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أواًل: مقدمة ومنهجية:

لــدى  المقدســة  األشــهر  مــن  رمضــان  الدينيــة، وشــهر  والشــعائر  الحريــات  احتــرام  علــى  الدولــي  القانــون  ينــصُّ 
المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم، وبحســب مركــز بيــو لألبحــاث1 فــإن اإلســالم ُيعتبــر ديانــة لغالبيــة الشــعب 
الســوري، وكان يتوجــب علــى أطــراف النــزاع فــي ســوريا وبشــكل خــاص النظــام الســوري وحليفيــه الروســي واإليرانــي 
علــى اعتبارهــم أكبــر جهــة ارتكبــت انتهــاكات فــي ســوريا بفــوارق كبيــرة عــن بقيــة األطــراف، كان يتوجــب علــى جميــع 
األطــراف احتــرام خصوصيــة شــهر رمضــان والتخفيــف أو إيقــاف االنتهــاكات، لكــن عمليــات الرصــد اليوميــة التــي نقــوم 
بهــا أظهــرت أنــه ال يــكاد يوجــد فــرق بيــن األيــام التــي تســبق شــهر رمضــان )أو عيــد الفطــر( عــن أيــام الشــهر نفســه 
مــن حيــث وتيــرة وحجــم االنتهــاكات، وبــكل تأكيــد فــإن االنتهــاكات يجــب أن تتوقــف فــي جميــع األشــهر، ولكننــا نعتقــد 
أن وقــع القصــف واالعتقــال والتعذيــب ومختلــف أنــواع االنتهــاكات يكــون أقســى مــع أيــام شــهر يعتبــر مقدســًا لــدى 
غالبيــة الشــعب الســوري، وقــد لمســنا ذلــك مــن خــالل حديثنــا مــع العشــرات مــن األهالــي والناجيــن والشــهود خــالل 
د علــى مســامعنا غالبــًا عبــارات مــن قبيــل “الدنيــا رمضــان،  أشــهر رمضــان فــي الســنوات العشــر الماضيــة، وكانــت تتــردَّ

الدنيــا عيــد، ومــع ذلــك القصــف والحصــار واالعتقــال مســتمر بــدون رحمــة”.

وبعــد مــرور عشــر ســنوات علــى انــدالع الحــراك الشــعبي المطالــب بالحريــة والديمقراطيــة فــي آذار/ 2011 نعتقــد أنــه 
مــن المناســب عــرض أبــرز مــا تعــرض لــه الشــعب الســوري مــن أفظــع االنتهــاكات فــي أشــهر رمضــان فــي الســنوات 
العشــر الماضيــة، وحفاظــًا علــى حجــم التقريــر اقتصرنــا علــى عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون، التعذيــب، االعتقــال 
التعســفي، االختفــاء القســري، وهــذه االنتهــاكات بإمكاننــا تجســيدها ضمــن إحصائيــات وفقــًا لقاعــدة بيانات الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان؛ ممــا يعطــي تصــورًا ولــو فــي الحــدود الدنيــا عــن حجــم االنتهــاكات التــي وقعــت فــي شــهر 
رمضــان فــي الســنوات العشــر الماضيــة، والتــي ال تقتصــر علــى هــذه االنتهــاكات، فقــد ســجلنا عمليــات قصــف علــى 
أعيــان مدنيــة ومــن ضمنهــا مراكــز حيويــة، وبشــكل خــاص المســاجد واألســواق والمــدارس والمشــافي، كمــا ســجلنا 
عمليــات تشــريد قســري وحصــار وغيــر ذلــك مــن أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات، لكننــا اقتصرنــا فــي الحديــث علــى 

األنمــاط األربعــة الرئيســة ســابقة الذكــر. 

ويعتمــد 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، وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإننــا نســتطيع 
توزيــع الضحايــا القتلــى وحــاالت االعتقــال بحســب المحافظــة التــي وقعــت فيهــا الحادثــة، وبحســب المحافظــة التــي 
ع هــذا التقريــر حصيلــة الضحايــا واالعتقــال/ االختفــاء القســري تبعــًا للمــكان الــذي وقعــت  تنتمــي إليهــا الضحيــة، ويــوزِّ
ــد حجــم الخســائر والعنــف الــذي  ــة وليــس تبعــًا للمحافظــة التــي ينتمــون إليهــا، وذلــك فــي ســبيل تحدي ــه الحادث في

تعرضــت لــه كل محافظــة مــن المحافظــات الســورية فــي أشــهر رمضــان.
ولمزيد من التَّفاصيل نرجو االطالع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.

 
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. 

1  مركز بيو لألبحاث، سوريا، االنتماء الديني، 

http://www.globalreligiousfutures.org/countries/syria/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/syria/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010
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ثانيــًا: مقتــل 19192 مدنيــًا واعتقــال/ احتجــاز نحــو 34982 مواطنــًا ســوريًا 
فــي أشــهر رمضــان خــالل الســنوات العشــر الماضيــة:

ألف: القتل خارج نطاق القانون2: 

1 - حصيلة الضحايا المدنيين :
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 19192 مدنيــًا بينهــم 2714 طفــاًل و2353 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( فــي أشــهر رمضــان، منــذ عــام 2011م حتــى عــام 2021م، توزعــوا بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 

علــى النحــو التالــي: 

قوات النظام السوري3 : 16134 بينهم 2198 طفاًل، و1971 سيدة.
القوات الروسية: 248 بينهم 46 طفاًل، و51 سيدة.

تنظيم داعش: 1137 بينهم 89 طفاًل، 102 سيدة.
هيئة تحرير الشام4 : 20 بينهم طفل واحد وسيدة واحدة.

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 403 مدنيًا بينهم 67 طفاًل، و110 سيدة.
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية: 168 بينهم 31 طفاًل و16 سيدة.

قوات التحالف الدولي: 308 بينهم 174 طفاًل، و49 سيدة.
جهات أخرى: 774 بينهم 108 طفاًل، و53 سيدة.

ر بقيــة أطــراف النــزاع بقتلــه قرابــة 84 % مــن حصيلــة  نالحــظ مــن الرســم البيانــي أعــاله أّن النظــام الســوري قــد تصــدَّ
الضحايــا، الذيــن ســجلنا مقتلهــم فــي أشــهر رمضــان فــي الســنوات العشــر الماضيــة، تــاله تنظيــم داعــش بـــقرابة 6 %. 

3  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 هيكليــة 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.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

4  المصنفة إرهابيًا بحسب األمم المتحدة

2   انفوغرافيك عن واقع الخسائر البشرية في أشهر رمضان منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011 حتى 2021.

https://drive.google.com/file/d/1jIbLmvGtozHdKuqOHqR_PS3QlqtvsaOl/view
https://drive.google.com/file/d/1jIbLmvGtozHdKuqOHqR_PS3QlqtvsaOl/view
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توّزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي أشــهر رمضــان منــذ بــدء الحــراك الشــعبي فــي آذار 
2011، بحســب الســنوات علــى النحــو التالــي: 

رمضان 1432هـ الموافق 1 حتى 29/ آب/ 2011م: 811 بينهم 112 طفاًل و104 سيدة	 

رمضان 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م: 6718 بينهم 688 طفاًل و597 سيدة	 

رمضان 1434هـ الموافق 10/ تموز/ حتى 7/ آب/ 2013م: 2735 بينهم 436 طفاًل و411 سيدة	 

رمضان 1435ه الموافق 29/ حزيران حتى 27/ تموز/ 2014م: 2815 بينهم 471 طفاًل و451 سيدة	 

رمضان 1436هـ الموافق 18/ حزيران حتى 16/ تموز/ 2015م: 2752 بينهم 386 طفاًل و312 سيدة	 

رمضان 1437هـ الموافق 6/ حزيران حتى 5/ تموز/ 2016م: 1002 بينهم 149 طفاًل و135 سيدة 	 

رمضان 1438هـ الموافق 27/ أيار حتى 24/ حزيران/ 2017م: 1123 بينهم 254 طفاًل و206 سيدة	 

رمضان 1439هـ الموافق 17/ أيار حتى 15/ حزيران/ 2018م: 652 بينهم 93 طفاًل و79 سيدة	 

رمضان 1440هـ الموافق 6/ أيار حتى 4/ حزيران/ 2019م: 366 بينهم 86 طفاًل و44 سيدة	 

رمضان 1441هـ الموافق 24/ نيسان حتى 23/ أيار/ 2020: 134 بينهم 24 طفاًل و8 سيدة	 

رمضان 1442هـ الموافق 13/ نيسان حتى 12/ أيار/ 2021: 84 بينهم 15 طفاًل و6 سيدة	 

توّزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي أشــهر رمضــان منــذ بــدء الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011، 
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، بحســب الســنوات علــى النحــو التالــي: 
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ــى 18/ آب/ 2012م قــد شــهَد  ــات أعــاله أّن شــهر رمضــان لعــام 1433هـــ الموافــق 21/ تمــوز حت ــن مــن اإلحصائي يتبي
الحصيلــة األعلــى مــن الضحايــا بـــ 35 % مــن حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي أشــهر رمضــان فــي الســنوات 
العشــر الماضيــة، وعلــى الرغــم مــن أن تمــوز 2012 قــد شــهَد إعــالن الصليــب األحمــر الدولــي تحــول الحــراك فــي ســوريا 
إلــى نــزاع مســلح غيــر ذي طابــع دولــي، إال أنَّ النظــام الســوري كان المرتكــب األوحــد -باســتثناء مدنــي واحــد ســجلنا 
مقتلــه علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام- لعمليــات القتــل بحــق المدنييــن فــي رمضــان لعــام 1433هـــ بقتلــه 6717 مدنيــًا. كما 
الحظنــا انخفاضــًا فــي حصيلــة الضحايــا فــي شــهر رمضــان فــي العاميــن األخيريــن، ويعــود ذلــك إلــى عوامــل عــدة مــن 
ــز التنفيــذ عنــد الســاعة  ضمنهــا اتفــاق وقــف إطــالق النار الــذي نتــج عــن لقــاء الرئيســين التركــي والروســي، ودخــل حيِّ
00:00 مــن يــوم 6/ آذار/ 2020، وانتشــار جائحــة كوفيــد- 19، ومــا كان لهــا مــن دور كبيــر فــي إضعــاف إمكانــات جيــش 

النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة المواليــة لــه.

توّزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي أشــهر رمضــان منــذ بــدء الحــراك الشــعبي فــي آذار 
2011م، بحســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي: 

أشــهر  فــي  مقتلهــم  وثقنــا  الذيــن  الضحايــا  مــن   -%  20 ابــة  -قر األعلــى  الحصيلــة  حلــب  محافظــة  حصــدت 
يــف دمشــق  يا - آذار 2011م حتــى عــام 2021م، تلتهــا محافظــة ر رمضــان منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي فــي ســور

ابــة 12 %-.  ابــة 15 %- فدرعــا -قر بنحــو 16 %، ثــم إدلــب -قر

2 - حصيلة الضحايا بسبب التعذيب: 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أشــهر رمضــان منــذ عــام 2011م حتــى عــام 2021م مقتــل مــا ال يقــل عــن 
533 شــخصًا، قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقوى المســيطرة في ســوريا، وتوزعوا علــى النحو التالي:
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قوات النظام السوري: 511 بينهم 9 طفاًل، و3 سيدة.
هيئة تحرير الشام: 1 

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 5 
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية: 7 

جهات أخرى: 9

توّزعت حصيلة الضحايا الذين وثقنا مقتلهم بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ بدء الحراك الشعبي في آذار 
2011، بحسب السنوات على النحو التالي: 



مقتل 19192 مدنيا واعتقال 34982 آخرين في أشهر 7
رمضان خالل السنوات العشر الماضية

توّزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب فــي أشــهر رمضــان منــذ بــدء الحــراك الشــعبي 
فــي آذار 2011، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، بحســب الســنوات علــى النحــو التالــي: 

ُتظهــر اإلحصائيــات أعــاله أنَّ النظــام الســوري مســؤول عــن قرابــة 96 % مــن حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم 
بســبب التعذيــب فــي أشــهر رمضــان منــذ عــام 2011م. وقــد بقــي النظــام الســوري حتــى رمضــان 1436هـــ الموافق عام 

2015م المســؤول الوحيــد تقريبــًا -بنســبة تفــوق 99 %- عــن الوفيــات بســبب التعذيــب الموثقــة فــي أشــهر رمضــان. 
كمــا شــهَد رمضــان 1434هـــ الموافــق عــام 2013م ورمضــان 1435ه الموافــق عــام 2014م، مقتــل نحــو 49 % مــن 

حصيلــة الوفيــات بســبب التعذيــب الموثقــة فــي أشــهر رمضــان فــي الســنوات العشــر الماضيــة.

حــوادث قتــل بــارزة وقعــت فــي أشــهر رمضــان خــال الســنوات العشــر الماضيــة منــذ عــام 2011م حتــى 
عــام 2021م: 

رمضان 1432هـ/ 1 حتى 29/ آب/ 2011م:
ــذت عمليــات  األحــد 14/ آب/ 2011 اقتحمــت قــوات النظــام الســوري حــي الرمــل الجنوبــي جنــوب مدينــة الالذقيــة، ونفَّ

قصــف باســتخدام الدبابــات والــزوارق الحربيــة؛ تســبَّب ذلــك فــي مقتــل 51 مدنيــًا بينهــم 3 طفــاًل و2 ســيدة.

رمضان 1434هـ/ 10/ تموز - 7/ آب/ 2013م:
ــري فــي  ــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري عــددًا مــن القذائــف علــى ســوق خي ــاء 6/ آب/ 2013 قصفــت مدفعي الثالث
مدرســة عيــن جالــوت فــي حــي األنصــاري الشــرقي بمدينــة حلــب؛ مــا تســبَّب فــي مقتــل 16 مدنيــًا )11 طفــاًل و5 ســيدة(.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaN3kTyWmlJNi7FOGc0ogmABWQFxFhhh4AefpJFmQFzPQQ?e=PODVFN
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رمضان 1435هـ/ 29/ حزيران - 27/ تموز/ 2014م:
ــى الشــارع الرئيــس  ــاًل متفجــرًا عل ــع للنظــام الســوري برمي ــران المروحــي التاب الخميــس 10/ تمــوز/ 2014 ألقــى الطي
فــي حــي الميســر بمدينــة حلــب، الخاضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة، ســقط البرميــل 
وســط تجمــع للمدنييــن والباعــة المتجوليــن؛ مــا أدى إلــى مقتــل19  مدنيــًا بينهــم 1 طفــاًل و3 ســيدة، إضافــة إلــى دمــار 

فــي عــدد مــن المحــالت التجاريــة واألبنيــة الســكنية.

األحــد 13/ تمــوز/ 2014 وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان مقتــل ســبعة مدنييــن بينهــم طفــالن اثنــان فــي 
مدينــة الشــيخ مســكين بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، علــى يــد عناصــر مــن كتيبــة لــواء عاصفة حــوران )إحــدى فصائل 
المعارضــة المســلحة( بعــد أن أطلقــوا الرصــاص بشــكل عشــوائي فــي أثنــاء اعتقالهــم أحــد األشــخاص فــي المدينــة.

رمضان 1436هـ/ 18/ حزيران - 16/ تموز/ 2015م:
الثالثــاء 23/ حزيــران/ 2015، قصــف طيــران النظــام الســوري ثابــت الجنــاح صاروخيــن حرارييــن علــى بلــدة إحــرص بريــف 
حلــب الخاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 13 مدنيــًا، بينهــم 4 

طفــًا و1 ســيدة، واحتــراق عــدد مــن ســيارات الشــحن.

الســبت 4/ تمــوز/ 2015 قصــف طيــران التحالــف الدولــي حــي الجميلــي فــي مدينــة الرقــة، الخاضعــة لســيطرة تنظيــم 
داعــش وقــت الحادثــة بصــاروخ اســتهدف ســيارة تابعــة للتنظيــم بالقــرب مــن مدرســة حميــدة الظاهــر؛ مــا أدى إلــى 

مقتــل 7 مدنيــًا، وإصابــة نحــو 10 آخريــن بســبب الشــظايا التــي تطايــرت مــن الصــاروخ.

رمضان 1437هـ / 6/ حزيران - 5/ تموز/ 2016م:
األحــد 12/ حزيــران/ 2016 شــنَّ طيــران النظــام الســوري ثابــت الجنــاح غــارة جويــة بصاروخيــن اثنيــن علــى مدينــة إدلــب، 
اســتهدف أحــد الصواريــخ ســوق الخضــار فــي األجــزاء الشــمالية الغربيــة مــن المدينــة، الخاضعــة لســيطرة فصائــل 
فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة؛ مــا تســبب فــي مقتــل 39 مدنيــًا، بينهــم 14 طفــًا و3 ســيدة، وإصابــة قرابــة 

65 آخريــن بجــراح.

الســبت 25/ حزيــران/ 2016 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدينــة القوريــة بريــف محافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، الخاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إلــى مقتــل 62 مدنيــًا، بينهــم 30 طفــًا و20 ســيدة 

إضافــة إلــى إصابــة نحــو 30 آخريــن بجــراح.

الثالثــاء 28/ حزيــران/ 2016 نشــر تنظيــم داعــش إصــدارًا مرئيــًا بعنــوان “قصــة نحــر” يظهــر قيامــه بقتــل 5 أشــخاص 
ــر الــزور، بتهمــة التعامــل مــع  بفصــل رؤوســهم عــن أجســادهم بالســكين فــي مدينــة البوكمــال بريــف محافظــة دي

قــوات جيــش ســوريا الجديــد، لــم يتســَن لنــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر التحقــق مــن تاريــخ عمليــة القتــل.

رمضان 1438هـ/ 27/ أيار - 24/ حزيران/ 2017م:
اإلثنيــن 5/ حزيــران/ 2017 قصــف طيــران الحلــف السوري–الروســي ثابــت الجنــاح )مــا زال قيــد التحقــق لتحديــد الجهــة 
الفاعلــة( بالصواريــخ مدينــة طفــس بريــف محافظــة درعــا الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 13 مدنيــًا، بينهــم 3 طفــًا، 

تخضــع مدينــة طفــس لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.

عمليات إسعاف الضحايا إثَر هجوم جوي روسي-سوري على مدينة طفس بريف درعا في 5 حزيران 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeHdTa29YcUZ0ODg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjh4ZmU0TVluUTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjh4ZmU0TVluUTA/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=96&token=Ga9pKJH6xixiEO0NUOwtsL5xHKCY8yeF
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=96&token=Ga9pKJH6xixiEO0NUOwtsL5xHKCY8yeF
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=95&token=YLyPNWK14kpQ4Gzt2qbo73evAJ1sawQY
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alJQcFVsOXdrR00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alJQcFVsOXdrR00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjh4ZmU0TVluUTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bVRLX2ZPeGFkMEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bVRLX2ZPeGFkMEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1ZHRm1KdjRXUlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1ZHRm1KdjRXUlE/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TVktY3pKOXFINUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0TVktY3pKOXFINUk
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0ZlYzMnE1dHNUUU0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=406&token=pzCQ2IeBmesyHKDLFS9uDvcLsp6BQFJ5
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6LS1tbnA0XzF6ZmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B8SHN2UIyso6LS1tbnA0XzF6ZmM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=411&token=i1pKGYoDSVLyjfShnGMQUu45lgTS6Dqf
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=411&token=i1pKGYoDSVLyjfShnGMQUu45lgTS6Dqf
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZ2p1b09oa1dJSlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZ2p1b09oa1dJSlU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=405&token=bThdvhK4JGOkHqMkHccxc11l15byp3Kq
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUVpFODdNREItblE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRjRabGR1VVhXckk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRjRabGR1VVhXckk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdjBjVjNSVHdyLU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdjBjVjNSVHdyLU0/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1006&token=yBhsuIn2WTZN8wZ2XZCyPuOGmWu4HpF5
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رمضان 1439هـ/ 17/ أيار - 15/ حزيران/ 2018م:
الخميــس 31/ أيــار/ 2018 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات التحالــف الدولــي بالصواريــخ قريــة ذيــب هــداج 
ــًا دفعــة واحــدة، بينهــم 4  التابعــة لمدينــة الشــدادي بريــف محافظــة الحســكة الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 10 مدني

طفــاًل، و3 ســيدة. تخضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت الحادثــة.

رمضان 1440هـ/ 6/ أيار - 4/ حزيران/ 2019م:
الخميــس 9/ أيــار/ 2019 قرابــة الســاعة 01:30 داهمــت دوريــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة -بمــؤازرة مــن 
طائرتيــن مروحيتيــن تابعتيــن لقــوات التحالــف الدولــي- منــزاًل فــي حــي الكتــف المعــروف بحــي الحســن فــي مدينــة 
الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، صاحــب عمليــة المداهمــة إطــالق رصــاص مــن قبــل عناصــر الدوريــة؛ 
مــا أدى إلــى مقتــل 8 مدنيــًا معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 2 طفــاًل. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

رمضان 1441هـ/ 24/ نيسان - 23/ أيار/ 2020م:
 
ٍ
عصــر الثالثــاء 28/ نيســان/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر عنــد مدخــل ســوق شــعبي فــي شــارع
عــام -معــروف باســم طريــق راجــو- وســط مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وانتشــرت الحرائــق الناتجــة 
ــَر االنفجــار  ــا إث ــة بالوقــود فــي موقــع االنفجــار؛ وثقن عــن االنفجــار فــي مســاحات واســعة جــراء وجــود شــاحنة ُمحمل
مقتــل 44 مدنيــًا علــى األقــل، معظمهــم جثامينهــم ُمتفحمــة، بينهــم 9 أطفــال، و3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 55 
آخريــن بجــراح وحــروق، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك 
الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

مدعومــة مــن القــوات التركيــة وقــت الحادثــة.

باء: االعتقال/ االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري5 : 

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 34982 شــخصًا قد اعتقلــوا/ احتجزوا/ 
اختفــوا قســريًا فــي أشــهر رمضــان منــذ عــام 2011م حتــى عــام 2021م، بينهــم 214 طفاًل و211 ســيدة، يتوزعون بحســب 

األطــراف الفاعلــة علــى النحــو التالي: 

ح حصيلة عمليات االعتقال/ االحتجاز في أشهر رمضان منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا آذار 2011م حتى أيار 2021م. 5  انفوغرافيك يوضِّ

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EYt54jQZx9VMjj2CfHRFjA8BPgWjMk4LvJiv16WgSAuj2g?e=YGIc6Y
https://bit.ly/2XitxKp
https://drive.google.com/file/d/1abcm7cXinRrRjDbkGLXYRL4IcKV6d6qT/view
https://drive.google.com/file/d/1bOopzBD2fDXr3zWCDuGdrOwUImaBLYkZ/view
https://drive.google.com/file/d/1bOopzBD2fDXr3zWCDuGdrOwUImaBLYkZ/view
https://drive.google.com/file/d/1HVUO6LUhZQ_cyaMjC_JjNPAOuuXvKtOs/view
https://drive.google.com/file/d/1HVUO6LUhZQ_cyaMjC_JjNPAOuuXvKtOs/view
https://drive.google.com/file/d/1x1Auncg_ALM-46hUy7AMdDuaqgmjpq-u/view
https://drive.google.com/open?id=1x2KQ7VoAJ2YbREb07XUmIxI6ofXZZxb2
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcqsWUGuN-tKpIdhOgQhNVsBC3FvKCeLt-5_PDybtBJBPg?e=tlgisV
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfAaiQYznGtCp5aIpvSTPFoBHKfXT3y32jwWggo-HuRudg?e=F5OxYz
https://drive.google.com/file/d/1ysl0Z8mqYgRihu4XLm_4QadNlIdQXqeR/view
https://drive.google.com/file/d/1ysl0Z8mqYgRihu4XLm_4QadNlIdQXqeR/view
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قوات النظام السوري: 33219 بينهم 155 طفاًل و157 سيدة
تنظيم داعش: 793 بينهم 11 طفاًل و31 سيدة

هيئة تحرير الشام: 359 بينهم 9 طفاًل و5 سيدة
قوات سوريا الديمقراطية: 317 بينهم 18 طفاًل و7 سيدة

المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني: 294 بينهم 21 طفاًل و11 سيدة

ويتوزعون بحسب األعوام على النحو التالي: 

رمضان 1432هـ الموافق 1 حتى 29/ آب/ 2011م: 5821 بينهم 24 طفاًل و14 سيدة	 

رمضان 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م: 4793 بينهم 32 طفاًل و21 سيدة	 

رمضان 1434هـ الموافق 10/ تموز حتى 7/ آب/ 2013م: 4376 بينهم 29 طفاًل و18 سيدة	 

رمضان 1435ه الموافق 29/ حزيران حتى 27/ تموز/ 2014م: 5697 بينهم 27 طفاًل و24 سيدة	 

رمضان 1436هـ الموافق 18/ حزيران حتى 16/ تموز/ 2015م: 3781 بينهم 17 طفاًل و25 سيدة	 

رمضان 1437هـ الموافق 6/ حزيران حتى 5/ تموز/ 2016م: 3478 بينهم 24 طفاًل و18 سيدة	 

رمضان 1438هـ الموافق 27/ أيار حتى 24/ حزيران/ 2017م: 2972 بينهم 12 طفاًل و19 سيدة	 

رمضان 1439هـ الموافق 17/ أيار حتى 15/ حزيران/ 2018م: 2296 بينهم 21 طفاًل و27 سيدة	 

رمضان 1440هـ الموافق 6/ أيار حتى 4/ حزيران/ 2019م: 1158 بينهم 12 طفاًل و16 سيدة	 

رمضان 1441هـ الموافق 24/ نيسان حتى 23/ أيار/ 2020م: 514 بينهم 12 طفاًل و22 سيدة	 

رمضان 1442هـ الموافق 13/ نيسان حتى 12/ أيار/ 2021م: 96 بينهم 4 طفاًل و7 سيدة	 
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والقــوى  النــزاع  أطــراف  يــد  علــى  اعتقلــوا  المختفيــن قســريًا ممــن  أو  المحتجزيــن  المعتقليــن/  توزعــت حصيلــة 
المســيطرة في ســوريا فــي أشــهر رمضــان منــذ بــدء الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 بحســب الســنوات على النحــو 

ــي: التال

 

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاله يتَّضــح لدينــا أن شــهر رمضــان 1432هـــ الموافــق آب/ 2011م كان األســوأ مــن حيــث 
اســتهداف المواطنيــن الســوريين بعمليــات االعتقــال –شــهَد اعتقــال 16.64 % ممــن اعتقلــوا فــي أشــهر رمضــان 
خــالل الســنوات العشــر الماضيــة-، وال بــدَّ مــن التذكيــر هنــا أنَّ الحــراك الشــعبي فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن بعــد قــد 
تحــول إلــى نــزاع مســلَّح داخلــي، وكانــت كل عمليــات االعتقــال التــي ســجلناها فــي رمضــان مــن هــذا العــام علــى يــد 
قــوات النظــام الســوري، تــاله رمضــان 1435هـــ الموافــق فــي عــام 2014م بـــ 16.29- %-، ثــم رمضــان 1433هـــ الموافــق 
فــي عــام 2012م، والــذي كانــت حصيلــة عمليــات االعتقــال/ االحتجــاز التــي ســجلناها فيــه علــى يــد طرفيــن اثنيــن، النظــام 
الســوري والمعارضــة المســلحة، وكان النظــام الســوري قــد اعتقــل 99.70 % مــن إجمالــي مــن ســجلنا اعتقالهــم فــي 

رمضــان مــن هــذا العــام. 

حــوادث وحــاالت اعتقــال بــارزة وقعــت فــي أشــهر رمضــان خــال الســنوات العشــر الماضيــة منــذ عــام 
2011م حتــى عــام 2021م:

رمضان 1432هـ/ 1 حتى 29/ آب/ 2011م:
األربعــاء 3/ آب/ 2011 قامــت قــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي ســاعات الصبــاح األولــى فــي أحيــاء 
الجراجمــة والقصــور وبــاب القبلــي والصابونيــة بمدينــة حمــاة، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 21 

 مجهولــة.
ٍ
مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة
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األحــد 7/ آب/ 2011 قامــت قــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي أحيــاء مدينــة ديــر الــزور، وثقــت الشــبكة 
 مجهولــة، نشــير إلــى أن قــوات النظــام الســوري 

ٍ
الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 32 مدنيــًا، واقتادتهــم إلــى جهــة
حاصــرت مدينــة ديــر الــزور قبــل عــدة أيــام وأغلقــت جميــع مداخلهــا.

الســبت 27/ آب/ 2011 قامــت عناصــر قــوات النظــام 
فــي مســجد عبــد  الســوري بحملــة دهــم واعتقــال 
الكريــم الرفاعــي فــي حــي كفــر سوســة وســط مدينــة 
دمشــق خــالل أحيــاء المصليــن لليلــة القــدر فــي شــهر 
رمضــان، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال فــي الشــوارع 
الســورية  الشــبكة  وثقــت  بالمســجد،  المحيطــة 
رافقــت  وقــد  مدنيــًا،   37 اعتقــال  اإلنســان  لحقــوق 
للمعتقليــن  ضــرب  ممارســات  االعتقــال  عمليــات 

للمســجد. وتخريــب 

رمضان 1433هـ/ 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م:
محمــد تيســير الســلوم، طالــب جامعــي فــي كليــة طــب األســنان بمدينــة حمــاة، مــن أبنــاء بلــدة مــورك شــمال 
محافظــة حمــاة، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم األحــد 29/ تمــوز/ 2012 مــن مدينــة حمــاة، واقتادتــه إلــى فــرع 

األمــن العســكري فــي المدينــة ذاتهــا.

رمضان 1434هـ/ 10/ تموز - 7/ آب/ 2013م:
الســبت 20/ تمــوز/ 2013 قامــت عناصــر تنظيــم داعــش بحملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي مدينــة الرقــة، وثقــت 

 مجهولــة.
ٍ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 8 مدنيــًا، واقتادتهــم إلــى جهــة

رمضان 1436هـ/ 18/ حزيران - 16/ تموز/ 2015م:
مأمــون بشــر الجالــودي، فلســطيني الجنســية، ويقيــم فــي مخيــم اليرموك جنــوب مدينة 
دمشــق، يبلــغ مــن العمــر حيــن اعتقالــه 43 عامــًا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري يــوم 
الخميــس 25/ حزيــران/ 2015 لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي 

بلــدة يلــدا جنــوب محافظــة ريــف دمشــق، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة.

رمضان 1439هـ/ 17/ أيار - 15/ حزيران/ 2018م:
الســبت 2/ حزيــران/ 2018، قامــت قــوات النظــام الســوري باعتقــال 4 مدنيــًا مــن أبنــاء ريــف محافظــة إدلــب، لــدى 
عودتهــم مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي محافظــة إدلــب إلــى المناطــق 

ــة. ــى جهــة مجهول الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري بريــف محافظــة حمــاة، واقتادتهــم إل

الســبت 9/ حزيــران/ 2018، قامــت قــوات الجيــش الوطنــي بحملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي بلــدة معبطلــي التابعــة 
17 مدنيــًا،  احتجــاز  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقــت  الشــمالي،  حلــب  بريــف محافظــة  لمدينــة عفريــن 

ــة. ــى جهــة مجهول واقتيادهــم إل

مقطع فيديو مصور يظهر عمليات التخريب والتكسير وعدد 
من المصابين عقب عملية اقتحام قوات النظام السوري 

لمسجد الرفاعي

مأمون بشر الجالودي

https://drive.google.com/file/d/1HLiuHVtF_9bGrCt0Ip10WuAfBKMvffYw/view
https://drive.google.com/file/d/1TC2vPHYsPEDzy-uRQKAqjYnHTSyZIUAu/view
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رمضان 1440هـ/ 6/ أيار - 4/ حزيران/ 2019م:
اإلثنيــن 6/ أيــار/ 2019، قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة باعتقــال/ احتجــاز 6 مدنيــًا بينهــم طفــاًل و2 ســيدة مــن عائلــة 
واحــدة، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، إثــر مداهمــة مــكان إقامتهــم فــي حــي االدخــار غــرب مدينــة الرقــة، واقتادتهــم إلــى أحــد 

مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة الرقــة.

األربعــاء 15/ أيــار/ 2019، قامــت قــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي مدينــة الصنميــن بريــف محافظــة 
درعــا الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنيــًا، وكانــوا ممــن أجــروا تســوية لوضعهــم 

 ســابق، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.
ٍ

األمنــي فــي وقــت

رمضان 1441هـ/ 24/ نيسان - 23/ أيار/ 2020م:
الخميــس 9/ أيــار/ 2019، قامــت قــوات الجيــش الوطنــي بحملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة قنطــرة التابعــة 
6 مدنيــًا،  اعتقــال  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  الشــمالي، وثقــت  بريــف محافظــة حلــب  لمدينــة عفريــن 

واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

األحــد 17/ أيــار/ 2020، قامــت قــوات النظــام الســوري بحملــة دهــم واعتقــال فــي مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية 
 مجهولة.

ٍ
بمحافظــة ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 18 مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة

رمضان 1442ه/ 13/ نيسان – 12/ أيار/ 2021:
األحــد 18/ نيســان/ 2021 قامــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطية بحملة دهم واعتقال/ احتجــاز في قرية جديدة 
كحيــط التابعــة لناحيــة الكرامــة بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي، علــى خلفيــة خــروج مظاهــرة مناهضــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة طالبــت بطــرد عناصرهــا مــن القريــة علــى إثــر مقتل مدنييــن اثنين برصاصها في اليوم الســابق الســبت 17/ 
نيســان/ 2021، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال/ احتجــاز 15 مدنيًا، ورافقت عملية االعتقــال حرق ثالثة 

منــازل تعــود ملكيتهــا لمدنييــن فــي القريــة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عمــن اعتقلوا فــي 23/ نيســان/ 2021.

الســبت 24/ نيســان/ 2021، قامــت هيئــة تحريــر الشــام باحتجــاز 3 مدنيــًا، مــن أبنــاء 
منطقــة الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق، لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط 
التفتيــش التابعــة لهــا فــي بلــدة معــرة مصريــن بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، 

بتهمــة اإلفطــار فــي شــهر رمضــان، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.
يــزن عمــاد بالــي، طالــب جامعــي فــي كليــة هندســة العمــارة، مــن أبنــاء مدينــة صلخــد 
األمــن  قــوى  عناصــر  اعتقلتــه   ،1996 عــام  مواليــد  مــن  الســويداء،  محافظــة  بريــف 
العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس 29/ نيســان/ 2021 إثــر 
ــه فــي مدينــة صلخــد، وكان يــزن مّمــن أجــَروا تســوية لوضعهــم األمنــي  مداهمــة منزل
 ســابق، ونشــير إلــى أنَّ خــال يــزن، الســيد معــز الصفــدي توجــه إلــى فــرع األمــن 

ٍ
فــي وقــت

فــي وقــت الحــق وحــاول التوســط لإلفــراج عــن يــزن، كونــه يحمــل بطاقــة تســوية وضــع 
فتــم اعتقالــه أيضــًا.

يزن عماد بالي

https://drive.google.com/file/d/1TC2vPHYsPEDzy-uRQKAqjYnHTSyZIUAu/view
https://drive.google.com/file/d/1NJnISQ43FjmONwOnxsnzMsTA5qH6xTvs/view
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ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات: 

خــرق النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع بشــكل صــارخ عــددًا مــن المبادئ األساســية للقانــون الدولي لحقوق 	 
اإلنســان مثــل: الحــق فــي الحيــاة، عــدم اإلخفــاء قســريًا، عــدم التعذيــب، وعــددًا كبيــرًا مــن قواعــد القانــون العرفــي 

اإلنســاني والمــادة 3 المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف األربعــة لعــام 1949.
ُتشــكل عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون، واإلخفــاء القســري والتعذيــب التــي مارســها النظــام الســوري 	 

فــي مختلــف المحافظــات الســورية، وعلــى خلفيــة مشــاركتها فــي الحــراك الشــعبي ضــده، ُتشــكل نمطــًا مــن 
ــاق رومــا األساســي . ــم ضــد اإلنســانية وفقــًا للمــادة الســابعة مــن ميث ــى جرائ الهجــوم الواســع وترقــى إل

 الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخــرق قــرارات 	 
ِ

لــم تكتــف
ــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،  مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

ــى اآلن. ــزال خــرق القــرارات مســتمرًا حت ــة محاســبة، وال ي ــك دون أي والقــرار رقــم 2254 وكل ذل

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.”

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب التوقــف عــن 	 
اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب 

الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم 	 

مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
لــن يكــون هنــاك اســتقرار فــي ســوريا دون تحقيــق انتقــال سياســي حقيقــي نحــو الديمقراطيــة وضمــن جــدول 	 

زمنــي محــدد، ولــن يتــم ذلــك إال عبــر ممارســة ضغــوط متنوعــة وبشــكل رئيــس علــى النظــام الســوري وحلفائــه، 
ألنــه لــن يتخلــى عــن الســلطة بشــكل طوعــي.

إلى المجتمع الدولي:
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي 	 

“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” 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.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
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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 إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــزاع  ــذت مــن قبــل أطــراف النِّ االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ
والقــوى المســيطرة. 

االنتهــاكات والمســاعدة 	  توثيــق  الفاعلــة فــي مجــال  الســورية  المنظمــات  ــة تجمــع عــددًا مــن  إنشــاء منصَّ
الســوري. المجتمــع  مــع  الخبــرات  تبــادل  بهــدف  اإلنســانية؛ 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
التــي تحتاجهــا عمليــة االنتقــال السياســي إذا اســتمرت علــى وضعهــا 	  مصارحــة الشــعب الســوري بالمــدة 

المتعثــر منــذ ســنوات.
إلى النظام السوري:

التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية وأماكــن العبــادة، والمستشــفيات 	 
والمــدارس واألســواق.

بت في موت آالف المواطنين السوريين داخل مراكز االحتجاز.	  إيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّ
الكشف عن مصير قرابة 86 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصيرهم حتى اآلن.	 
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

شكر

ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة، الذيــن لــوال  كل الشُّ
ــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى، وخالــص العــزاء ألســر الضحايا. مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا تمكنَّ
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