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حصيلة أبرز االنتهاكات املرتكبة يف 
النصف األول من عام 2017
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أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مثانيــة تقاريــر يف مطلــع متــوز 2017، توثِّــق أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة علــى يــد 
األطــراف الســبع الفاعلــة يف ســوراي يف النصــف األول مــن عــام 2017، وهــي حصيلــة الضحــااي املدنيــن، والوفيــات بســبب 
التعذيب، وحصيلة االعتقاالت التعسفية، وأبرز اجملازر، وأبرز االنتهاكات حبق الكوادر اإلعالمية، وحصيلة أبرز االنتهاكات 
حبــق الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنشــآهتم العاملــة، وأبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، وحصيلــة 
اســتخدام الرباميــل املتفجــرة. تطرَّقــت هــذه التقاريــر حلصيلــة أبــرز االنتهــاكات الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 
النصــف األول مــن عــام 2017 وأثــِر اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي متَّ اإلعــالن عنــه يف هنايــة اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات 
يف األســتانة عاصمــة كازاخســتان، الــذي دخــل حيِّــز التَّنفيــذ يــوم الســبت 6/ أاير/ 2017 علــى معــدل االنتهــاكات املرتكبــة 

مــن قبــل مجيــع األطــراف يف شــهر حزيــران.

هذه التقارير تعتمد على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر حزيران، حيث تقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب أعضائها 
املنتشرين يف خمتلف احملافظات السورية برصد كافة االنتهاكات املرتكبة من قبل مجيع األطراف، وتقوم بنشر أبرز تلك األخبار، 

وُتصِدُر هناية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحااي، وملزيد من التفاصيل نرجو االطالع على منهجية التوثيق واألرشفة.

وثَّــق تقريــر “مقتــل 5381 مدنيــاً يف النصــف األول مــن عــام 2017” حصيلــة الضحــااي املدنيــن علــى يــد األطــراف الرئيســة 
الفاعلــة يف النصــف األول مــن عــام 2017 والــي أظهــرت ارتفاعــاً ملحوظــاً يف حصيلــة الضحــااي املدنيــن علــى يــد قــوات 
التحالــف الــدويل، املســؤول الثــاين عــن قتــل املدنيــن يف هــذه املــدة بعــد النظــام الســوري وميليشــياته اإليرانيــة، حيــث بلغــت 

حصيلــة ضحــاايه يف النصــف األول مــن عــام 2017 ضعــَف مــا متَّ توثيقــه يف عــام 2016 كامــاًل.
درجــة ضمــن التقريــر اخنفاضــاً ملموســاً يف حصيلــة 

ُ
كمــا أظهــرت اإلحصائيــات اخلاصــة حبصيلــة الضحــااي املدنيــن يف حزيــران امل

الضحــااي املدنيــن علــى يــد القــوات الروســية للشــهر الثــاين علــى التــوايل، يف حــن حافظــت قــوات التحالــف الــدويل علــى الســوية 
ذاهتــا يف قتــل املدنيــن يف حزيــران مقارنــة بشــهر أاير، حيــث قتلــت 265 مدنيــاً، 42 % منهــم أطفــال وســيدات، ُمتلَّــة املرتبــة 

الثانيــة بعــد النظــام الســوري الــذي قتــل 278 مدنيــاً.
رسم بياين يُظهر حصيلة الضحااي املدنين يف سوراي يف النصف األول من عام 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2017/07/01/8331/
http://sn4hr.org/arabic/2017/07/01/8331/
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https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYkFyblBYekVOa2s/view
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https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlh0c01tbHdpX1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNER4S3ZHQkhtaDg/view
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اســتعرض تقريــر “مقتــل 108 أشــخاص بســبب التعذيــب يف النصــف األول مــن عــام 2017” حصيلــة الضحــااي بســبب 
التعذيــب يف النصــف األول مــن عــام 2017، والــي بلغــت 108 شــخصاً، قتــل النظــام الســوري 95 منهــم، بينمــا قتلــت قــوات 

اإلدارة الذاتيــة 5، فيمــا تســببت فصائــل املعارضــة املســلحة وجهــات أخــرى مبقتــل 4 علــى يــد كل منهمــا.
أشــار التقريــر أيضــاً إىل حصيلــة الضحــااي بســبب التعذيــب يف حزيــران، والــي بلغــت 26 حالــة وفــاة، 85 % منهــم علــى يــد 

قــوات النظــام الســوري، مــن بينهــم طالــب جامعــي وممــرض ورايضــي وكهــل.

رســم بيــاين يُظهــر حصيلــة الضحــااي بســبب التعذيــب يف ســوراي يف النصــف األول مــن عــام 2017، وتوزُّعهــا حســب األطــراف 
الرئيســة الفاعلــة:

http://sn4hr.org/arabic/2017/07/02/8335/
http://sn4hr.org/arabic/2017/07/02/8335/
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOXh2bXRESUFWWms/view
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أكــد التقريــر الثالــث “تســجيل مــا اليقــل عــن  3157حالــة اعتقــال تعســفي يف النصــف األول مــن عــام 2017” علــى أنَّ 
النظــام الســوري هــو املســؤول األول عــن عمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري يف ســوراي يف النصــف األول مــن عــام 
2017 بنســبة 74 %، ومل يلحــظ التقريــر أي اخنفــاض يف معــدالت االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري لــدى األطــراف 

الرئيســة الفاعلــة يف املــدة ذاهتــا.

كمــا نــوَّه التقريــر إىل اســتمرار محــالت االعتقــال التعســفي هبــدف التجنيــد القســري وهبــدف قمــع وتغييــب نشــطاء احلــراك املعــارض 
أو مــن تربطهــم صــالت قــرىب بعناصــر مــن فصائــل املعارضــة املســلحة يف حزيــران؛ ذلــك علــى يــد كل مــن قــوات النظــام الســوري 
وقــوات اإلدارة الذاتيــة، كمــا ســجل ارتفاعــاً يف معــدالت االعتقــال التعســفي الــي قامــت هبــا جبهــة فتــح الشــام حبــق أفــراد مــن 

فصائــل املعارضــة املســلحة يف مافظــة إدلــب .
رســم بيــاين يُظهــر حصيلــة االعتقــاالت التعســفية يف ســوراي يف النصــف األول مــن عــام 2017، وتوزُّعهــا حســب األطــراف 

الرئيســة الفاعلــة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=8342
http://sn4hr.org/arabic/?p=8342
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nk1CWENRSE5MZVk/view
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جاء يف تقرير “ما اليقل عن 188 جمزرة يف النصف األول من عام 2017” أن قوات النظام السوري تفرَّدت ابملرتبة األوىل 
يف ارتــكاب اجملــازر يف األشــهر الســتة األوىل مــن عــام 2017، حيــث ارتكبــت 61 جمــزرة، 15 منهــا يف مافظــة ديــر الــزور، يف 
حــن احتلَّــت قــوات التحالــف الــدويل املرتبــة الثانيــة بـــ 58 جمــزرة، 47 منهــا يف مافظــة الرقــة، بينمــا كانــت القــوات الروســية يف 

املرتبــة الثالثــة ابرتكاهبــا 31 جمــزرة، 22 منهــا يف مافظــة إدلــب.
ورَد يف التقريــر أنَّ قــوات التحالــف الــدويل تفوَّقــت علــى مجيــع األطــراف ابرتــكاب اجملــازر يف حزيــران، حيــث ارتكبــت 17 جمــزرة، 
ــد واضــح الســتهداف املدنيــن، بينمــا ارتكبــت قــوات النظــام الســوري 11 جمــزرة يف  13 منهــا حبــق عائــالت؛ مــا ُيشــر إىل تعمُّ

هــذا الشــهر.
رسم بياين يُظهر حصيلة اجملازر يف النصف األول من عام 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=8345
http://sn4hr.org/arabic/?p=8345
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMEF4dFlCcXVYaXM/view
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أشــار تقريــر “مقتــل 26 إعالميــاً، وإصابــة 34، واعتقــال وخطــف 20 آخريــن، حصيلــة النصــف األول مــن عــام 2017” 
إىل أن قــوات النظــام الســوري تفوقــت علــى بقيــة األطــراف الرئيســة الفاعلــة بقتلهــا 50 % مــن ضحــااي الكــوادر اإلعالميــة يف 
النصــف األول مــن عــام 2017، بينمــا تفــوَّق تنظيــم جبهــة فتــح الشــام علــى بقيــة األطــراف بعمليــات االعتقــال حيــث ارتكــب 

35 % مــن هــذه العمليــات.

كمــا اعتــرب التقريــر أن شــهر حزيــران هــو الشــهر األقــل فتــكاً ابإلعالميــن حيــث مل يســجل ســوى حادثــة قتــل واحــدة علــى يــد 
قــوات النظــام الســوري، فيمــا مل يوثــق أي عمليــة اعتقــال حبقهــم.

رسم بياين يُظهر حصيلة ضحااي الكوادر اإلعالمية يف النصف األول من عام 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=8349
http://sn4hr.org/arabic/?p=8349
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUjdkcnVlSlFjOXM/view
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فيمــا ســجل تقريــر “مقتــل 69 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و135 حادثــة اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة العاملــة 
يف النصــف األول مــن عــام 2017” مقتــل 72 % مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين واهلــالل األمحــر علــى يــد قــوات 
احللــف الســوري الروســي يف النصــف األول مــن عــام 2017، كمــا ارتكبــت هــذه القــوات 88 % مــن حــوادث االعتــداء علــى 

مراكزهــم احليويــة العاملــة يف املــدة ذاهتــا.
وثــق التقريــر يف شــهر حزيــران أول حادثــة قتــل للكــوادر الطبيــة علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف 23/ 
أيلــول/ 2014، كمــا أشــار إىل اخنفــاض غــر مســبوق يف عــدد حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة الطبيــة والدفــاع املــدين 

واهلــالل األمحــر، حيــث ســجل 12 حادثــة، 10 منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري و2 علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل.

رســم يُظهــر حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين يف النصــف األول مــن عــام 2017، وتوزُّعهــا حســب 
الفاعلــة: الرئيســة  األطــراف 

http://sn4hr.org/arabic/?p=8353
http://sn4hr.org/arabic/?p=8353
http://sn4hr.org/arabic/?p=8353
http://sn4hr.org/arabic/?p=8353
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPaEY2SzBBNWlXRFU/view
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https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNE5KLVdtR1pWZjg/view
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ــد تقريــر “مــا اليقــل عــن 494 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف النصــف األول مــن عــام 2017” أنَّ قــوات  أكَّ
النظــام الســوري هــي الطــرف األكثــر اعتــداًء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف النصــف األول مــن عــام 2017 حيــث ارتكبــت 
49 % مــن احلــوادث املســجلة يف تلــك املــدة، يف حــن حلَّــت القــوات الروســية يف املرتبــة الثانيــة ابرتكاهبــا 24 % منهــا، تلتهــا 

قــوات التحالــف الــدويل بنســبة 16 %.

حبســب التقريــر ارتكبــت قــوات النظــام الســوري 44 % مــن حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة املوثقــة يف حزيــران، 
بينمــا ارتكبــت قــوات التحالــف الــدويل 34 % منهــا. مل يســجل التقريــر أي حادثــة اعتــداء علــى يــد القــوات الروســية وذلــك للمــرة 

األوىل منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 2015.
رســم بيــاين يُظهــر حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة يف النصــف األول مــن عــام 2017، وتوزُّعهــا حســب 

األطــراف الرئيســة الفاعلــة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=8363
http://sn4hr.org/arabic/?p=8363
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd2FUd252d3ZXZEk/view
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أشــار تقريــر “مــا اليقــل عــن 4252 برميــالً متفجــراً يف النصــف األول مــن عــام 2017” إىل أن 48 % مــن الرباميــل الــي ألقاهــا 
طران النظام السوري يف النصف األول من عام 2017 كانت على مافظة درعا. وقد أسفرت هذه الرباميل املتفجرة عن مقتل 

94 مدنيــاً، بينهــم 41 طفــالً، و20 ســيدة )أنثــى ابلغــة( يف املــدة ذاهتــا، إضافــة إىل تضــرُّر مــا اليقــل عــن 13 مركــزاً حيــوايً مدنيــاً.
وجــاء يف التقريــر أن حصيلــة الرباميــل املتفجــرة يف حزيــران هــي األعلــى منــذ بدايــة عــام 2017 حيــث بلــغ عددهــا 1271 
برميــاًل، مــن بينهــا 1229 برميــاًل متفجــراً ألقاهــا طــران النظــام الســوري علــى مافظــة درعــا وأســفرت عــن مقتــل 14 مدنيــاً، 

بينهــم طفــالن، و5 ســيدات. 
رسم بياين يُظهر حصيلة الرباميل املتفجرة يف النصف األول من عام 2017

http://sn4hr.org/arabic/?p=8366
http://sn4hr.org/arabic/?p=8366
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUkNqSy14WDg5d0E/view
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https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcHZpeXNDTUhzRGc/view
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