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الجهة التي اعدت التقرير : فريق الشبكة السورية لحقوق االنسان
تاريخ اصدار التقرير :  2014/3/20

منذ  وريفها  حلب  مدينة  على  الجوي  القصف  نتيجة  قضوا  الذين  الضحايا  لحصيلة  أشهر   3 حصاد   : التقرير  مجال 
2013/12/18 ولغاية  2014/3/19  

 
المقدمة : 

يستمر النظام السوري بحملة عسكرية عنيفة على مدينة حلب وريفها منذ اكثر من ثالثة اشهر منذ تاريخ اعداد التقرير، اذ 
يكاد اليمر يوم دون ان تحصد البراميل المتفجرة وصواريخ الطيران الحربي ارواح الكثيرالضحايا من المدنيين واالطفال 

والنساء .
 

التفاصيل :
حصيلة الضحايا الذين قضوا نتيجة القصف الجوي على مدينة حلب وريفها منذ 2013/12/18 ولغاية  2014/3/19 

-   2049  شخص  يتوزعون كالتالي : 
2033 مدنيا ) أي أن المدنيين يبلغون 99 % من الضحايا (

بينهم 571 طفال و 277 سيدة 
ومن بينهم 6 من افراد الدفاع المدني و صيدالني و 2 اعالميين

- 16 مقاتال ) اقل من 1 % من مجموع الضحايا (

الملحقات و المرفقات : 
الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا  المدنيين نتيجة القصف الجوي على حلب وريفها منذ 2013/12/18 

ولغاية  2014/3/19    
- 2033  شهيدا مدنيا ، بينهم 571 طفال و 277 سيدة   

 https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubThXNmxWUFY4LW8/edit?usp=sharing

الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا  المقاتلين   نتيجة القصف الجوي على حلب وريفها منذ 2013/12/18 
ولغاية  2014/3/19   

- 16 شهيدا مقاتال  
 https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuY0lveFBDc1Q1SGM/edit?usp=sharing

احموا المدنيين

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubThXNmxWUFY4LW8/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubThXNmxWUFY4LW8/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubThXNmxWUFY4LW8/edit?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubThXNmxWUFY4LW8/edit?usp=sharing  
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وننوه الى ان االيام التالية ارتفعت فيها اعداد الضحايا من المدنيين واالطفال وهي كالتالي :
 

القتلى  االيام دموية نظرا الرتفاع عدد  اكثر  ..كانوا من  كانون االول  2013  لشهر  بتاريخ    22 و 23 /2013/12 
والجرحى خاللهما .

 
اضافة  الى ان هناك اربعة ايام ارتفعت حصيلة الشهداء في كل منها عن ال) 90 ( شهيدا  ، حيث كانوا االكثر دموية 
نظرا الرتفاع عدد القتلى والجرحى خاللهما ) السبت  2014/2/1 ، و االحد 2014/2/2 ، و السبت 2014/2/8 واالحد 

.)2014/2/9
 

وفيما يلي روابط لشهداء تلك االيام االكثر ارتفاعا في عدد الضحايا :
الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ  2013-12-22 :
104 شهيد بينهم 11  أطفال و 10 سيدات  ومنهم شهيدان من الكوادر الطبية  

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSjBlVV8ydFlYSTQ/edit?usp=sharing

الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ  2013-12-23 :
83 شهيد بينهم 29 طفل و 10 سيدة

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbktKTUpPQ0ZJT1k/edit?usp=sharing

 
الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ 2014-2-1

96  مدنيا بينهم 17  طفل و 16 سيدة
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmALUk4NnpNb1p0aDQ/edit?usp=sharing

الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ 2014-2-2  :
92  شهيدا بينهم 34 طفل و 9 سيدات

بينهم 3  مقاتلين
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZkF6VXFERG8wUW8/edit?usp=sharing

الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ  2014-2-8
95   مدنيا بينهم 12 طفل و 9 سيدات

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmASmc0VmV4enk0Vkk/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSjBlVV8ydFlYSTQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSjBlVV8ydFlYSTQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbktKTUpPQ0ZJT1k/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbktKTUpPQ0ZJT1k/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmALUk4NnpNb1p0aDQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmALUk4NnpNb1p0aDQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZkF6VXFERG8wUW8/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZkF6VXFERG8wUW8/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmASmc0VmV4enk0Vkk/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmASmc0VmV4enk0Vkk/edit?usp=sharing 


   www.sn4hr.org                                                                                                                      info@sn4hr.org

3

الرابط التالي يحتوي تفاصيل ومعلومات عن الضحايا بتاريخ  2014-2-9
91  مدنيا  بينهم 10 أطفال و 18 سيدة

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAbEQzTGM2MHg3Y0E/edit?usp=sharing

 
االستنتاجات :

1.    تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف  أفراد مدنيين عزل 
،  وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان الذي يحمي الحق في الحياة. 
إضافة إلى أنها ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جرئم جريمة حرب وقد توفرت فيها كافة األركان .
2.    إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون اإلنساني الدولي العرفي، ذلك أن 

القوات الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد.
4.   إن تلك الهجمات، وال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو 
إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير باألعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على االعتقاد بأن الضرر 

كان مفرطاً  جدا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
5.   إن حجم القصف المنهجي الواسع المتكرر ،  ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها ، والطابع العشوائي للقصف 

والطبيعة المنسقة للهجمات اليمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة

التوصيات :
إلى مجلس األمن :

حماية المدنيين في سورية من عمليات القتل اليومي وتحمل مسؤولياته التاريخية واألخالقية .
اتخاذ اجراءات اضافية الن الحكومة السورية لم تلتزم بالقرار االخير 2193 بل استخفت به كالعادة .

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAbEQzTGM2MHg3Y0E/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAbEQzTGM2MHg3Y0E/edit?usp=sharing 

