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ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة لحقـــــــوق 
اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

ـــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. حصيلـ
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أواًل: خلفية ومنهجية:

يرصــد هــذا التَّقريــر حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتلهــم علــى يــد أطــراف 
 خــاص علــى الضحايــا، 

ٍ
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي شــهر تشــرين األول/ 2022. وُيســلِّط الضــوء بشــكل النِّ

ــز علــى المجــازر، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع  الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب، والضحايــا مــن الكــوادر الطبيــة، كمــا ُيركِّ
ــا ُنطلــق  ــى أنن ــا ُنشــير إل ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، وهن والقــوى المســيطرة، وتمكَّ
وصــَف مجــزرة علــى الهجــوم الــذي تســبَّب فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن خمســة أشــخاص مســالمين دفعــة واحــدة، 
ــن التَّقريــر اســتعراضًا ألبــرز الحــوادث، وأخيــرًا فإنَّنــا نحتفــظ بتفاصيــل الحــوادث الكاملــة فــي قاعــدة بيانــات  كمــا 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
 مــن الوقــت والتَّحقيــق، وخاصــًة فــي حــال الهجمــات المشــتركة، كمــا تواجهنــا تحديــات إضافيــة فــي إســناد 

ٍ
إلــى مزيــد

 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 .

• تنظيم داعش.
• هيئة تحرير الشام.

• المعارضة المسلحة.
• 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. 

 > > 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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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.

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. 

ثانيــًا: النظــام الســوري لــم يســجل مئــات آالف المواطنيــن الذيــن قتلهــم 
منــذ آذار 2011 ضمــن ســجالت الوفيــات فــي الســجل المدنــي: 

منــذ األيــام األولــى النــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 قتــل واختفى/فقــد مئــات اآلالف مــن المواطنيــن الســوريين، 
لكنهــم لــم يســجلوا رســميًا علــى أنهــم متوفــون ضمــن دوائــر الدولــة الرســمية المختصــة، وهــي دائــرة الســجل المدني، 
لقــد تحكــم النظــام الســوري بشــكل متوحــش بإصــدار شــهادات الوفــاة، ولــم تَتــح لجميــع أهالــي الضحايــا الذيــن قتلــوا 
ســواء علــى يــد النظــام الســوري أو علــى يــد بقيــة األطــراف، وال ألهالــي المفقوديــن والمختفيــن قســريًا، واكتفــى 
بإعطــاء شــهادات وفــاة لمــن تنطبــق عليــه معاييــر يحددهــا النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة، وقــد تحدثنــا فــي 
العديــد مــن التقاريــر الســابقة عــن إجبــار النظــام الســوري ذوي الضحايــا باإلقــرار عبــر التوقيــع علــى محضــر معــد مــن 
قبــل األجهــزة األمنيــة يفيــد بــأن “العصابــات اإلرهابيــة المســلحة” هــي مــن قتلــت أبناءهــم وليــس النظــام الســوري، 
مقابــل الحصــول علــى شــهادة وفــاة، فلــم يفتــح النظــام الســوري أيــة تحقيقــات قضائيــة حــول أســباب وفــاة مئــات 

آالف الســوريين، ولــم يحاســب أي عنصــر أمــن، أو فــرد فــي الجيــش عــن تورطهــم فــي عمليــات القتــل. 
وفي سبيل استخراج شهادة وفاة يستند النظام السوري على ثالثة أمور:

• يقــوم بإعــداد تقريــر طبــي يذكــر فيــه ســبب غيــر حقيقــي للوفــاة، مثــل أزمــة قلبيــة للمختفيــن قســريًا فــي مراكــز 
احتجــازه، أو توفــي بســبب مقذوفــات حربيــة.

• أقوال مختار الحي الذي يطلب منه أن يؤكد الوفاة، وشهود يؤكدون الوفاة.
• إقــرار ذوي الضحايــا الذيــن غالبــًا مــا يكونــون بحاجــة ماســة للحصــول علــى شــهادة وفــاة، وفــي ســبيل ذلــك يتجاهلون 

الســبب الحقيقــي للوفاة والمتســبب بها.

ــا مــن تســجيل ثالثــة أســاليب اتبعهــا النظــام الســوري فــي  عبــر عمليــات الرصــد والمتابعــة المســتمرة، تمكنَّ
تســجيل أعــداد محــدودة مــن الضحايــا الذيــن قتلــوا أو مــن المختفيــن قســريًا وقتلــوا الحقــًا: وقــد فصلنــا فيهــا 
فــي تقريــر أصدرنــاه فــي 19/ آب/ 2022 تحــت عنــوان “النظــام الســوري يتحكــم بوقائــع تســجيل وفــاة الضحايــا ممــن 

ــة”. ــه األمنيــة ومؤسســات الدول ــر أجهزت قتلــوا/ فقــدوا خــالل النــزاع المســلح منــذ آذار/2011 عب

https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=15891
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نشــير إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن األهالــي غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى شــهادات وفيــات، خوفــًا مــن ربــط 
اســمهم باســم شــخص كان معتقــل لــدى النظــام الســوري وقتــل بســبب التعذيــب، وهــذا يعنــي أنــه معــارض 
للنظــام الســوري. أو تســجيل الضحيــة كإرهابــي إذا كان مــن المطلوبيــن لألجهــزة األمنيــة، كمــا أن قســمًا كبيــرًا مــن 

ذوي الضحايــا تشــردوا قســريًا خــارج مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

فــي 10/ آب/ 2022 أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري التعميــم رقــم 22 القاضــي بتحديــد 
إجــراءات حــول ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة ضمــن المحاكــم الشــرعية، وتضمــن التعميــم 5 أدلــة يجــب 
التأكــد مــن توفرهــا مــن قبــل القضــاة ذوي االختصــاص فــي الدعــاوى الخاصــة بتثبيــت الوفــاة، كمــا أوجــب علــى جميــع 
المحاكــم ذات االختصــاص بقضايــا تثبيــت الوفــاة التقيــد بمــا ورد فــي التعميــم. وقــد تضمن التعميم فــرض الموافقة 
ــا  األمنيــة علــى الجهــات القضائيــة لتثبيــت دعــاوى الوفــاة؛ األمــر الــذي يزيــد مــن تغــول األجهــزة األمنيــة، وقــد أصدرن
تقريــرًا اســتعرضنا فيــه تحليلنــا لمــا ورد فــي نــص هــذا التعميــم مــن تجــاوزات دســتورية وقانونيــة ونتائــج تترتــب عليــه. 

ثالثًا: موجز عن أبرز حوادث القتل في تشرين األول:

ســجل شــهر تشــرين األول الحصيلــة األكثــر انخفاضــًا خــالل عــام 2022، وقــد ســجلنا مقتــل 60 مدنيــًا بينهــم 10 طفــاًل 
و5 ســيدات، نتيجــة عمليــات الرصــد فقــد الحظنــا أنَّ عــدة نقــاط مّيــزت حــوادث القتــل فــي تشــرين األول: 

1. ســجلنا عمليــة اغتيــال مخطــط لهــا لناشــط إعالمــي وزوجتــه وجنينهــا، كان المســؤول عنهــا عناصــر يتبعــون لفرقــة 
الحمــزة إحــدى فصائــل المعارضة المســلحة.

2. ســجلنا مقتــل 5 مدنييــن وهــم 2 طفــل و3 ســيدات إثــر اشــتباكات بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة/ الجيــش 
الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام؛ إثــر شــنِّ األخيــرة هجومــًا بهــدف االســتحواذ علــى مناطــق جديــدة علــى حســاب فصائــل 
المعارضــة المســلحة، انطلــق هجومهــا مــن نقــاط عــدة ضمــن مناطــق ســيطرتها فــي أريــاف إدلــب وحلــب، لتمتــد 
ــًا فــي  ــا فــي 18 تشــرين األول بيان العمليــات العســكرية إلــى مناطــق واســعة مــن ريــف حلــب الشــمالي، وقــد أصدرن

هــذا الخصــوص.

فيما قتلت قوات النظام السوري منهم 7 مدنيين بينهم 1 طفل، و3 ضحايا تحت التعذيب. 

يــوم الخميــس 6/ تشــرين األول/ 2022 قتــل أحمــد عبــد القــادر حجــازي، وُأصيــب مدنيــون آخــرون بجــراح، إثــر قصــف 
ــة فــي  ــة الزيتون ــوا يعملــون بهــا قــرب قري قــوات النظــام الســوري صاروخــًا موجهــًا علــى ورشــة لجمــع الحطــب كان
منطقــة جبــل التركمــان شــمال محافظــة الالذقيــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة 

المســلحة/ الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام عنــد وقــوع الحادثــة.

اإلثنيــن 10/ تشــرين األول/ 2022 قتــل الطفــل محمــود الجاســم، البالــغ مــن العمــر 17 عامــًا، جــراء قصــف مدفعيــة 
ــي، ســقطت القذيفــة قــرب  ــدة األبزمــو بريــف محافظــة حلــب الغرب ــى بل تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة عل
صالــة أفــراح جنــوب البلــدة، وأصيبــت والدتــه بجــراح، تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة 

المســلحة/ الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام عنــد وقــوع الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view
https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view
https://snhr.org/arabic/2022/08/19/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9/
https://snhr.org/arabic/2022/10/18/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a9-%d8%ac%d9%87/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/06/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/11/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%ad%d9%84%d8%a8/
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الثالثــاء 11/ تشــرين األول/ 2022 قتــل أحمــد محمــد علــي، وهــو مــن أبنــاء مدينــة بزاعــة شــرق محافظــة حلــب، يعمــل 
ســائق حافلــة لنقــل الــركاب، إثــر إصابتــه برصــاص اشــتباكات حدثــت قــرب مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي 

بيــن عناصــر فصيَليــن عســكريين همــا الفيلــق الثالــث وفرقــة الحمــزة التابَعيــن لقــوات الجيــش الوطنــي الســوري.

يــوم األربعــاء 12/تشــرين األول/ 2022 قتلــت الســيدة فاطمــة محمــود العبــد، وهــي مــن أبنــاء قريــة رســم العبــد 
ــر الشــام  شــرق محافظــة إدلــب، وأصيــب عــدد مــن أفــراد عائلتهــا بجــراح؛ جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لهيئــة تحري
قذائــف عــدة علــى مخيــم الميــاه فــي قريــة بــرج عبدالــو الواقعــة جنــوب شــرق مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب 
الشــمالي حيــث تقيــم الســيدة، وذلــك أثنــاء محاولــة هيئــة تحريــر الشــام اقتحــام القريــة للقتــال مــع فصيَلــي “فرقــة 
الحمــزة والســلطان ســليمان شــاه” التابعيــن لقــوات الجيــش الوطنــي ضــد فصيــل الفيلــق الثالــث التابــع أيضــًا 

لقــوات الجيــش الوطنــي.

الخميــس 13/ تشــرين األول/ 2022 توفــي الطفــل كــرم علــي محمــد، وهــو مــن أبنــاء قريــة قرزيحــل التابعــة لمدينــة 
 ُأصيــب بهــا فــي 12/ تشــرين األول/ 2022، برصــاص االشــتباكات بيــن 

ٍ
عفريــن شــمال محافظــة حلــب، ُمتأثــرًا بجــراح

ــر الشــام ضــد  ــة تحري ــي وهيئ ــن لقــوات الجيــش الوطن ــي “فرقــة الحمــزة والســلطان ســليمان شــاه” التابَعي فصيَل
فصيــل الفيلــق الثالــث التابــع أيضــًا لقــوات الجيــش الوطنــي فــي قريــة قرزيحــل.

قتلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 5 مدنييــن بينهــم 1 ضحيــة بســبب التعذيــب؛ ففــي يــوم الخميــس 6/ تشــرين 
األول/ 2022 ُقتــل مدنيــان اثنــان وهــم أب وابنــه جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ثــالث 
قذائــف علــى أطــراف نهــر الفــرات قــرب مدينــة جرابلــس فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي، أصابــت إحــدى القذائــف 
الســيارة التــي كان يســتقلها المدنيــون، إضافــًة إلــى تضــرر الســيارة بشــكل كبيــر، تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل 

المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي عنــد وقــوع الحادثــة.

ســجلنا مقتــل 39 مدنيــًا بينهــم 7 أطفــال و2 ســيدة، قضــوا علــى يــد جهــات لــم نتمكــن مــن تحديدهــا، 22 مدنيــًا منهــم 
قضــوا برصــاص مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديدهــم، وتركــزت النســبة األعلــى للضحايــا علــى يــد جهــات أخــرى فــي كل 
مــن محافظــة درعــا بنســبة 33 % مــن مجمــوع الضحايــا علــى يــد جهــات أخــرى ومحافظــة حلــب بنســبة 23 % وديــر 
الــزور بنســبة تقــارب 20 %، كمــا شــهد شــهر تشــرين األول وقــوع ضحايــا بســبب األلغــام حيــث وثقنــا مقتــل 5 مدنييــن 

بينهــم 2 طفــل لتصبــح حصيلــة عــام 2022 ،117 مدنيــًا بينهــم 61 طفــاًل و9 ســيدات.

 زراعيــة فــي محيــط قريــة 
ٍ

الســبت 1/ تشــرين األول/ 2022 انفجــر لغــم أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره فــي أرض
ــغ مــن العمــر 17  ــد، البال ــى مقتــل الطفــل ســامر أحمــد المخلــف الخويل الجبيــن شــمال محافظــة حمــاة ممــا أدى إل
عامــًا وهــو مــن أبنــاء قريــة ســرحا شــرق محافظــة حمــاة، وُأصيــب شــقيقه بجــراح فــي التاريــخ ذاتــه، تخضــع المنطقــة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري عنــد وقــوع الحادثــة.

الثالثــاء 4/ تشــرين األول/ 2022 قضــى جريــد مليحــان الرحيــل، البالــغ مــن العمــر 46 عامــًا وهــو مــن أبنــاء قريــة المزرعــة 
غــرب محافظــة الســويداء، إثــر إطــالق ُمســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم الرصــاص عليــه فــي أثنــاء وجــوده 
فــي بلــدة المليحــة الغربيــة شــرق محافظــة درعــا، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري عنــد وقــوع 

الحادثــة.

https://news.snhr.org/ar/2022/10/11/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d9%85/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/12/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/13/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-13-10-2022-%d9%85%d9%8f%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/07/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/03/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/05/%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d9%81-4/
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اإلثنيــن 17/ تشــرين األول/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة قــرب مســجد الســيدة خديجــة غــرب مدينــة تلبيســة، تــم 
زرعهــا مــن قبــل جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا أســفل ســيارة كان يســتقلها أحمــد محمــد رحــال، البالــغ مــن العمــر 
66 عامــًا، وهــو مــن أبنــاء مدينــة تلبيســة ويعمــل رئيــس بلديــة مدينــة تلبيســة شــمال محافظــة حمــص، ممــا أدى إلــى 

مقتلــه، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري عنــد وقــوع الحادثــة.

رابعًا: حصيلة الضحايا المدنيين:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مقتــل 60 مدنيــًا بينهــم 10 طفــاًل و5 ســيدة 
)أنثــى بالغــة( لتصبــح حصيلــة الضحايــا منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى تشــرين األول مــن العــام ذاتــه 879 

مدنيــًا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. 

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

وكان شــهر تشــرين األول الشــهر األكثــر انخفاضــًا فــي أعــداد الضحايــا منــذ بدايــة عــام 2022 حيــث بلغــت نســبة 
ضحايــاه مــا يقــارب 7 % مقارنــًة ببقيــة أشــهر عــام 2022، فيمــا ســجلنا فــي شــباط الحصيلــة األعلــى للضحايــا، بقرابــة 

ــا منــذ مطلــع العــام. 18 % مــن إجمالــي حصيلــة الضحاي

https://drive.google.com/file/d/1kMckkRWoK7cvbSGVzDyK_0HOauFTCKsA/view?usp=share_link
https://news.snhr.org/ar/2022/10/17/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%b4/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/17/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%b4/
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تتــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ مطلــع 
عــام 2022 علــى النحــو التالــي:

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

وثَّقنا مقتل 7 مدنيين بينهم طفل.
- تنظيم داعش:

وثقنا مقتل 1 مدني على يد تنظيم داعش.
- هيئة تحرير الشام:

وثقنا مقتل 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة:

سجلنا مقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل و2 سيدة على يد قوات المعارضة المسلحة.
- قوات سوريا الديمقراطية:

سجلنا مقتل 5 مدنيين.

https://drive.google.com/file/d/1qx-xAe_0QazppWR6JjaUdf6l26I8cAzi/view?usp=share_link
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باء: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 39 مدنيًا بينهم 7 طفاًل و2 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 5 مدنيًا بينهم 2 طفاًل.
رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 22 مدنيًا بينهم 2 طفاًل و2 سيدة.

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 1 مدنيًا.
قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 11 مدنيًا بينهم 3 أطفال.

توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن فــي تشــرين األول علــى يــد أطــراف النزاع والقوى المســيطرة حســب المحافظات 
الســورية علــى النحــو التالي:

ــا الموثقــة فــي تشــرين األول، تلتهــا  ــة الضحاي ــة 33 % مــن حصيل ــة المحافظــات بقراب رت محافظــة حلــب بقي تصــدَّ
درعــا بقرابــة 23 %، ثــم محافظــة ديــر الــزور 18 % مــن حصيلــة الضحايــا فــي تشــرين األول، معظــم الضحايــا فــي 

ــد جهــات أخــرى. المحافظــات قــد قضــوا علــى ي

https://drive.google.com/file/d/139Ib5CyPWWp1iMtIM3Ntj3cI3YSmhhFL/view?usp=share_link
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خامســاً: حصيلــة ضحايــا التعذيــب والكــوادر الطبيــة واإلعالميــة والدفــاع 
المدنــي:

ألف: حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مقتــل 5 أشــخاص بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف 
النــزاع والقــوى المســيطرة، وبذلــك أصبحــت حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب 125 شــخصًا قتلــوا علــى يــد 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى تشــرين الثانــي 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:

        

بلغــت نســبة الضحايــا بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري مــا يقــارب 92 % مقارنــًة بالمجمــوع الكلــي 
لضحايــا التعذيــب علــى يــد جميــع أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي عــام 2022 وكان شــهر شــباط قــد شــهد 
الحصيلــة األعلــى للضحايــا تحــت التعذيــب خــالل عــام 2022 حيــث بلغــت نســبة ضحايــاه 55 % أي أنَّ أكثــر مــن نصــف 

الضحايــا بســبب التعذيــب قــد قضــوا فــي شــهر شــباط المنصــرم.

تتــوزع حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي تشــرين األول بســبب 
التعذيــب حســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي:

أ - أطراف رئيسة:
- قوات النظام السوري: 3

- المعارضة المسلحة /الجيش الوطني: 1
- قوات سوريا الديمقراطية: 1

https://drive.google.com/file/d/1MZEAzbzSstaEUVoJnGTPJNgfHc0Pfi8X/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tjjWKfgS7ek3wcSir8dHIOCEOkjGQWD0/view?usp=share_link
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نستعرض فيما يلي أبرز الحاالت:

جاســم محمــد خطــاب البديــوي، مــن أبنــاء بلــدة أبــو حمــام فــي ريــف محافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 48 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا 
فــي  أثنــاء مداهمــة منزلــه   ،2022 8/ تشــرين األول/  الســبت  الديمقراطيــة 
لهــا  التابعــة  االحتجــاز  مراكــز  أحــد  إلــى  واقتادتــه  يقيــم،  حيــث  الرقــة  مدينــة 
قــوات ســوريا  أبلغــت   2022 األول/  11/ تشــرين  الثالثــاء  الرقــة،  فــي مدينــة 
الديمقراطيــة عائلتــه بوفاتــه، وســلمتهم جثمانــه. ولــدى الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان معلومــات ُتفيــد بــأّن جاســم كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقاله؛ 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة 

ٍ
ممــا ُيرّجــح بشــكل

داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينــة 
الرقــة.

باء: حصيلة ضحايا الكوادر الطبية:
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.

يــوم الثالثــاء 13/تشــرين األول /2022، قضــى الممــرض عدنــان حميــد الطعمة 
كيــوان الملقــب بأبــي عمــار، والبالــغ مــن العمــر 54 عامــًا ويعمــل رئيــس قســم 
األطفــال فــي مشــفى مدينــة طفــس الواقعــة غــرب محافظــة درعــا، جــراء 
إصابتــه برصــاص مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم، علــى الطريــق 
الواصــل بيــن بلــدة المزيريــب ومدينــة طفــس غربــي درعــا، عمل في المشــافي 
الميدانيــة إبــان ســيطرة المعارضــة علــى محافظــة درعــا، وحصــل علــى بطاقــة 
تســوية بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى المحافظــة فــي تمــوز عــام 
2018، وعمــل فــي أحــد المراكــز الصحيــة الخاصــة فــي بلــدة المزيريــب غربــي 

درعــا.

جاسم محمد خطاب البديوي

الممرض عدنان حميد كيوان

https://drive.google.com/file/d/1_ArMjeWuCJFeGCsRLSKLmkD0LFnMgK7a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pXPFy-caZHlQxaalc4gEowyxQPYI6QAs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gO9zRUFDxJ7luqtzqQnkEEHtQrhwxGpt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_ArMjeWuCJFeGCsRLSKLmkD0LFnMgK7a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hARmGQeT78VaVjMl2ZaFN2YP-6VCVD0w/view
https://drive.google.com/file/d/1fWguqZmqmjHMAANHKih-P1USiFAeUaZP/view?usp=share_link
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جيم: حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية:
ــد قــوات المعارضــة المســلحة / ــى ي ــة عل وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 1 مــن الكــوادر اإلعالمي

ــي. الجيــش الوطن

الرصــاص  المســلحين  مــن  عــدد  أطلــق   2022 األول/  تشــرين   /7 الجمعــة 
علــى دراجــة ناريــة تقــل الناشــط اإلعالمــي “محمــد عبــد اللطيــف” الملقــب أبــو 
غنــوم، وزوجتــه الحامــل، قــرب منطقــة تعــرف باســم دوار فــرن المجلــس أو 
دوار المروحــة فــي األطــراف الشــرقية مــن مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي، 
مــا أدى إلــى مقتلــه وزوجتــه وجنينهــا علــى الفــور، وهــو مــن أبنــاء مدينــة بزاعــة 
فــي ريــف حلــب الشــرقي، ومــن ســكان مدينــة البــاب ومــن نشــطاء المدينــة 

المعروفيــن.

وفــي يــوم اإلثنيــن 10/ تشــرين األول/ 2022 قامــت عناصــر أمنيــة تابعــة للفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي الســوري، 
بمالحقــة عــدة أشــخاص مشــتبه بتورطهــم فــي اغتيــال الناشــط “محمــد أبــو غنــوم” وقامــت بالقبــض عليهــم وأقــرت 
“فرقــة الحمــزة” التابعــة لـــ “الجيــش الوطنــي الســوري”، فــي بيــان أصدرتــه بتاريــخ 10/ تشــرين األول/ 2022، بتبعيــة 
خليــة االغتيــال التــي نفــذت عمليــة اغتيــال الناشــط “محمــد أبــو غنــوم” وزوجتــه فــي مدينــة البــاب، لكوادرهــا، معلنــًة 

تبرئهــا مــن كل مــن يثبــت تورطــه فــي هــذه الجريمــة.

دال: حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني:
لم توثق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تشرين األول مقتل أي من كوادر الدفاع المدني.

سادسًا: حصيلة أبرز المجازر: 

لم توثق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تشرين األول وقوع أي مجزرة.

محمد عبد اللطيف أبو غنوم

https://drive.google.com/file/d/1DMndAuL3Tp3RhGWzH5ks3jAGMhy_tUz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wk2C1gDGg3qJJBuEx6vGuHQt56Qp2NGU/view?fbclid=IwAR1PwGMF1ImvBmd4kWVcDJM3gz2abVRnqgxJIoge7Ijqw01JTrAEA_sW2iw
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ســابعًا: أبــرز المهــام التــي تقــوم بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
فــي ملــف القتــل خــارج نطــاق القانــون:

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 حســب 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 كــْم 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.  

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.

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/ 
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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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

ثامنًا: 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 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ
2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.

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.

• إن اســتخدام التفجيــرات عــن بعــد الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يعبــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة مبيتــة 
ــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق  ــون الدول ــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا يخالــف بشــكل واضــح القان بهــدف إيقــاع أكب

صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 المــواد )27، 31، 32(.
• 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(
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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.
 

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.
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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.

: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.
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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.

 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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