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أواًل: خلفية ومنهجية:

يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتلهــم علــى يــد أطــراف 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي شــهر تمــوز 2022. وُيســلِّط الضــوء بشــكل خــاص علــى الضحايــا، الذيــن  النِّ
ــز علــى المجــازر، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى  قضــوا بســبب التعذيــب، والضحايــا مــن الكــوادر الطبيــة، كمــا ُيركِّ
ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، وهنــا ُنشــير إلــى أننــا ُنطلــق وصــَف  المســيطرة، وتمكَّ
مجــزرة علــى الهجــوم الــذي تســبَّب فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن خمســة أشــخاص مســالمين دفعــة واحــدة، كمــا 
ــن التَّقريــر اســتعراضًا ألبــرز الحــوادث، وأخيــرًا فإنَّنــا نحتفــظ بتفاصيــل الحــوادث الكاملــة فــي قاعــدة بيانــات  يتضمَّ

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ُتعتبــر عمليــة تســجيل الضحايــا الذيــن يقتلــون فــي ســوريا مــن أبــرز مهــام الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ 
آذار 2011 حتــى اآلن؛ ذلــك أنَّ القتــل هــو أعظــم أنمــاط االنتهــاكات، وألنَّ الشــعب الســوري يتأثــر بهــا علــى النحــو 
ل صدمــة مرعبــة وخســارة ال تعــوض، وبشــكل  األكبــر، ففقــدان األب أو األم أو األخ أو الصديــق ونحــو ذلــك ُيشــكَّ
خــاص بعــد أن أصبــح نمــط القتــل واســعًا ومنهجيــًا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المقاتلــة معــه 
بشــكل أساســي -الــذي يــكاد يكــون المرتكــب الوحيــد لعمليــات القتــل حتــى بدايــة عــام 2012-، عبــر اســتخدام الدبابــات 
والمدفعيــة ثــم الطيــران الحربــي وإلقــاء البراميــل المتفجــرة وصواريــخ ســكود، واألســلحة الكيميائيــة، واألمــر الــذي زاد 
ــزاع الســوري. مــن أهميــة وتعقيــد عمليــة توثيــق الضحايــا الذيــن يقتلــون فــي ســوريا هــو دخــول أطــراف عــدة فــي النِّ

نحــو  الشــعبي  الحــراك  انــدالع  منــذ  11 عامــًا متتاليــة،  مــن  فــي ســوريا مســتمرة ألزيــد  القتــل  تــزال عمليــات  وال 
الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي آذار 2011، وبأعــداد هــي مــن األضخــم فــي العالــم؛ وهــذا يؤكــد بشــكل صــارخ عــدم 
اســتقرار األوضــاع فــي ســوريا، وأنهــا مــا تــزال أحــد أخطــر البلــدان فــي العالــم علــى حيــاة المدنييــن، كمــا أنهــا مــكان غيــر 

آمــن لعــودة الالجئيــن. 

ع هــذا التقريــر حصيلــة الضحايــا بحســب الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع الســوري، وهــذا يحتــاج فــي بعــض األحيــان  يــوزِّ
إلــى مزيــد مــن الوقــت والتَّحقيــق، وخاصــة فــي حــال الهجمــات المشــتركة، كمــا تواجهنــا تحديــات إضافيــة فــي إســناد 
 مــن حــوادث القصــف األرضــي، وبشــكل خــاص تلــك التــي يكــون مصــدر القصــف فيهــا 

ٍ
مســؤولية الهجــوم فــي بعــض

منطقــة محاذيــة لســيطرة طــرف آخــر مــن القــوى المســيطرة، وتســتمر عمليــات التحقيــق إلــى أن نتمكــن مــن تحديــد 
الجهــة المســؤولة عــن القصــف، وفــي حــال لــم نتمكــن مــن إســناد عمليــة القتــل ألحــد الطرفيــن المتصارعيــن؛ نظــرًا 
لقــرب المنطقــة مــن خطــوط االشــتباكات أو اســتخدام أســلحة متشــابهة أو ألســباب أخــرى يتــم تصنيــف الحادثــة 

ضمــن جهــات أخــرى ريثمــا نتوصــل إلــى أدلــة كافيــة إلســناد االنتهــاك ألحــد الطرفيــن.
أطراف النزاع التي يوثِّق هذا التقرير ارتكابها عمليات قتل خارج نطاق القانون هي: 

1 - أطراف رئيسة:
• قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(1 .

• القوات الروسية
• تنظيم داعش

• جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 
• قوات سوريا الديمقراطية

1 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة 

بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، 

فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا 

تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
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2 - جهات أخرى.

 الحــوادث إلــى المســؤولين عنهــا، ولكــن يســتثنى مــن 
ِ

نحــرص فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى نســب
عمليــة إســناد المســؤولية التــي نقــوم بهــا حالتــان همــا: األلغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد، التفجيــرات عــن بعــد بمــا 

فيهــا الهجمــات االنتحاريــة أو اإلجباريــة، وقــد تحدثنــا عــن ذلــك فــي تقاريــر مفصلــة. 

أمــا فــي حــال الضحايــا المجهولــي الهويــة الذيــن لــم يتــم التوصــل إلــى أســمائهم أو أيــة معلومــة ُتشــير إلــى هويتهــم 
أو صــورة أو توثيــق مقطــع مصــور، فإنــه يتــم االحتفــاظ بالبيانــات التــي توصلنــا إليهــا عنهــم فــي أرشــيف خــاص إلــى أن 

يتــم الوصــول إلــى أيــة معلومــة تــدل علــى هويتهــم ليتــم نقلهــم إلــى أرشــيف الضحايــا وأرشــفة أســمائهم.

ــا بحســب المحافظــة  ــع الضحاي ــا نســتطيع توزي ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإنن وبحســب قاعــدة بيان
ع هــذا التقريــر حصيلــة الضحايــا تبعــًا للمــكان  التــي قتلــوا فيهــا، وبحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا أيضــًا، ويــوزِّ

الــذي قتلــوا فيــه وليــس تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــون إليهــا.

ــا فــي الشــهر المنصــرم مــن توثيــق مقتلهــم  يســتعرض هــذا التقريــر حصيلــة الضحايــا المدنييــن فقــط، الذيــن تمكنَّ
ــا  ــزاع، بعــض الضحاي ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاتليــن والمســلحين الذيــن قضــوا خــالل الن وال توث
المدنييــن قــد يكونــون قــد قتلــوا قبــل أشــهر أو ربمــا ســنوات عــدة، كمــا فــي بعــض حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب، 
ــا فيــه مــن توثيــق حادثــة  نــا لــم نتمكــن مــن توثيــق ذلــك فــي وقتهــا، وبالتالــي فإننــا نــدرُج تاريخيــن، التاريــخ الــذي تمكنَّ لكنَّ
بعــة مــن قبــل الشــبكة  القتــل، والتاريــخ الــذي نعتقــد أنَّ الحادثــة قــد وقعــت فيــه. نرجــو االطــالع علــى المنهجيــة المتَّ

الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق الضحايــا2.

يعتمــد هــذا التقريــر علــى عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان، وعبــر شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر المتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ 
بدايــات عملنــا منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، وُتتيــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نموذجــًا خاصــًا يمكــن ملــؤه باســم 
ومعلومــات الضحيــة ليتابــع قســم توثيــق الضحايــا هــذه المعلومــات ويتأكــد مــن صحتهــا ومــن ثــم إدراجهــا ضمــن 

قاعــدة البيانــات.

ونشــير إلــى أن حصيلــة الضحايــا المتضمنــة فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تشــمل عمليــات 
القتــل خــارج نطــاق القانــون مــن قبــل القــوى المســيطرة، والتــي وقعــت كانتهــاك لــكل مــن القانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان أو القانــون الدولــي اإلنســاني، وال تشــمل حــاالت الوفيــات الطبيعيــة أو بســبب خالفــات بيــن أفــراد المجتمــع 

وأمــور أخــرى مــن هــذا القبيــل. 

جميــع الهجمــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا اســتهدفت 
مناطــق مدنيــة ولــم نوثِّــق أي وجــود عســكري أو مخــازن أســلحة فــي أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، ولــم يتــم توجيــه أي 

تحذيــر مــن قبــل القــوات المعتديــة للمدنييــن ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،2  منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان”، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

https://snhr.org/arabic/?p=15171
https://sn4hr.org/arabic/?p=12837 
http://sn4hr.org/arabic/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يحتــوي هــذا التَّقريــر علــى شــهادة حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر 
مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات 
م أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق  مونهــا فــي هــذا التَّقريــر دوَن أن ُنقــدِّ التــي ُيقدِّ
ــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي   بعــدم كشــف هوي

ٍ
ــمَّ منــُح ضمــان ــر االنتهــاك، وت ــاة تذكُّ ــَب الشــهود معان اإلنســان تجني

اســتخدام اســم مســتعار.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية. 

ثانيًا: موجز عن أبرز حوادث القتل في تموز:

شــهد شــهر تمــوز انخفاضــًا فــي حصيلــة الضحايــا الموثقــة عمــا كانــت عليــه فــي حزيــران، وقــد ســجلنا مقتــل 86 مدنيــًا 
بينهــم 21 طفــاًل و8 ســيدات، قتلــت قــوات الحلــف الســوري الروســي 18 منهــم بينهــم 6 أطفــال. نتيجــة عمليــات 

الرصــد فقــد الحظنــا أنَّ عــدة نقــاط مّيــزت حــوادث القتــل فــي تمــوز: 

ســجلنا مقتــل طفــل برصــاص قنــاص تابــع للنظــام الســوري، حيــث الحظنــا تســجيل حالتــي قتــل برصــاص . 1
ــد النظــام  ــران وتمــوز، وقــد كانــت آخــر حادثــة اســتهداف برصــاص قنــاص علــى ي قنــاص فــي كل مــن شــهر حزي

الســوري مســجلة لدينــا فــي نهايــة عــام 2021. 

ســجلنا مجــزرة إثــر هجــوم جــوي روســي علــى قريــة الجديــدة، بريــف جســر الشــغور بريــف إدلــب الغربــي، فــي خــرق . 2
لالتفــاق الروســي التركــي – آذار 2020.

اســتهداف أزيــد مــن طــرف مــن أطــراف النــزاع مناطــق تــؤوي نازحيــن، حيــث اســتهدف طيــران روســي ثابــت . 	
الجنــاح يــوم 22  /تمــوز مــأوى للنازحيــن فــي قريــة الجديــدة بريــف إدلــب الغربــي، وقــد أســفر الهجــوم عــن مقتــل 6 
مدنييــن بينهــم 4 أطفــال، وإصابــة 	1 شــخصًا، كمــا قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
فــي 24/ تمــوز صواريــخ عــدة علــى مخيــم كويــت الرحمــة للنازحيــن -عبــارة عــن وحــدات ســكنية إســمنتية- الواقــع 
فــي منطقــة حــرش الخالديــة جنــوب شــرق مدينــة عفريــن فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وتســبب القصــف 
فــي مقتــل حســن شــعبان مدينــو، وهــو نــازح مــن قريــة عنجــارة فــي محافظــة حلــب، إضافــًة إلــى إصابــة مدنييــن 

عــدة بجــراح.

ــد مصــدره، وتركــزت  ــم نتمكــن مــن تحدي ــوا برصــاص ل ــد جهــات أخــرى بينهــم 28 قتل ــى ي ــًا عل ــل 57 مدني ســجلنا مقت
النســبة األكبــر مــن الضحايــا فــي محافظــة درعــا، التــي شــهدت مقتــل 	1 مدنيــًا برصــاص لــم نتمكــن مــن تحديــد 
مصــدره. كمــا شــهَد تمــوز اســتمرارًا فــي وقــوع ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة 
مــن ســوريا، حيــث وثقنــا مقتــل 14 مدنيــًا بينهــم 6 أطفــال، لتصبــح حصيلــة الضحايــا الذيــن ســجلنا مقتلهــم بســبب 

ــًا بينهــم 45 طفــاًل و9 ســيدات. ــة عــام 2022، 90 مدني ــذ بداي األلغــام من

ــر إطــالق ُمســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم  الخميــس 7/ تمــوز/ 2022 قتــل محمــد عبــد الحميــد الراشــد، إث
ــة  ــة غزال ــة، يبلــغ مــن العمــر 0	 عامــًا، وهــو مــن أبنــاء بلــدة خرب الرصــاص عليــه فــي منطقــة الكتيبــة قــرب بلــدة خرب

ــة. شــرق محافظــة درعــا، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت وقــوع الحادث

https://news.snhr.org/ar/?p=104792
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 زراعيــة فــي 
ٍ

الســبت 2/ تمــوز/ 2022 انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا فــي أرض
قريــة العوينــة فــي ســهل الغــاب بريــف محافظــة حمــاة الغربــي، مــا أدى إلــى مقتــل الطفــل يوســف زيــاد الفيصــل 
الياســين، البالــغ مــن العمــر 10 أعــوام، مــن أبنــاء قريــة صلبــا غــرب محافظــة حمــاة، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري وقــت وقــوع الحادثــة.

الثالثــاء 5/ تمــوز/ 2022 انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا، عنــد ضفــة نهــر 
الفــرات فــي قريــة جعــدة الســمعوات، وتزامــن ذلــك فــي أثنــاء لعــب مجموعــة أطفــال أشــقاء فــي المــكان ذاتــه، وقــد 
تســبب فــي مقتــل الطفــل عبــدي علــي العبــدي الحويســن، البالــغ مــن العمــر 	1 عامــًا، وهــو مــن أبنــاء القريــة ذاتهــا، 
ــن مــن أشــقائه بجــراح، تخضــع  ــن اثني ــة طفلي ــى إصاب ــج بريــف حلــب الشــرقي، إضافــًة إل ــة منب الواقعــة شــرق مدين

ــة. المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت وقــوع الحادث

الثالثــاء 26/ تمــوز/ 2022 توفيــت الطفلــة أنــوار عدنــان محمــد الذيــاب، البالغــة مــن العمــر 4 أعــوام إثــر انــدالع حريــق لــم 
نتمكــن مــن تحديــد ســببه فــي مخيــم الكنايــس للنازحيــن الواقــع شــمال غــرب مدينــة إدلــب، وأصيــب طفــالن اثنــان 
 كامــل، تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل 

ٍ
مــن أشــقائها بحــروق، إضافــًة إلــى احتــراق ثــالث خيــام للنازحيــن بشــكل

المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام عنــد وقــوع الحادثــة.

ــد مرتكبيهــا، ففــي  ــم نتمكــن مــن تحدي ــر تفجيــرات ل ــا فــي تمــوز مقتــل 8 مدنييــن بينهــم 4 أطفــال و1 ســيدة، إث وثقن
يــوم الســبت 2/ تمــوز/ 2022 توفــي نديــم محمــد جــو، البالــغ مــن العمــر 50 عامــًا، متأثــرًا بجــراح ُأصيــب بهــا فــي 1/ 
ــة الغيضــة فــي  ــد قــرب قري ــه بالصي ــاء عمل ــد ســببه ومصــدره فــي أثن ــم نتمكــن مــن تحدي ــر انفجــار ل تمــوز/ 2022، إث
ريــف محافظــة حمــص الغربــي، وهــو مــن أبنــاء قريــة قريــات التابعــة لمدينــة تلكلــخ غــرب محافظــة حمــص تخضــع 

ــة. المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت وقــوع الحادث

الجمعــة 15/ تمــوز/ 2022 توفــي الطفــل عبــد الرحمــن ســامر العبــد، البالــغ مــن العمــر 	1 عامــًا، إثــر انفجــار ذخيــرة مــن 
مخلفــات قصــف ســابق لــم نتمكــن مــن تحديــد نوعهــا ومصدرهــا فــي حــي الحكمــة فــي مدينــة الزبدانــي، وهــو مــن أبنــاء 
مدينــة الزبدانــي غــرب محافظــة ريــف دمشــق، وطالــب فــي المرحلــة اإلعداديــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري وقــت وقــوع الحادثــة. 

ســجلنا فــي تمــوز مقتــل مدنــي علــى يــد ُمســلحين نعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش، وهــو عــالء محمــود الحثــال، 
قتــل يــوم الثالثــاء 12/ تمــوز/ 2022 إثــر إطالقهــم الرصــاص عليــه بينمــا كان فــي ملعــب لكــرة القــدم فــي قريــة الحوايــج 

بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت وقــوع الحادثــة.

فيمــا ســجلنا مقتــل 4 مدنييــن بينهــم 2 طفــل و1 ســيدة علــى يــد جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش 
الوطنــي، يــوم الجمعــة 22/ تمــوز/ 2022 قتــل حمــزة أميــن علــي، والســيدة ســناء حســن صافي، وأصيب عدة أشــخاص 
آخريــن بجــراح، إثــر قصــف راجمــة صواريــخ تابعــة للجبهــة الوطنيــة للتحريــر -أحــد الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة- 
صواريــخ عــدة علــى قريــة نبــل الخطيــب غــرب محافظــة حمــاة، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري 

عنــد وقــوع الحادثــة.

https://news.snhr.org/ar/?p=104765
https://news.snhr.org/ar/?p=105342
https://news.snhr.org/ar/?p=104662
https://news.snhr.org/ar/?p=105027
https://news.snhr.org/ar/?p=105170
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ثالثًا: حصيلة الضحايا المدنيين:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مقتــل 86 مدنيــًا بينهــم 21 طفــاًل و8 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( لتصبــح حصيلــة الضحايــا منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى آب مــن العــام ذاتــه 654 مدنيــًا علــى يــد أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. 

تتــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ مطلــع 
عــام 2022 علــى النحــو التالــي:

ســجلنا فــي شــباط الحصيلــة األعلــى للضحايــا فــي عــام 2022، بقرابــة 25% مــن إجمالــي حصيلــة الضحايــا منــذ مطلــع 
العــام تــاله نيســان بمــا يقــارب 15% مــن حصيلــة الضحايــا الكليــة .

https://drive.google.com/file/d/1_bterg42DzzwvkCktzQGJMUMg6uKZmRt/view?usp=sharing
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تتوزع حصيلة القتلى الذين وثقناهم في تموز بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

ألف: األطراف الرئيسة:
- قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(: 

وثَّقنا مقتل 11 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و1 سيدة.
- القوات الروسية:

وثقنا مقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال على يد القوات الروسية.
- تنظيم داعش:

وثقنا مقتل 1 مدني على يد تنظيم داعش.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

سجلنا مقتل 4 مدنيين بينهم 2 طفل و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
- قوات سوريا الديمقراطية:

سجلنا مقتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/13dDX5AdZpf9eNZML8cHYbbBfhOugcisZ/view?usp=sharing
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باء: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 57 مدنيًا بينهم 12 طفاًل و5 سيدات على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 14 مدنيًا بينهم 6 طفاًل.
رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 28 مدنيًا بينهم 2 طفاًل و1 سيدة.

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 8 مدنيًا بينهم 4 طفل و1 سيدة.
قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 7 مدنيًا بينهم 	 سيدات.

توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن فــي تمــوز علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحســب المحافظــات 
الســورية علــى النحــو التالــي:

رت محافظــة حلــب بقيــة المحافظــات بقرابــة 20% مــن حصيلــة الضحايــا الموثقــة فــي تمــوز، تلتهــا درعــا بقرابــة  تصــدَّ
19%، ثــم محافظــة إدلــب بمــا يقــارب 16% مــن حصيلــة الضحايــا فــي تمــوز، تلتهــا محافظــة حمــاه بقرابــة 	1 %، معظــم 

الضحايــا فــي المحافظــات قــد قضــوا علــى يــد جهــات أخــرى.

https://drive.google.com/file/d/1ZljTx3jGA358lmqjmiNUCAzz7oO6iTbE/view?usp=sharing
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واإلعالميــة  رابعــاً: حصيلــــــــــــة ضحايــــــــا التعذيـــــــب والكـــــــوادر الطبيــة 
المدنــي: والدفــاع 

ألف: حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مقتــل 5 أشــخاص بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة، وبذلــك أصبحــت حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب 106 شــخصًا قتلــوا علــى يــد أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى آب مــن العــام ذاتــه.

تتــوزع حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 
ســوريا منــذ مطلــع عــام 2022 علــى النحــو التالــي:

        

ســجل شــهر شــباط الحصيلــة األعلــى للضحايــا تحــت التعذيــب خــالل عــام 2022 حيــث بلغــت نســبة ضحايــاه قرابــة 
62% أي أنَّ معظــم ضحايــا تحــت التعذيــب فــي عــام 2022 قــد قضــوا فــي شــهر شــباط المنصــرم.

https://drive.google.com/file/d/13pBSaUYuxoC5RJ0nVUFjb3gBvRM1TxRs/view?usp=sharing
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تتــوزع حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي تمــوز بســبب التعذيــب بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 
علــى النحــو التالــي:

نستعرض فيما يلي أبرز الحاالت: 

أحمــد موســى الغانــم، مــن أبنــاء قريــة مشــرفة عبــد الكريــم التابعــة لبلــدة خفســة 
بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، مــن مواليــد 1958، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات 
النظــام الســوري الخميــس 5/ أيــار/ 2022، إثــر مداهمــة منزلــه فــي قريــة مشــرفة 
عبــد الكريــم، وتــم تحويلــه إلــى ســجن حلــب المركــزي. الجمعــة 1/ تمــوز/ 2022، أبلغــت 
قــوات النظــام الســوري ذويــه بوفاتــه فــي مشــفى حلــب الجامعــي، وقامــت بتســليم 
جثمانــه لذويــه فــي اليــوم ذاتــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات 
تشــير إلــى أن أحمــد يعانــي مــن قصــور كلــوي قبــل اعتقالــه، وكان قــد عــاد مؤخــرًا مــن 
 كبيــر وفاتــه بســبب 

ٍ
المملكــة العربيــة الســعودية لتلقــي العــالج، ممــا ُيرّجــح بشــكل

ــة الصحيــة. إهمــال الرعاي

الفــرات  البشــري فــي جامعــة  الطــب  العبــد هللا، طالــب جامعــي فــي كليــة  أمجــد 
ــه قــوات النظــام  ــزور، اعتقلت ــر ال ــة دي ــاء حــي القصــور بمدين ــزور، مــن أبن ــر ال ــة دي بمدين
الســوري فــي حزيــران/ 2014، إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي القصــور، ومنــذ ذلــك الوقــت 
ــكار النظــام الســوري احتجــازه أو  ــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلن تقريب
الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. الخميــس 14/ تمــوز/ 2022، أبلغــت قــوات 
النظــام الســوري عبــر أحــد ضباطهــا ذويــه بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
ــر   كبي

ٍ
ــه؛ ممــا يرّجــح بشــكل ــه كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقال ــا معلومــات أن لهــا، ولدين

وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق 
ــه. ــه لذوي ــم ُتســلِّم جثت اإلنســان أن قــوات النظــام الســوري ل

أحمد موسى الغانم

أمجد العبد هللا

https://drive.google.com/file/d/1x8ofLx9PUbUpKOaqCu1CjCMEYfUS93LU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DQQNDctbPXPZ5KsCmJYy1vPbadFkWDLm/view
https://drive.google.com/file/d/1lCnWrMnDUwYJ8uIRjJv0X795BKV3ZN_L/view
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محمــد أحمــد القاضــي، مــن أبنــاء حــي غويــران بمدينــة الحســكة، يبلــغ مــن العمــر 2	 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر قــوى 
األمــن الداخلــي التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء 12/ تمــوز/ 2022 إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي غويــران، 
بتهمــة العمــل مــع جهــات خارجيــة، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة الحســكة، الجمعــة 15/ 
تمــوز/ 2022 أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذويــه بوفاتــه، وســلَّمتهم ُجثمانــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب 

ٍ
اإلنســان معلومــات أن محمــد كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة الحســكة.

باء: حصيلة ضحايا الكوادر الطبية:
لم توثق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تموز مقتل أي من الكوادر الطبية.

تاء: حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية:
لم توثق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تموز مقتل أي من الكوادر اإلعالمية.

ثاء: حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني:
لم توثق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تموز مقتل أي من كوادر الدفاع المدني.

خامسًا: حصيلة أبرز المجازر: 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز 2 مجــزرة، علــى يــد كل مــن القــوات الروســية وجهــات 

أخــرى، وبذلــك أصبحــت حصيلــة المجــازر منــذ مطلــع عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 8 مجــازر، توزعــت بحســب أطــراف 
النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

ألف: األطراف الرئيسة: 

- قوات النظام السوري: 1

- القوات الروسية:1

- تنظيم داعش :1 

باء: جهات أخرى: 5 مجازر، توزعت على النحو التالي:

- قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 2

- القتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 1

-ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها:1

- رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره:1
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بت المجــازر الموثَّقــة فــي هــذا الشــهر بحســب فريــق توثيــق الضحايــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  تســبَّ
فــي مقتــل 11 مدنيــًا، بينهــم 4 أطفــال، يتوزعــون حســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة كالتالــي:

أ- أطراف رئيسة:
- القوات الروسية: 6 مدنيين بينهم 4 أطفال.

ب- جهات أخرى:
- رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 5 مدنيين.

نستعرض فيما يلي أبرز الحوادث:

 ،”Su34“ يــوم الجمعــة 22/ تمــوز/ 2022 قرابــة الســاعة 5:50 صباحــًا، شــن طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي نــوع

أربــع غــارات متتاليــة بالصواريــخ، اســتهدفت قريــة الجديــدة “ذات الطائفــة المســيحية”، فــي ريــف جســر الشــغور 

بريــف إدلــب الغربــي، طالــت الغــارات موقعيــن علــى أطــراف القريــة مــن الجهــة الشــمالية والجنوبيــة. فــي الموقــع 

ــن، ضمــن األراضــي  ــخ جــوار مــأوى للنازحي ــة صواري ــن بثالث ــه روســي غارتي ــاح نعتقــد أن ــت الجن ــران ثاب األول شــن طي

الزراعيــة شــمال قريــة الجديــدة، تقيــم فيــه عائــالت نازحــة مــن أبنــاء قريــة الزياديــة بريــف إدلــب الغربــي، تســبب القصــف 

فــي مقتــل 6 مدنييــن بينهــم أربعــة أطفــال أشــقاء مــن عائلــة واحــدة وإصابــة قرابــة 	1 آخريــن بينهــم األب واألم، 

إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي الموقــع المســتهدف. كمــا أســفرت الغارتــان التاليتــان، بأربعــة صواريــخ، علــى منزليــن 

ــر خــاص  ــي واحــد. ســوف تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بإصــدار تقري ــدة بمقتــل مدن ــة الجدي جنــوب قري

حــول هــذه الحادثــة.

 صورة تظهر لحظة انتشال أحد الضحايا المدنيين إثر قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي
 بالصواريخ قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي في 22/ تموز/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1_T_5s4dVMOZX46pwruEGPyiSkjsxkMzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmUS_bjVlJmramXznFRSEf-yPWTiwKQH/view
https://drive.google.com/file/d/1dCd6Ub48KwpZl2toLoGGW2MOkr_9H9f7/view
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صورة تظهر جثامين 4 أطفال أشقاء، ُقتلوا إثر قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي 
بالصواريخ مأوى نازحين في قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي في 22/ تموز/ 2022 

صورة تظهر اآلثار التي خلفها قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي بالصواريخ على مأوى 
للنازحين في قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي والذي تسبب بخسائر بشرية في 22/ تموز/ 2022 

https://drive.google.com/file/d/1hSgEvTzB7gdyDYj1tWhDG1zZWSaffc86/view
https://drive.google.com/file/d/1ZPwI2BwboySoKdGGsyRxlx4Al1ZDwr6t/view?usp=sharing
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الشــاهد حســن أحمــد جمــال داوود 	، مــن جبــل الزاويــة، نــازح إلــى 

قريــة الجديــدة، والــذي أفادنــا بمــا يلــي: “قرابــة الســاعة السادســة مــن صبــاح 22/ تمــوز قصفــت طائــرة روســية 

صــاروخ علــى مقــر ســكني، لقــد شــعرت بالصــاروخ لحظــة ســقوطه والتقطــت صــورة له من مــكان تواجدي، 

ثــم تبعــت 4 شــبان مــن أصدقائــي للموقــع لكــي نقــوم بإســعاف الجرحــى، وحيــن اقتربــوا مــن المــكان وكانوا 

علــى بعــد قرابــة 20 متــرًا شــن الطيــران ذاتــه غــارة علــى موقــع الغــارة الســابقة بصاروخيــن، مــا تســبب 

فــي مقتــل أحــد أصدقائــي “فجــر” علــى الفــور وإصابــة الثالثــة الباقيــن، الذيــن ســاهمت بنقلهــم إلــى ســيارة 

اإلســعاف، بينمــا نجــوت أنــا ألننــي كنــت خلفهــم بمســافة تقــارب 25 متــرًا،  كنــت مــن أوائــل الواصليــن 

إلــى منــزل أبــو رفعــت وســاهمت مــع المدنييــن فــي نقــل المصابيــن مــن الموقــع، وفــي هــذه األثنــاء شــن 

الطيــران الروســي غارتيــن متتاليتيــن بفــارق قرابــة عشــر دقائــق علــى موقــع آخــر قــرب الجديــدة”، أضــاف 

أحمــد “لقــد شــاهدت الطائــرة واســتطعت تمييزهــا بوضــوح مــن آليــة تنفيذهــا للهجــوم”.

سادســًا: أبرز المهام التي تقوم بها الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 
فــي ملــف القتــل خارج نطــاق القانون:

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكترونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف 
ــع  ــي مــن توزي ــا بالتال نن ــذي مكَّ ــق العمــل بجمــع بياناتهــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر ال ــن يقــوم فري ــا، الذي ــات الضحاي بيان
الضحايــا بحســب الجنــس، والعمــر، والزمــان، والمــكان، وطريقــة القتــل، ونــوع الســالح المســتخدم، والجهــة التــي 
 مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، ويمكننــا أيضــًا توزيــع حصيلــة الضحايــا بحســب المــكان الــذي وقــع 

ِ
قامــت بالقتــل، وعقــد

فيــه انتهــاك القتــل، وكذلــك بحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا، وهــذا بالتالــي ُيســاهم فــي معرفــة كــم خســرت 
َســب األعلــى للعنــف وفقــًا لهــذا االنتهــاك. ويعمــل فريــق قســم 

ِ
ُننــا مــن معرفــة الن

ِ
كل محافظــة مــن أبنائهــا، وُيمك

توثيــق الضحايــا علــى تحديــث قاعــدة البيانــات الشــاملة باســتمرار، وُتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.  

وقــد اهتمينــا علــى نحــو اســتثنائي ومنــذ عــام 2011 بحــوادث القتــل بحــق الطفــل والمــرأة، وال تــكاد تخلــو إحصائيــة 
مــن اإلشــارة إليهمــا، وذلــك لحساســية هــذه الفئــات فــي المجتمــع، كمــا أنهــا تعطــي مؤشــرًا عــن نســبة اســتهداف 
المدنييــن، وقــد ُقمنــا الحقــًا بإضافــة فئــات أخــرى لهــا دور بــارز فــي الحــراك الشــعبي، والحقــًا فــي النــزاع المســلح مثــل 

الكــوادر اإلعالميــة والطبيــة واإلغاثيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي. 

قمنــا علــى مــدى قرابــة أحــد عشــر عامــًا بنشــر تقريــر يومــي عــن حصيلــة الضحايــا، إضافــة إلــى أخبــار يوميــة عــن حــوادث 
القتــل، وُنصــدر تقريــرًا شــهريًا يرصــد حصيلــة الضحايــا الذيــن تــم توثيــق مقتلهــم فــي ســوريا فــي الشــهر المنصــرم 
مــن المدنييــن، ومــن الضحايــا بســبب التعذيــب، وتقريــرًا نصــف ســنوي، وتقريــرًا ســنويًا، إضافــة إلــى عشــرات التقاريــر 
الخاصــة التــي توثــق حصيلــة الضحايــا اإلجماليــة أو حصيلــة الضحايــا علــى يــد أحــد أطــراف النــزاع بشــكل خــاص، إضافــة 

إلــى تقريــر شــهري وتقاريــر خاصــة ودوريــة توثِّــق المجــازر التــي ارتكبــت علــى األرض الســورية.  

	 عبر تطبيق الواتس أب 22-7-2022

https://news.snhr.org/ar/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/victims-ar/
https://news.snhr.org/ar/category/daily-toll-ar/ 
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/ 
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1/
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7/ 
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%b1/ 
http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%b1/ 
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ــن  كمــا أننــا قمنــا بعكــس قاعــدة بيانــات الضحايــا فــي خريطــة ورســوم بيانيــة تفاعليــة علــى موقعنــا اإللكترونــي، تمكِّ
مــن عمليــات فــرز بحســب المحافظــة والجنــس والمرحلــة العمريــة والجهــة المســؤولة عــن القتــل، وغيــر ذلــك، 
ــد جميــع األطــراف، كمــا أن هنــاك مخططــات  ــوا علــى ي ــا الذيــن قتل وهنــاك مخططــات بيانيــة عــن حصيلــة الضحاي

ــا مــن األطفــال والنســاء، ويتــم تحديــث كل ذلــك باســتمرار. خاصــة بحصيلــة الضحاي

كمــا نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إلــى المقــرر الخــاص فــي األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت القتــل خــارج 
ــا مــن توثيــق كامــل  نطــاق القانــون، والمقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب، وذلــك لحــاالت القتــل التــي تمكنَّ

بياناتهــا وحصلنــا علــى موافقــة األهالــي إلرســالها.

ــزاع، علــى  ــادرة عنهــا فــي تحليــل ضحايــا النِّ تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ األمــم المتحــدة اعتمــدت فــي جميــع إحصائياتهــا الصَّ
عــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مذكــرة  ــرز المصــادر، كمــا وقَّ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كأحــد أب
تفاهــم مــع منظمــة النتائــج اإلنســانية – Humanitarian Outcomes  ضمــن مشــروع قاعــدة بيانــــــات أمـــــن عمـــــــال 
ــة                                                                                     تنــصُّ علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مشــترك تهــدف  اإلغاثــــ
إلــى توثيــق وأرشــفة مــا يتعــرَّض لــه العاملــون فــي الحقــل اإلغاثــي مــن انتهــاكات وعنــف. وعقــدت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان شــراكات مــع هيئــات عديــدة فــي األمــم المتحــدة، وحكومــات دول لتزويدهــا بإحصــاءات ناتجــة عــن 
قواعــد بياناتنــا، فيمــا يصــبُّ فــي مســار العدالــة ومالحقــة المجرميــن ومحاســبتهم. إضافــة إلــى اعتمــاد الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان لــدى عــدد واســع مــن وكاالت األنبــاء العربيــة والعالميــة، والعديــد مــن المنظمــات 

ــة. ــة الدولي الحقوقي

سابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
• أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا فــي حــوادث القتــل إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنية، وقــد ارتكبت 
قــوات الحلــف الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، بمــا فيهــا التَّعذيــب حتــى المــوت، 
بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل  كمــا تســبَّ

علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

• مقتــل نســبة مرتفعــة مــن الســوريين بســبب األلغــام، ولــم تكشــف أيٌّ مــن القــوى الفاعلــة فــي النــزاع الســوري عــن 
ــأرواح المدنييــن، واألطفــال منهــم علــى وجــه  خرائــط لألماكــن التــي زرعــت فيهــا األلغــام وهــذا يــدل علــى اســتهتار ب

الخصــوص.

 النظــام الســوري بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخــرق قــرارات مجلــس 
ِ

• لــم يكتــف
ــق باإلفــراج عــن المعتقليــن، والقــرار رقــم  األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 9	21، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.

• وثقنــا حــاالت قتــل خــارج نطــاق القانــون مــن قبــل مختلــف القــوى المســيطرة بحق الســكان الخاضعين لســيطرتها، 
ممــا يشــكل انتهــاكًا خطيــرًا للقانــون الدولــي لحقوق اإلنســان.

 -The Aid Worker Security Database )AWSD(

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/ 
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• انتهك تنظيم داعش القانون الدولي اإلنساني، ُمتسببًا في مقتل مدنيين.
ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتبــر خرقــًا واضحــًا  • إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
• خرقــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 9	21 عبــر هجمــات تعتبــر 
بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق 

إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.

التَّوصيات: 

إلى مجلس األمن الدولي:
يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح • 

علــى “توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا، بمــا فــي ذلــك الهجمــات 
ضــد المرافــق الطبيــة والعامليــن فــي المجــال الطبــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 

القصــف المدفعــي والقصــف الجــوي”.
إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية • 

وجرائــم الحــرب.
ــة النظــام الســوري، الــذي •  يجــب علــى األعضــاء فــي مجلــس األمــن التَّوقــف عــن اســتخدام حــق النقــض لحماي

ارتكــب علــى مــدى قرابــة عشــرة أعــوام مئــات آالف االنتهــاكات، التــي ُتشــكل فــي كثيــر منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية 
وجرائــم حــرب.

إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم           • 
مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية •  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ
فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين داخليــًا ومتابعــة الــدول،  الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ

برعــات الالزمــة. التــي تعهــدت بالتَّ
العمــل بشــكل جــدي علــى تحقيــق االنتقــال السياســي وفقــًا لبيــان جنيــف واحــد وقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، • 

ســعيًا نحــو تحقيــق االســتقرار ووحــدة األراضــي الســورية وعــودة الالجئيــن والنازحيــن الكريمــة واآلمنــة.
تخصيــص مبلــغ إلزالــة األلغــام التــي خلفهــا النــزاع الســوري مــن صنــدوق األمم المتحــدة المخصص للمســاعدة • 

فــي إزالــة األلغــام، وبشــكل خــاص فــي المناطــق المســتعدة للقيــام بهــذه المهمة بشــفافية ونزاهة.
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إلى المجتمع الدولي:
في ظلِّ انقسام مجلس األمن وشلله الكامل، يتوجب التَّحرك على المستـــــوى الوطنــــي واإلقليمــــــي إلقامـــة • 

عــي إلى ممارســــة  عم المقدمة على الصعيد اإلغاثي. والسَّ عب السوري، وزيادة جرعات الدَّ تحالفات لدعم الشَّ
الوالية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلـة لجميع األشخــــاص 

المتورطين.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو • 

فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICR2P(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم ضــد • 

ــى مــدى  ــد عل ــذي امت ــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــالت مــن العقــاب ال ــم الحــرب عل اإلنســانية وجرائ
قرابــة عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا.

ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس •  السَّ
حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

العمــل علــى إعــداد مشــاريع تهــدف إلعــداد خرائــط تكشــف عــن مواقــع األلغــام والذخائــر العنقوديــة فــي كافــة • 
المحافظــات الســورية؛ ممــا يســهل عمليــة إزالتهــا وتوعيــة الســكان بأماكنهــا.

دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة زمنيــة ال • 
تتجــاوز ســتة أشــهر كــي تتوقــف غالبيــة االنتهــاكات ويتمكــن مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة والمســتقرة 

إلــى منازلهــم.
إيقــاف أيــة عمليــة إعــادة قســرية لالجئيــن الســوريين، ألن األوضــاع فــي ســوريا مــا تــزال غيــر آمنــة، والضغــط فــي • 

ســبيل تحقيــق انتقــال سياســي يضمــن عــودة تلقائيــة لمالييــن الالجئيــن.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن •  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــر علــى قضيــة  ــر الســابقة، وتســليط الضــوء بشــكل أكب ــره مــن التقاري ــر وغي ــواردة فــي هــذا التقري االنتهــاكات ال
اســتمرار القتــل فــي ســوريا.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق •  فتــح تحقيقــات موســعة فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
التركيز على مسألة األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.• 
العمــل علــى تحديــد مســؤولية األفــراد داخــل النظــام الســوري المتورطيــن بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم • 

حــرب ونشــر أســمائهم لفضحهــم أمــام الــرأي العــام الدولــي وإيقــاف التعاطــي معهــم علــى مختلــف األصعــدة 
السياســية واالقتصاديــة.
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:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
جمــع مزيــد مــن األدلــة حــول الجرائــم التــي تــمَّ توثيقهــا فــي هــذا التقريــر، وتوفيــر تبــادل للخبــرات مــع المنظمــات • 

الســورية العاملــة فــي مجــال التوثيــق وجمــع وتحليــل البيانــات.

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد.• 
اللجنــة •  روســيا تشــويهها وتقديــم  بعــد محــاوالت  الطبيعــي  إلــى شــكلها  الســالم  إعــادة تسلســل عمليــة 

االنتقالــي.  الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 
الدعــوة إلــى اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحايــا ويجســد مبــادئ العدالــة • 

االنتقاليــة.
ال معنــى أليــة عمليــة سياســية فــي ظــل اســتمرار قصــف المشــافي والمســاعدات األمميــة، والســعي نحــو الحل • 

الصفــري األمنــي العســكري مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه، ويجــب علــى المبعــوث الدولــي اإلقــرار بذلك.
تحميــل الطــرف المســؤول عــن مــوت العمليــة السياســية المســؤولية بشــكل واضــح، ومصارحــة الشــعب • 

الســوري بتوقيــت انتهــاء عمليــة االنتقــال السياســي.

إلى النظام السوري:
والمــدارس •  والمستشــفيات  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  التَّوقــف 

واألســواق. 
بت في موت آالف المواطنين السوريين داخل مراكز االحتجاز.•  إيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّ
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.• 
تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو القريبــة • 

مــن التجمعــات الســكنية.
 

إلى النظام الروسي:
ــة واحتــرام القانــون العرفــي  •     التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

اإلنساني.
•     علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التَّوقــف عن إفشــال اتفاقات خفــض التَّصعيد، 
والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غيــر المشــروط بدخــول المســاعدات 

اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصرة.
•     نشــر خرائــط تفصيليــة بالمواقــع، التــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات بالذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم 

المتحــدة وإطــالع المجتمــع الســوري عليهــا، وهــذا ُييســر عمليــات إزالــة المخلفــات التــي لــم تنفجــر بعــد.
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 إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية(:
يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إلــى أن تلتــزم قــوات ســوريا • 

الديمقراطيــة بقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذه إحــدى مســؤوليات 
الــدول الداعمــة لهــا. 

يجــب علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــكيل لجنــة تحقيــق خاصــة بحــوادث االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قواتهــا • 
والكشــف عــن تفاصيلهــا واالعتــذار عنهــا ومحاســبة المتورطيــن فيهــا وتعويــض الضحايــا والمتضرريــن.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قامــت بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو القريبــة • 
مــن التجمعات الســكنية.

إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
• ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع عــن 

أيــة هجمــات عشــوائية.
• فتــح تحقيقــات فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وقعــت، ومحاســبة المتورطيــن فيهــا، والكشــف عــن نتائــج 

التحقيقــات أمــام المجتمــع المحلــي.
• تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قامــت بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو القريبــة 

مــن التجمعــات الســكنية.

إلى المنظمات اإلنسانية:
• وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا وبشكل خاص األرامل واأليتام.

• بذل جهود في عمليات إزالة األلغام على التوازي مع العمليات اإلغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.

شكر وتقدير
أغنــت  الذيــن  المحلييــن  والنشــطاء  العيــان  وشــهود  وأصدقائهــم،  الضحايــا  وذوي  األهالــي  لجميــع  الشــكر  كل 

التقريــر. هــذا  مســاهماتهم 
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