــع األول مــن عــام 2018، 24 منهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري، يف 

حــن بلغــت حصيلــة الضحــااي بســبب التعذيــب يف آذار 12، مجيعهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

ســجَّل تقرير “ما ال يقل عن 1096 حالة اعتقال تعســفي يف ســوراي يف آذار 2018” ارتفاعاً يف حصيلة حاالت االعتقال 
التعســفي الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري حيــث كانــت حصيلــة آذار هــي األعلــى منــذ مطلــع 2018، واســتهدفت 
عمليــات االعتقــال بشــكل خــاص املدنيــن مــن أبنــاء مناطــق الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق عــرب محــالت دهــم واعتقــال 

موســعة أو عــرب اعتقاهلــم مــن مراكــز اإليــواء اجلماعــي يف حميــط دمشــق.  
اســتمرَّت قــوات اإلدارة الذاتيــة مــن جهتهــا يف آذار بعمليــات االعتقــال التعســفي هبــدف التجنيــد القســري بشــكل خــاص يف 

حمافظــي احلســكة وديــر الــزور. 

حبســب التقرير الرابع “مقتل 5 من الكوادر اإلعالمية، وإصابة 3 آخرين يف ســوراي حصيلة آذار 2018” فإنَّ االنتهاكات الي 
أسفرت عنها احلملة العسكرية الشرسة لقوات النظام السوري وحلفائه على الغوطة الشرقية طالت الكوادر اإلعالمية فيها للشهر 
الثــاين علــى التــوايل، حيــث قتــل فيهــا 4 مــن الكــوادر اإلعالميــة يف آذار مجيعهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري وحلفائــه. وبذلــك 
تكــون للغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق احلصــة األكــرب مــن حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة يف هــذا العــام، حيــث قُتِــَل فيهــا 7 علــى 

يــد قــوات النظــام الســوري مــن أصــل 10 قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع يف عمــوم ســوراي منــذ مطلــع 2018.

وثَّــق تقريــر “مقتــل 24 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و27 حادثــة اعتــداء علــى منشــآهتا العاملــة يف ســوراي حصيلــة 
آذار 2018” مقتــل 61 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين وكــوادر منظمــة اهلــالل األمحــر علــى يــد األطــراف الرئيســة 

الفاعلــة يف ســوراي منــذ بدايــة عــام 2018، 40 منهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.
كمــا ســجَّل التقريــر يف آذار، مقتــل 24 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين بينهــم 19 علــى يــد قــوات النظــام الســوري، 
مجيعهــم يف الغوطــة الشــرقية، كمــا تصــدَّرت قــوات النظــام الســوري بقيــة األطــراف بـــ 18 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة طبيَّــة 
ومراكــز للدفــاع املــدين -بينهــا 10 علــى منشــآت طبيــة- يف حــن حلَّــت القــوات الروســية اثنيــاً بـــ 5 حــوادث اعتــداء -بينهــا 3 

علــى منشــآت طبيــة-.

http://sn4hr.org/arabic/?p=9661
http://sn4hr.org/arabic/?p=9661
http://sn4hr.org/arabic/?p=9669
http://sn4hr.org/arabic/?p=9669
http://sn4hr.org/arabic/?p=9677
http://sn4hr.org/arabic/?p=9677
http://sn4hr.org/arabic/?p=9682
http://sn4hr.org/arabic/?p=9682
http://sn4hr.org/arabic/?p=9682
http://sn4hr.org/arabic/?p=9682
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وفــَق تقريــر “مــا ال يقــل عــن 56 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة يف ســوراي يف آذار 2018” فإنــه علــى الرغــم مــن 
اخنفــاض حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة يف آذار مقارنــة بشــباط الفائــت، إالَّ أنَّ الغوطــة الشــرقية بقيــت 
صاحبــة النَّصيــب األكــرب مــن حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيــة، للشــهر الثــاين علــى التــوايل بـــ 23 حادثــة، مجيعهــا 

علــى يــد قــوات النظــام الســوري وحلفائــه.
احلصيلــة األكــرب مــن احلــوادث الــي نّفذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي كانــت مــن نصيــب البــى التحتيــة بـــ 16 حادثــة، فيمــا 

حلَّــت املراكــز احليويــة الطبيَّــة اثنيــاً بـــ 13 حادثــة، فاملراكــز احليويــة الدينيــة بـــ 9 حــوادث.
بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيَّــة منــذ مطلــع عــام 2018 حــىت نيســان مــن العــام ذاتــه 348 حادثــة، 

كان العدد األكرب منها يف شــباط، الذي َشــِهَد 156 حادثة.

ــد تقريــر “مــا ال يقــل عــن 54 جمــزرة يف ســوراي يف آذار 2018” أنَّ الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق كانــت املنطقــة األكثــر  أكَّ
تعرُّضــاً للقتــل واجملــازر يف آذار علــى يــد قــوات النظــام الســوري وحلفائــه، ســعياً منهــا وراء إحــكام ســيطرته عليهــا، حيــث بلــغ عــدد 
اجملــازر املرتكبــة فيهــا 39 جمــزرة، مــن بــن 40 جمــزرة -علــى يــد النظــام السوري-تســبَّبت يف مقتــل 620 مدنيــاً، بينهــم 142 
طفــاًل. وقــد ارتكبــت القــوات الروســية يف آذار 4 جمــازر، مجيعهــا يف إدلــب، وتســبَّبت يف مقتــل 78 مدنيــاً، بينهــم 41 طفــاًل.

وحبسب الّتقرير فقد بلغت حصيلة اجملازر املرتكبة يف سوراي يف الثلث األول من عام 2018، 151 جمزرة.

يف التقرير األخري “ما ال يقل عن 793 برمياًل متفجراً ألقاها طريان النظام الســوري يف آذار 2018” ســجَّلنا اســتمرار قوات 
النظــام الســوري للشــهر الثــاين علــى التــوايل يف اســتخدامها املكثَّــف لســالح الرباميــل املتفجــرة العشــوائي يف الغوطــة الشــرقية بريــف 
دمشــق يف إطار سياســتها املعهودة إلجبار أهايل املنطقة على القبول ابلتَّهجري القســري، حيث بلغت حصيلة الرباميل املتفجرة 
امللقــاة علــى الغوطــة الشــرقية يف هــذا الشــهر 712 برميــاًل متفجــراً، كان أحدهــا حُممــاًل بغــاز ســام ألقتــه مروحيــة حكوميــة علــى 

بلــدة محوريــة يف 5/ آذار؛ وتســبَّب يف إصابــة 25 مدنيــاً بينهــم 2 مــن متطوعــي الدفــاع املــدين أبعــراض ضيــق تنفُّــس.
ســجَّلنا 1627 برميــاًل متفجــراً ألقاهــا طــريان النظــام الســوري يف األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام 2018 كانــت احلصيلــة األكــرب 

منها يف آذار.

http://sn4hr.org/arabic/2018/04/09/9736/
http://sn4hr.org/arabic/2018/04/09/9736/
http://sn4hr.org/arabic/?p=9739
http://sn4hr.org/arabic/?p=9739
http://sn4hr.org/arabic/2018/04/11/9742/
http://sn4hr.org/arabic/2018/04/11/9742/
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https://drive.google.com/file/d/1mf2ci0xHYQSeK8xN-iFa4kqRPjNtzGcO/view
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