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اإلثنني 4 كانون الثاين 2015

حمتوايت التقرير:
أواًل: ملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات.

شكر وعزاء.

ما اليقل عن 516 جمزرة يف عام 2015
55 جمزرة يف كانون األول

  أواًل: امللخص التنفيذي:
حصيلة اجملازر خالل عام 2015:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 516 جمزرة يف 2015، توزعت 
على النحو التايل:

الشيعية  امليليشيات  احمللية،  امليليشيات  األمن،  )اجليش،  احلكومية  القوات  ألف: 
األجنبية(: 389

ابء: القوات الروسية: 50
اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: 18
- جبهة النصرة: 1

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 25
جيم: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 3

حاء: قوات التحالف الدويل: 9
خاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 21

ارتكبت القوات احلكومية 389 جمزرة يف 2015، وقد توزعت حسب مناطق السيطرة 
على النحو التايل:

- 316 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
- 71 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

- جمزراتن يف مناطق خاضعة لسيطرة القوات احلكومية.

توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:  
حلب: 147 جمزرة، ريف دمشق: 107 جمازر، إدلب: 96 جمزرة، محص: 42 جمزرة، 
درعا: 41 جمزرة، دير الزور: 35 جمزرة، محاة: 17 جمزرة، احلسكة: 13 جمزرة، الرقة: 

10 جمازر، دمشق: 4 جمازر، الالذقية: جمزراتن، السويداء: جمزراتن.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
 

تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 6444 شخصاً، بينهم 1542 
طفاًل و961 سيدة، أي أن %39 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف 

يف معظم تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:

القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 4506 أشخاص، بينهم 1116 طفاًل، 
و672 سيدة.

القوات الروسية: 704 أشخاص، بينهم 169 طفاًل، و89 سيدة.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: 603 أشخاص، بينهم 56 طفاًل، و104 سيدات.
- جبهة النصرة: 25 شخصاً، بينهم 2 طفالن.

فصائل املعارضة املسلحة: 232 شخصاً، بينهم 81 طفاًل، و39 سيدة.
قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 27 شخصاً، بينهم 11 طفاًل، و4 سيدات.

قوات التحالف الدويل: 157 شخصاً، بينهم 75 طفاًل، و35 سيدة.
جهات مل نتمكن من حتديدها: 190 شخصاً، بينهم 32 طفاًل، و18 سيدة.
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• حصيلة اجملازر خالل كانون األول 2015:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 55 جمزرة يف 2015، توزعت على النحو التايل:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 25
ابء: القوات الروسية: 19

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش: 7

اثء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 1
جيم: قوات التحالف الدويل: 1

حاء: جهات مل نتمكن من حتديدها: 2
ارتكبت القوات احلكومية 25 جمزرة يف كانون األول 2015، توزعت حسب مناطق السيطرة على النحو التايل:

- 23 جمزرة يف مناطق ختضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
- جمزراتن يف مناطق ختضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت اجملازر على احملافظات حبسب الرتتيب التايل:  
ريف دمشق: 17 جمزرة، حلب: 16 جمزرة، إدلب: 5 جمازر، دير الزور: 5 جمازر، محص: 4 جمازر، احلسكة: 3 جمازر، درعا: 

جمزراتن، الرقة: جمزراتن، محاة: جمزرة واحدة.

http://www.sn4hr.org


   www.sn4hr.org  -   info@sn4hr.org 4

كما توزعت اجملازر حسب اجلهة الفاعلة على النحو التايل:
 

تسببت تلك اجملازر حبسب فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 677 شخصاً، بينهم 174 طفاًل 
و100 سيدة، أي أن %41 من الضحااي هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن االستهداف يف 

معظم تلك اجملازر كان حبق السكان املدنيني.
توزعت حصيلة ضحااي اجملازر حبسب مرتكبيها على الشكل التايل:

القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 304 أشخاص، بينهم 96 طفاًل، و38 
سيدة.

القوات الروسية: 203 أشخاص، بينهم 37 طفاًل، و39 سيدة.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

- تنظيم داعش: 108 أشخاص، بينهم 16 طفاًل، و12 سيدة.
قوات اإلدارة الذاتية الكردية: 12 شخصاً، بينهم 5 أطفال، وسيدة.
قوات التحالف الدويل: 40 شخصاً، بينهم 20 طفاًل، و9 سيدات.

جهات مل نتمكن من حتديدها: 10 أشخاص، بينهم سيدة.
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     تفاصيل التقرير:

ألف: القوات احلكومية )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:
حمافظة ريف دمشق:

اخلميس 3/ كانون األول/ 2015 شن طريان النظام احلريب غارتني ابلصواريخ قرب أحد أسواق مدينة عربني بريف دمشق 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إضافة إىل إصابة ما ال يقل عن 

20 آخرين جبراح. 

اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب 4 صواريخ على السوق الرئيس يف مدينة كفر بطنا مبحافظة ريف 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 18 شخصاً، بينهم 4 أطفال وسيدة.

النظام  طريان  قصف   2015 األول/  كانون   /4 اجلمعة 
جسرين  بلدة  يف  الشعيب  السوق  على  صواريخ   4 احلريب 
املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة  دمشق،  ريف  مبحافظة 
املسلحة، ما أدى إىل مقتل 26 شخصاً، بينهم 7 أطفال 

وسيداتن.

اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ 
دوما مبحافظة  مدينة  السكنية يف  األبنية  النظام ابلصواريخ 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما 

أدى إىل مقتل 9 أشخاص، بينهم طفالن.

األحد 6/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة زملكا مبحافظة ريف دمشق، 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 16 شخصاً، بينهم 7 أطفال وسيداتن، وإصابة ما اليقل عن 

40 آخرين جبراح.

النظام احلريب ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة محورية مبحافظة ريف  األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 22 شخصاً، بينهم 8 أطفال وسيدة.

األربعاء 9/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ بلدة النشابية مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، وهم 5 أطفال، و3 سيدات.

السبت 12/ كانون األول/ 2015 ألقت مروحيات النظام برميلني متفجرين على األحياء الغربية يف مدينة داراي بريف دمشق، 
واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 6 أشخاص دفعة واحدة، بينهم سيدة وجنينها.

مجزرة جرسين 

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=273&token=5IPt1ga33VMLVPOpE4rCfSjpA9KHhRGc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=274&token=plwgsw9miLX3rBiVvAoBixRIxrgE8MHo
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXdDdHBmZGpEWmM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=276&token=50kmlCKiH3wetw6kKqimrQlKuQ1LRxPN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=276&token=50kmlCKiH3wetw6kKqimrQlKuQ1LRxPN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=275&token=X3vfqury6fsoGA920ot8MbH9sOErqbFe
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=275&token=X3vfqury6fsoGA920ot8MbH9sOErqbFe
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=277&token=o0ZAsAJ0t54Ns0X2h6fzMr9771IPonsD
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=277&token=o0ZAsAJ0t54Ns0X2h6fzMr9771IPonsD
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRzl6U25FSDltWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRzl6U25FSDltWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc3VRRnNwZkNxLTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc3VRRnNwZkNxLTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRzl6U25FSDltWFk/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=278&token=ei3wICm2ygFQ7sJeoOD16DY3uwIJK1cO
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=278&token=ei3wICm2ygFQ7sJeoOD16DY3uwIJK1cO
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPS2UtUXB0bW0xdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSjVvbEtSSmUzY3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRFhVZkFva1dTbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRFhVZkFva1dTbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSjVvbEtSSmUzY3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSjVvbEtSSmUzY3M/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=282&token=tIMJkmQPz2hPMnXoNj23zcfV0mGek1DD
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUmtRdHUzSDR3bzQ/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=283&token=zgdJsUpSNwxpKkEnuwgUzmFqzbuJ3Yds
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=283&token=zgdJsUpSNwxpKkEnuwgUzmFqzbuJ3Yds
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=282&token=tIMJkmQPz2hPMnXoNj23zcfV0mGek1DD
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOFZSdVhXd3prZTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dGVUeDFsdXJyLVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dGVUeDFsdXJyLVE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGJBM2RfRFhBc00/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dWJzQ21jS0x1ZGM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0emtiQnN1TWFYcUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0emtiQnN1TWFYcUE/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPSi13T1BoMlNIek0/view
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السبت 12/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب 7 صواريخ على مدينة محورية بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة. 

األحد 13/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 30 شخصاً، وإصابة قرابة 250 آخرين جبراح.

األحد 20/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مستودع عدالة لألغذية يف منطقة األشعري مبحافظة 
ريف دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص دفعة واحدة، بينهم أم وطفالها.

بزينة مبحافظة ريف  الشعيب يف مدينة  السوق  النظام احلريب ابلصواريخ  2015 قصف طريان  22/ كانون األول/  الثالاثء 
دمشق، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 20 شخصاً، بينهم طفالن، وإصابة حنو 50 آخرين 

جبراح.

اخلميس 24/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام 
احلريب 4 صواريخ على مدينة محورية مبحافظة ريف دمشق، 
إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 

مقتل 22 شخصاً، بينهم 9 أطفال وسيداتن.

اخلميس 24/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ مدينة عربني مبحافظة ريف دمشق، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة وإصابة حنو 20 آخرين جبراح.

السبت 26/ كانون األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام صواريخ عدة على مدينة دوما بريف دمشق اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة، وإصابة قرابة 25 آخرين جبراح.

اإلثنني 28/ كانون األول/ 2015 قصفت رامجات صواريخ النظام ابلقصف صواريخ عدة على بلدة زبدين بريف دمشق 
اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل وإصابة قرابة 30 آخرين جبراح.

حمافظة دير الزور:
السبت 12/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب أربعة صواريخ على بلدة السوسة يف ريف دير الزور، واخلاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل 15 شخصاً، بينهم 7 أطفال، و7 سيدات، إضافة إىل إصابة 13 آخرين جبراح.

حمافظة محص:
اجلمعة 4/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على حي املشجر اجلنويب يف مدينة تلبيسة بريف 
حمافظة محص، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 

5 أطفال، و4 سيدات.

مجزرة مدينة حمورية

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0R2w3UWM0U1h2SmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0R2w3UWM0U1h2SmM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UnpkdEdWSXpvaFU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0UnpkdEdWSXpvaFU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=284&token=4h2n1i5EEsUeDosYLyIaLdqbfLL8zOru
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QlNJdURaa2RZeDA/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0QlNJdURaa2RZeDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTzNnRHI1VG1Dbzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb2lwOXNoM0xUVms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb2lwOXNoM0xUVms/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=285&token=WkHNsCiXV21ohkcSJKTkOalULWSbBavn
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=285&token=WkHNsCiXV21ohkcSJKTkOalULWSbBavn
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPb2lwOXNoM0xUVms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWTBJd2lQTm9oXzg/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=286&token=l21Eu9rf2ju9twS27CcLCowebffCfAQr
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=286&token=l21Eu9rf2ju9twS27CcLCowebffCfAQr
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQlRaSFpuMHJHaVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPQlRaSFpuMHJHaVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeXZtQWR2clJ5SWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeXZtQWR2clJ5SWM/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=287&token=tIVNHcTAleAEAjwyLzadOwiPBniHOZY7
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlJfd21TbUMxNXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUlJfd21TbUMxNXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTm5BeXFaM2dPX0E/view
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األحد 27/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب صاروخني على أحد معامل امللح يف منطقة الصناعة يف مدينة 
تدمر بريف محص واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما تسبب مبقتل 7 أشخاص، بينهم طفل، أثناء عملهم يف املعمل.

حمافظة محاة:
براميل متفجرة عدة على قرية طلف بريف حمافظة محاة،  املروحي  النظام  ألقى طريان   2015 27/ كانون األول/  األحد 

اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم طفالن.

حمافظة إدلب:
النظام  طريان  قصف   2015 األول/  كانون   /9 األربعاء 
احلريب ابلصواريخ قرية مرعند بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة 
 9 مقتل  إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة 

أشخاص وهم 5 أطفال، و4 سيدات.

النظام  2015 قصف طريان  18/ كانون األول/  اجلمعة 
احلريب ابلصواريخ مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب، 
إىل  أدى  ما  املسلحة،  املعارضة  فصائل  لسيطرة  اخلاضعة 
مقتل 15 شخصاً، من عائلة واحدة، وهم 8 أطفال، و7 

سيدات.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ قرية بداما بريف حمافظة إدلب، اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، هم سيدة حامل وأطفاهلا الثالثة.

السبت 26/ كانون األول/ 2015 قصف طريان النظام احلريب ابلصواريخ حميط مدرسة حطني يف بلدة جرجناز بريف حمافظة 
إدلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال.

حمافظة درعا:
األربعاء 23/ كانون األول/ 2015 ألقى طريان النظام املروحي براميل متفجرة عدة على أحد املنازل يف مدينة الشيخ مسكني 
بريف حمافظة درعا، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 8 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، 

بينهم 4 أطفال وسيدة.

مجزرة جرس الشغور

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=305&token=Ea6GGGHsLQ3apJfseu8oJ7igchVUCVo7https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRnh2cUVPajdnYkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc3BMUEdlZllkQTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPc3BMUEdlZllkQTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPR0w5eFR5VUhvTzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlo3c1JBQzJMT2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTlo3c1JBQzJMT2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMkc5VkhLN2RZR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMkc5VkhLN2RZR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVllacWRoWlhUNXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVllacWRoWlhUNXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMkc5VkhLN2RZR00/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=308&token=AFX8hlon4Bxc4P4MtfGDROpFWhqgbVYC
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY18wbV9xSU9IMGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY18wbV9xSU9IMGs/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=306&token=VkDsRbKtREt7dzqiTowtmFAoMm8f7mcT
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=307&token=xGbfILypfSmjiCr1ROl4jLiWYh1Vu4ERhttps://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPX3M4cjVkbGJZRkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUU4wai1BTVJXZlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUU4wai1BTVJXZlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPQXhtaC1fT05FNG8/view
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ابء: القوات الروسية:
حمافظة حلب:

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ شارع املفروشات يف حي اهللك مبدينة حلب، 
اخلاضع لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، تزامناً مع خروج بعض التالميذ من إحدى القاعات الصفية، ما أدى إىل مقتل 5 

أشخاص دفعة واحدة، بينهم طفالن ومعلمتان.

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم 
أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية اجملاورة لسكة احلديد 
فصائل  لسيطرة  اخلاضع  حلب،  مبدينة  السكري  حي  يف 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 

أطفال وسيدة، وإصابة قرابة 10 آخرين جبراح.

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ مدينة كفر محرة بريف حمافظة حلب، اخلاضعة 
لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص، بينهم سيدة.

الثالاثء 8/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ األبنية السكنية يف مدينة كفر محرة يف ريف 
حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و4 

سيدات، وإصابة ما اليقل عن 10 آخرين جبراح.

ظهر السبت 12/ كانون األول/ 2015، شّن طريان حريب يزعم أنه روسي عدة غارات ابلصواريخ على مدينة منبج بريف 
حلب الشرقي واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، تسببت إحدى هذه الغارات قرب احلديقة العامة مبقتل 5 أشخاص، بينهم 

طفالن وسيداتن وإصابة ما اليقل عن 15 آخرين جبراح.

صباح السبت 12/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنه روسي صاروخني على األبنية السكنية يف احلي اجلنويب 
ابلقرب من الثانوية الصناعية يف مدينة األاترب بريف حلب، واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما تسبب مبقتل 13 

شخصاً، بينهم طفالن وسيداتن.

ظهر األحد 13/ كانون األول/ 2015 قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ سوق مدينة مسكنة بريف حلب 
الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 15 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيداتن، وإصابة قرابة 30 آخرين 

جبراح.

عصر اإلثنني 14/ كانون األول/ 2015، قصفت طائرات حربية يزعم أهنا روسية ابلصواريخ منزاًل يف بلدة كفر محرة بريف 
حلب الشمايل واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم طفالن وسيدة، وإصابة ما 

اليقل عن 10 آخرين جبراح.

مجزرة حي السكري 

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=291&token=uVdwEgl62TVKFfEgNknZQXoKAnqLGRE0
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=292&token=CIn7Py3HiPiOVMUyX8oDWDemQuYmbsdE
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXB1S2ZKcEdESzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVXB1S2ZKcEdESzQ/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=296&token=eIRYKubFZXyT4XgYte0LQmfiYdSDM94Q
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=297&token=IMEj6GOWtcFoZMdjQ3Vxg0F44nyGntmV
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=297&token=IMEj6GOWtcFoZMdjQ3Vxg0F44nyGntmV
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=298&token=5R41nJNHMjVCVYLCSxZYnuThIhOVA0Hvhttps://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VktaTllSTkt0dTg/view
https://goo.gl/s3wDYz
https://goo.gl/s3wDYz
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=298&token=5R41nJNHMjVCVYLCSxZYnuThIhOVA0Hvhttps://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0VktaTllSTkt0dTg/view
https://goo.gl/s3wDYz
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=299&token=HCnVb1sNbegX3RpLeeAszjA7reTR5qdD
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=300&token=TqoUiHyjLE6EmmgrqHKQQaO7fxPaOSDx
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPckpoTGNhTDZ5czg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPckpoTGNhTDZ5czg/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=300&token=TqoUiHyjLE6EmmgrqHKQQaO7fxPaOSDx
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPdzJtQXIyNkV3d0k/view
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الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ سوقاً شعبياً يف مدينة مسكنة بريف حمافظة 
حلب الشرقي، اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 25 شخصاً، بينهم طفل و5 سيدات، وإصابة قرابة 40 

آخرين جبراح.

اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 شّن طريان حريب يُزعم أنه روسي غارة ابلصواريخ على أحد املنازل يف طريق القسطل 
ابلقرب من مدرسة غزال برهو اخلضر مبدينة اعزاز بريف حمافظة حلب، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى 

إىل مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفالن و4 سيدات، وإصابة 5 آخرين جبراح.

اجلمعة 18/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ املباين السكنية ابلقرب من املخفر القدمي 
يف مدينة حريتان بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، 

وإصابة قرابة 5 آخرين جبروح.

اخلميس 24/ كانون األول/ 2015، قصف طريان حريب يزعم أنه روسي ابلقنابل العنقودية قافلة سيارات شحن يف ريف 
حلب الشمايل، على الطريق العام املؤدية إىل بلدة حربل اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش من بلدة إحرص بريف حلب الشمايل 

واخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم طفالن، وإصابة قرابة 11 آخرين جبراح.

صباح اجلمعة 25/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ابلصواريخ منزاًل يف منطقة سيجراز يف مدينة 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص من عائلة  اعزاز بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل 

واحدة، بينهم طفالن، و3 سيدات، ودمار املنزل بشكل شبه كامل.

اإلثنني 28/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي بصاروخ املنازل السكنية يف احلي الشمايل يف مدينة 
تل رفعت بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 

أطفال وسيدة، إضافة إىل دمار أحد املنازل بشكل شبه كامل.

مساء اإلثنني 28/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي للمرة الثانية خالل هذا اليوم بصاروخ األحياء 
الشمالية من مدينة تل رفعت بريف حمافظة حلب الشمايل، اخلاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 11 

شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدة.

حمافظة الرقة:
اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي ثالث صواريخ على مدينة الرقة، اخلاضعة لسيطرة 

تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 6 أشخاص، بينهم سيداتن.

اخلميس 17/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي أربع صواريخ على فوج اإلطفاء يف مدينة الرقة، 
اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 6 من عناصر فوج اإلطفاء.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=301&token=9RihoHr0cnuozBGQ8gxPhbNmzsmeaQBa
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=301&token=9RihoHr0cnuozBGQ8gxPhbNmzsmeaQBa
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYmhxQ2NCbVVUR0k/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=302&token=xKhMhyDjMYybp4Snbf3igGuGYHKZncZL
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=304&token=YtAkauiGNir10qgOiEIGm9TCaV5dNaTC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=304&token=YtAkauiGNir10qgOiEIGm9TCaV5dNaTC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=303&token=M7oUvR47Ft9UnS8pX2x4ySAmpbcDd1eP
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=303&token=M7oUvR47Ft9UnS8pX2x4ySAmpbcDd1eP
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حمافظة إدلب:
حريب  طريان  قصف   2015 األول/  كانون   /20 األحد 
أنه روسي صواريخ عدة على مدينة إدلب، اخلاضعة  يُزعم 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتل 44  لسيطرة فصائل 

شخصاً، بينهم طفلة و3 سيدات.

حمافظة دير الزور:
الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصف طريان حريب يزعم أنُه روسي ابلصواريخ حي احلميدية يف مدينة دير الزور، اخلاضع 

لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 13 شخصاً، بينهم طفالن و5 سيدات.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
- تنظيم داعش:
حمافظة دير الزور:

اخلميس 3/ كانون األول/ 2015 نشر املكتب اإلعالمي التابع لتنظيم داعش يف دير الزور فيديو يصّور قتل جمموعة من 
األطفال لـ 6 أشخاص )5 أشخاص مت قتلهم رمياً ابلرصاص وشخص مت ذحبه أبداة حادة( يف قلعة الرحبة مبدينة امليادين بريف 

دي رالزور الشرقي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، على خلفية اهتامهم بتهم خمتلفة حبسب تنظيم داعش.

السبت 5/ كانون األول/ 2015 قصفت مدفعية تنظيم داعش قذائف هاون عدة على مبىن احملاسبة التابع ملديرية الرتبية 
يف حي اجلورة مبدينة دير الزور، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص دفعة واحدة، بينهم طفالن 

وسيداتن، إضافة إىل إصابة 7 أشخاص جبروح خطرية.

الثالاثء 22/ كانون األول/ 2015 قصفت مدفعية تنظيم داعش بقذائف اهلاون مدرسة تشرين للبنات يف حي هرابش مبدينة 
دير الزور، اخلاضع لسيطرة القوات احلكومية، ما أدى إىل مقتل 11 طالبة من املرحلة اإلعدادية، وإصابة ما اليقل عن 10 

آخرين جبروح طفيفة.

حمافظة احلسكة:
اخلميس 10/ كانون األول/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري ثالث شاحنات مفخخة يف بلدة تل متر يف ريف احلسكة 
واخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية، ما أدى إىل مقتل 26 مدنياً، بينهم طفل و4 سيدات، إضافة إىل إصابة قرابة 

90 آخرين جبراح.

األربعاء 30/ كانون األول/ 2015 قام 4 انتحاريني من تنظيم داعش بتفجري أنفسهم أبحزمة انسفة كانوا يرتدوهنا، يف كل 
من مطعم ميامي ومطعم كربائيل يف احلي الوسطى مبدينة القامشلي يف حمافظة احلسكة اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية 

الكردية والقوات احلكومية، ما أدى إىل مقتل 18 شخصاً، وإصابة قرابة 50 آخرين جبروح خمتلفة.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=269&token=jWwM9Xiq3URFYm7HIVeoFdhDBcAzyc2H
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUm91NlptTlpqb1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUm91NlptTlpqb1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeTRDYThWeHFWeWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeTRDYThWeHFWeWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUm91NlptTlpqb1U/view?usp=sharing
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=255&token=H9OYi2BejKTi5cnRyFQeDyvZeh1V5QOC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=255&token=H9OYi2BejKTi5cnRyFQeDyvZeh1V5QOC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=255&token=H9OYi2BejKTi5cnRyFQeDyvZeh1V5QOC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=265&token=eOcXoIEDtGRRCB9pzEYy8qxc341A0Bq5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=265&token=eOcXoIEDtGRRCB9pzEYy8qxc341A0Bq5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=264&token=0u6Ai7ElpS9UMgRyeLHxYC2TkbdCV10M
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B5zg6eGeTNtPTkdpNTJZYkdGV3c/view
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حمافظة محص:
السبت 12/ كانون األول/ 2015 قام تنظيم داعش بتفجري سيارة مفخخة يف إحدى الساحات العامة ابلقرب من املشفى 
بينهم طفلة و4  16 شخصاً،  القوات احلكومية، ما تسبب مبقتل  الزهراء مبدينة محص، واخلاضع لسيطرة  األهلي يف حي 

سيدات، وإصابة قرابة 130 جبراح.

اإلثنني 28/ كانون األول/ 2015 أقدم أحد عناصر تنظيم داعش يقود سيارة مفخخة اتبعة للهالل األمحر السوري، يف 
حي الزهراء مبدينة محص واخلاضع لسيطرة القوات احلكومية على تفجري نفسه بواسطة حزام انسف كان يرتديه، وعقب جتمهر 
املدنيني بدقائق انفجرت السيارة املفخخة اليت كان يقودها، أسفر االنفجار األول عن مقتل االنتحاري واحرتاق سيارة مدنية، 
يف حني تسبب انفجار السيارة املفخخة مبقتل 27 شخصاً، بينهم طفل وسيداتن، إضافة إىل جرح قرابة 40 شخصاً آخرين.

اثء: قوات اإلدارة الذاتية الكردية:
حمافظة حلب:

األحد 29/ تشرين الثاين/ 2015، اقتحمت قوات اإلدارة الذاتية الكردية املدعومة بفصيل جيش الثوار بلدة مريميني بريف 
حلب الشمايل، واعتقلت عدداً من أهلها بينهم نساء وأطفال بتهمة االنتماء إىل جبهة النصرة وتنظيم داعش، وقتلت 12 
شخصاً، بينهم 5 أطفال وسيدة رمياً ابلرصاص يف ساحة كفر جنة اخلاضعة لسيطرة قوات اإلدارة الذاتية الكردية بريف حلب 
الشمايل، حتققنا يوم األربعاء 2/ كانون األول/ 2015 من احلادثة من خالل التواصل مع بعض األهايل يف املنطقة املستهدفة.

جيم: قوات التحالف الدويل:
حمافظة احلسكة:

اإلثنني 7/ كانون األول/ 2015 قصف طريان التحالف الدويل ابلصواريخ قرية عني اخلان الواقعة على بعد 17 كيلومرت 
جنوب بلدة اهلول بريف حمافظة احلسكة الشرقي، واخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى إىل مقتل 40 شخصاً، بينهم 20 

طفاًل، و9 سيدات، إضافة إىل إصابة قرابة 30 آخرين جبراح.

حاء: قوات مل نتمكن من حتديدها:
حمافظة ريف دمشق:

اإلثنني 8/ كانون األول/ 2015 انفجر لغم أرضي على أطراف بلدة مضااي مبحافظة ريف دمشق، أثناء حماولة األهايل 
النزوح من البلدة، ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص بينهم سيدة، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت بزراعة اللغم حىت حلظة 

إعداد التقرير.

حمافظة درعا:
الثالاثء 15/ كانون األول/ 2015 قام عناصر مسلحون جمهولون إبطالق الرصاص على سيارة خاصة للشيخ أسامة اليتيم 
رئيس حمكمة دار العدل حبوران على الطريق الواصل بني مدينة درعا وبلدة تل شهاب مبحافظة درعا اخلاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة املسلحة، ما أدى إىل مقتله مع 4 أشخاص كانوا برفقته، مل نتمكن من حتديد اجلهة اليت قامت إبطالق الرصاص 

حىت حلظة إعداد التقرير.

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=252&token=r2SWEjx2zglPHR8NJnuQZBsQiqixNuT5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=253&token=nBRRLeKblVRTDQwd3RUTicArsIP63y2g
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=253&token=nBRRLeKblVRTDQwd3RUTicArsIP63y2g
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dkxDUnkxajZFWWM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0dkxDUnkxajZFWWM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=294&token=VP4BW1vnl4ZVns4MGODgfoV5BBBu75OS
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=233&token=F1Fsw0M9P7nPZZW8gqCFBsXZOx4ZSUjn
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  اثلثاً: االستنتاجات:
القوات احلكومية والقوات الروسية:

1. تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على أن حاالت القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيني 
عزل، وابلتايل فإن القوات احلكومية والقوات الروسية قامت ابنتهاك أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق 

يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل، فهي ترقى إىل جرمية حرب وقد توفرت فيها األركان كافة.
2. أيضاً ترى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن ما حدث يف تلك اجملازر، واملتمثل يف جرمية القتل يؤدي إىل جرمية ضد 

اإلنسانية.
3. إن تلك اهلجمات، ال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو 
إحلاق إصاابت هبم أو إحلاق الضرر ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً 

إذا ما قورن ابلفائدة العسكرية املرجوة، ويف مجيع احلاالت املذكورة مل نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء اهلجوم.
العشوائي للقصف والطبيعة  القوة املفرطة املستخدمة فيها، والطابع  املتكررة، ومستوى  4. إن حجم اجملازر، وطبيعة اجملازر 

املنسقة للهجمات، ال ميكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
بقية القوات:

ارتكبت قوات التحالف الدويل وقوات اإلدارة الذاتية الكردية وفصائل املعارضة املسلحة جمازر وفقاً ملا ورد يف التقرير وهي ترقى 
إىل جرائم حرب، ونرى أهنا مل تصل إىل مستوى اجلرائم ضد اإلنسانية على غرار القوات احلكومية والقوات املوالية هلا، اليت 

ترتكب اجملازر بشكل منهجي وواسع النطاق.

التوصيات:
إىل األمم املتحدة وجملس األمن:

اليت يُفرتض ابجمللس اختاذها بشأن  القرارات  الدولية، والتوقف عن تعطيل  اجلنائية  الوضع يف سورية إىل احملكمة  1. إحالة 
احلكومة السورية؛ ألن ذلك يرسل رسالة خاطئة إىل مجيع الدكتاتورايت حول العامل ويعزز من ثقافة اجلرمية.

2. فرض عقوابت عاجلة على مجيع املتورطني يف االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان.
3. إلزام احلكومة السورية إبدخال مجيع املنظمات اإلغاثية واحلقوقية، وجلنة التحقيق الدولية، والصحفيني وعدم التضييق عليهم.

4. ضمان عدم توريد مجيع أنواع األسلحة إىل احلكومة السورية؛ ألهنا تستخدم يف هجمات واسعة ضد املدنيني.
5. يتوجب على جملس األمن حتمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم األهليني يف سورية؛ ألن االنتهاكات اليت قامت هبا 

احلكومة السورية تشكل هتديداً صارخاً لألمن والسلم الدوليني.
الشيعية  ارتكبت مذابح واسعة، كحزب هللا واأللوية  السورية، واليت  اليت حتارب إىل جانب احلكومة  امليليشيات  إدراج   .6

األخرى، وجيش الدفاع الوطين، والشبيحة على قائمة اإلرهاب الدولية.
7. تطبيق مبدأ »محاية املدنيني« الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على احلالة السورية عام 2005، ونؤكد على أن 

هذا املبدأ إن مل يطبق يف سورية فأين سُيطبق؟...
8. التوقف عن اعتبار احلكومة السورية طرفاً رمسياً »بعد أن ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية« فيما يتعلق ابجلانب اإلغاثي، 
والتوقف عن إمدادها ابلقسم األكرب من املساعدات املالية واملعنوية، واليت غالباً ال تصل إىل مستحقيها بل للموالني للحكومة 

السورية.

شكر وعزاء
كل الشكر والتقدير لألهايل وذوي الضحااي وشهود العيان ونشطاء اجملتمع احمللي، الذين سامهت شهاداهتم بشكل فعال يف 

هذا التقرير، خالص العزاء ألسر الضحااي وأصدقائهم.

http://www.sn4hr.org

