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أواًل: خلفية ومنهجية:

ُ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

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

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي نيســان 2021. وُيســلِّط الضــوء بشــكل خــاص علــى الضحايــا، الذيــن قضــوا  النِّ

ــز التقريــر علــى المجــازر، التــي ارتكبتهــا  بســبب التعذيــب، والكــوادر اإلعالميــة والطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي، كمــا ُيركِّ

ــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، وهنــا ُنشــير إلــى  أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، وتمكَّ

أننــا ُنطلــق وصــَف مجــزرة علــى الهجــوم الــذي تســبَّب فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن خمســة أشــخاص مســالمين دفعــة 

ــن التَّقريــر اســتعراضًا ألبــرز الحــوادث، وأخيــرًا فإنَّنــا نحتفــظ بتفاصيــل الحــوادث الكاملــة فــي قاعــدة  واحــدة، كمــا يتضمَّ

بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ع التقريــر حصيلــة الضحايــا بحســب الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع الســوري، وهــذا يحتــاج فــي بعــض األحيــان إلــى  يــوزِّ

مزيــد مــن الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة فــي حــال الهجمــات المشــتركة، 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( . 	 

القوات الروسية.	 

هيئة تحرير الشام .	 

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.	 

قوات سوريا الديمقراطية )حزب االتحاد الديمقراطي(.	 

2 - جهات أخرى.

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 توجد 
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.

2  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية.
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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 الضحايــا .

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، يقــوم فريقنــا بمحــاوالت متعــددة لمتابعــة الحــوادث ومــا وَرَد عنهــا، ومحاولــة 

ــن الباحــث مــن زيــارة موقــع الحــدث فــي أســرع وقــت ممكــن،  التَّحقــق وجمــع أدلــة وبيانــات، وفــي بعــض األحيــان تمكَّ

لكــنَّ هــذا نــادرًا مــا يحــدث؛ نظــرًا للمخاطــر األمنيــة المرتفعــة جــدًا، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وغالبــًا مــا نقــوم فــي 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مثــل هــذه الحــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجيــن تعرَّضــوا لالنتهــاك 

ر هــذا االنتهــاك، إضافة  مباشــرة؛ حيــث نحــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّ

إلــى تحليــل المــواد المتوفــرة فــي مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنترنــت، ووســائط اإلعــالم، وثالثــًا عبــر الحديــث مــع كــوادر 

دت ســبب الوفــاة. كمــا ُتتيــح الشــبكة الســورية لحقــوق  طبيــة قامــت بعــالج المصابيــن وعاينــت جثــث الضحايــا وحــدَّ

اإلنســان نموذجــًا خاصــًا يمكــن ملــؤه باســم ومعلومــات الضحيــة ليتابــع قســم توثيــق الضحايــا هــذه المعلومــات 

ويتأكــد مــن صحتهــا ومــن ثــم إدراجهــا ضمــن قاعــدة البيانــات. 

كمــا 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 لحقوق اإلنســان 

أو القانــون الدولــي اإلنســاني، وال تشــمل حــاالت الوفيــات الطبيعيــة أو بســبب خالفــات بيــن أفــراد المجتمــع وأمــور 

أخــرى مــن هــذا القبيــل. 

جميــع الهجمــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا اســتهدفت 

مناطــق مدنيــة ولــم نوثِّــق أي وجــود عســكري أو مخــازن أســلحة فــي أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا، ولــم يتــم توجيــه أي 

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

3  "منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،

 > >http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< 

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
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هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي تحديــد الجهــة التــي قامــت بزراعــة األلغــام، وذلــك نظــرًا لتعــدد القــوى التــي ســيطرت علــى 

المناطــق التــي وقعــت فيهــا تلــك االنفجــارات، ولذلــك فنحــن ال ُنســند الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت قتــل الضحايــا 

بســبب األلغــام إلــى جهــة محــددة، ولــم تكشــف أيٌّ مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا عــن خرائــط 

لألماكــن التــي زرعــت فيهــا األلغــام، ســجلنا اســتمرار وقــوع ضحايــا بســبب األلغــام علــى الرغــم من مناشــدات الشــبكة 

ــة للمســاعدة فــي الكشــف  ــة بضــرورة تدخــل فــرق دولي ــات العاجل الســورية لحقــوق اإلنســان المتكــررة، والمطالب

عــن أماكــن تــوزع األلغــام والضغــط علــى القــوى المســيطرة فــي ســوريا لتحديــد أماكــن انتشــارها للتقليــل مــن عــدد 

اإلصابــات والضحايــا المدنييــن بســببها.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

ثانيًا: موجز عن أبرز حوادث القتل في نيسان:

ــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي  ــا مدنيي شــهَد شــهر نيســان اســتمرارًا فــي وقــوع ضحاي

ســوريا وبأعــداد كبيــرة، حيــث وثقنــا فيــه مقتــل 11 مدنيــًا بينهــم 7 أطفــال لتصبــح حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب 

لنا العديــد مــن حــوادث انفجــار األلغــام التــي  األلغــام منــذ بدايــة عــام 2021، 96 مدنيــًا بينهــم 35 طفــاًل، حيــث ســجَّ

أســفرت عــن ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن فــي مناطــق عــدة علــى اختــالف القــوى المســيطرة حاليــًا، وهــذا مؤشــر 

 مــن القــوى المســيطرة ببــذل أيــة جهــود تذكــر فــي عمليــة إزالــة األلغــام، أو محاولــة الكشــف عــن 
ٍ

علــى عــدم قيــام أي

أماكنهــا وتســويرها وتحذيــر الســكان المحلييــن منهــا.

الســبت 10/ نيســان/ 2021 انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة مجهولــة فــي قريــة المريعيــة بريــف ديــر 

ــزور الشــرقي، الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، مــا أدى إلــى مقتــل المهنــدس محمــد أحمــد البدعــي،  ال

وهــو مــن أبنــاء القريــة ذاتهــا.

ــة جــودي مــازن، التابعــة  ــة فــي قري األحــد 11/ نيســان/ 2021 انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة مجهول

لمدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل الطفليــن آذاد إبراهيــم حســين )12 عامــًا(، ودليــار حمــو 

حســين )11 عامــًا(، وإصابــة أطفــال آخريــن بجــراح، انفجــر اللغــم قــرب مــكان لعــب األطفــال، وتخضــغ القريــة لســيطرة 

قــوات الجيــش الوطنــي. 

ــة  ــة فــي إحــدى األراضــي الزراعي ــه مــن قبــل جهــة مجهول ــاء 27/ نيســان/ 2021، انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعت الثالث

قــرب قريــة الجبيــن بريــف حمــاة الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل هايــل خليــف العلــي فــي أثنــاء عملــه فــي األرض، تخضــع 

القريــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

ــن،  ــن المدنيي ــا بي ــة فــي ســوريا، وأســفرت عــن ضحاي ــرات عــن بعــد/ االنتحاري ــات التفجي اســتمرت فــي نيســان عملي

فقــد توفــي طفــان شــقيقان يــوم الجمعــة 23/ نيســان؛ ُمتأثَريــن بجراحهمــا التــي ُأصيبــا بهــا، إثــر انفجــار عبــوة ناســفة 

زرعهــا مجهولــون فــي قريــة السويســة بريــف محافظــة القنيطــرة، الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

https://news.sn4hr.org/ar/?p=92844
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/12/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8e%d9%8a%d9%86-%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%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a-4/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93302
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/25/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8e%d9%8a%d9%86-%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/
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ســجلنا فــي نيســان العديــد مــن حــاالت العثــور علــى جثــث تعــود لضحايــا مدنييــن، تــم قتلهــم علــى يــد مجهوليــن، 

فــي يــوم األحــد 11/ نيســان عثــر األهالــي علــى جثمــان ناصــر نجــار، وهــو مــن أبنــاء قريــة كفــر عمــة بريــف حلــب الغربــي، 

يبلــغ مــن العمــر 28 عامــًا، ُعثــَر علــى جثمانــه فــي ملعــب الشــهباء الرياضــي شــرق مدينــة األتــارب بريــف حلــب الغربــي، 

الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام، وعليــه آثــار طلــق نــاري.

األربعــاء 23/ نيســان، عثــر األهالــي علــى جثمــان محمــد حمــد العايــد، وهــو مــن أبنــاء بلــدة ذيبــان بريــف ديــر الــزور 

الشــرقي، ُعثــَر علــى جثمانــه فــي منزلــه فــي حــي النشــوة الشــرقية فــي مدينــة الحســكة، وعليــه آثــار تعذيــب وطلقــات 

ناريــة. يخضــع الحــي لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

كمــا وثقنــا فــي هــذا الشــهر وقــوع مجــزرة واحــدة علــى يــد قــوات النظــام الســوري؛ بلغــت حصيلــة ضحاياهــا ســبعة 

مدنييــن، بينهــم ثالثــة أطفــال وســيدتان اثنتــان.

ثالثًا: حصيلة الضحايا المدنيين:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان 2021 مقتــل 104 مدنيــًا بينهــم 21 طفــاًل و7 ســيدة )أنثــى 

ــن 532  ــا المدنيي ــة الضحاي ــك أصبحــت حصيل ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، وبذل ــد أطــراف الن ــى ي بالغــة( عل

ــه.  ــار مــن العــام ذات ــًا منــذ مطلــع عــام 2021 حتــى أي مدني

تتــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ مطلــع 

عــام 2021 علــى النحــو التالــي:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/25/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9%d8%8c-3/
https://drive.google.com/file/d/1YWNQrBV95lxbeMA13tvpZWrhLpPOVH0o/view
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نالحــظ تراجعــًا ملحوظــًا فــي أعــداد الضحايــا فــي شــهر نيســان مقارنــة بســابَقيه، وقــد كان معظــم الضحايــا الذيــن 

تــم توثيــق مقتلهــم فــي نيســان علــى يــد جهــات أخــرى. 

تتوزع حصيلة القتلى الذين وثقناهم في نيسان بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

ألف: األطراف الرئيسة:

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

وثَّقنا مقتل 18 مدنيًا على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 طفاًل و3 سيدة.

- القوات الروسية:

سجلنا مقتل 1 مدنيًا على يد القوات الروسية.

-  هيئة تحرير الشام: 

سجلنا مقتل 2 مدنيًا على يد هيئة تحرير الشام.

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

سجلنا مقتل 2 مدنيًا على يد قوات المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

-  قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 11 مدنيًا بينهم 2 طفاًل.

https://drive.google.com/file/d/1hUPg7CtgxgnLzqOk27agMlGFX31CUDsH/view


القتل خارج نطاق القانون يحصد 104 مدنيا بينهم 7

21 طفال و7 سيدات، و13 ضحية بسبب التعذيب 

في نيسان 2021

باء: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 70 مدنيًا بينهم 14 طفاًل و4 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 13 مدنيًا بينهم 7 طفاًل

رصاص مجهول المصدر: 33 مدنيًا بينهم 1 طفاًل و2 سيدة

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 10 مدنيًا بينهم 6 طفاًل 

قتل على يد مجهولين: 11 مدنيًا بينهم 1 سيدة

حرس الحدود التركي: 2 مدنيًا بينهم 1 سيدة 

حرس الحدود األردني: 1 مدنيًا

توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن فــي نيســان علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحســب المحافظــات 

الســورية علــى النحــو التالــي:

لت حصيلــة الضحايــا علــى يــد جهــات أخــرى الموثقــة فــي نيســان قرابــة 67 % مــن مجمــوع الضحايــا الكلــي،  شــكَّ

ــزور والحســكة، وقــد قضــوا  ــر ال ــا علــى يــد جهــات أخــرى فــي محافظــات درعــا ودي ــة 53 % مــن الضحاي وكانــت قراب

جــراء انفجــار األلغــام أو التفجيــرات عــن بعد/االنتحاريــة، أو برصــاص مجهوليــن.  

https://drive.google.com/file/d/1BeJBkty9Zf_S0HinPMIEgqv2N42q6fXX/view
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رابعًا: حصيلة ضحايا التعذيب والكوادر الطبية واإلعالمية والدفاع المدني:

ألف: حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان مقتــل 13 شــخصًا بســبب التعذيــب، وبذلــك أصبحــت 

حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب 39 شــخصًا قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ 

مطلــع عــام 2021 حتــى أيــار مــن العــام ذاتــه.

تتــوزع حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 

ســوريا منــذ مطلــع عــام 2021 علــى النحــو التالــي:

   

            

شــهدت األشــهر الثالثــة األخيــرة ارتفاعــًا فــي حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب فــي ســوريا، 

ــا كانــت عليــه فــي كانــون الثانــي مــن العــام 2021، وُتشــكل نســبة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب  عمَّ

داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري منــذ مطلــع العــام قرابــة 73 % مــن الحصيلــة الكليــة لضحايــا التعذيــب.

https://drive.google.com/file/d/1mhE2gCjJ4oS6razIfmIroI6in0hHiRq5/view
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تتــوزع حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي نيســان بســبب التعذيــب بحســب أطــراف النــزاع والقــوى 

المســيطرة علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 9

قوات سوريا الديمقراطية: 4

نستعرض فيما يلي أبرز الحاالت: 

نايف حماد ســعيد، فلســطيني أردني الجنســية، من مواليد عام 1948، ويقيم في مخيم درعا لالجئين الفلســطينيين، 

ــَم عليــه مــن قبــل محكمــة الميــدان العســكرية )محكمــة أمنيــة 
ِ
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 1995، وُحك

سياســية تخلــو مــن أبســط مبــادئ المحاكمــات العادلــة( بالســجن المؤبــد بتهمــة “حيــازة وثائــق ومعلومــات ســرية 

يجــب أن تبقــى طــي الكتمــان حرصــًا علــى ســالمة الدولــة” وفقــًا للمــادة 272 مــن قانــون العقوبــات الســوري. 

ــل نايــف بيــن ســجون عــدة خــالل مــدة احتجــازه، منهــا ســجن صيدنايــا العســكري، وكان آخرهــا ســجن عــدرا  تنقَّ

َم خــالل وجــوده فــي ســجن صيدنايــا مــن التواصــل مــع عائلتــه، وعانــى مــن تدهــور حالتــه الصحيــة طــوال 
ِ
المركــزي، وُحــر

َم مــن العنايــة الطيبــة الالزمــة لــه حتــى مســاء الســبت 10/ نيســان/ 2021، حيــن تــم إســعافه مــن 
ِ
مــدة اعتقالــه، وُحــر

ــه المشــفى،  ــة دمشــق، وتوفــي لحظــة وصول ــن النفيــس بمدين ــى مشــفى اب قبــل شــرطة ســجن عــدرا المركــزي إل

وبحســب رابطــة ُمعتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا فــإن الســبب الرئيــس وراء وفاتــه هــو إهمــال الرعايــة الصحيــة 

خــالل فتــرة اعتقالــه.

عايــش هــالل الفاعــوري، مــدرس لمــادة الرياضيــات، من أبناء مدينة الشــيخ مســكين بريف درعا الشــمالي، يبلغ من العمر 

65 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2018، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــاً وهــو في عداد المختفين قســرياً؛ نظرًا 

إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــاً بزيارتــه. اإلثنين 19/ نيســان/ 2021، أبلغــت قوات النظام 

 بوفاتــه، وقامــت بتســليم ُجثمانــه لهــم فــي اليــوم التالــي. وُتشــير الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان إلــى أنه 
ِ
الســوري ذويــه

 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل أحد مراكــز االحتجــاز التابعة للنظام 
ٍ

كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

السوري.

https://drive.google.com/file/d/1_3d6wb-4e0LiAkyuU8TTkYOEHxW3Vhnh/view
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ــه عناصــر تابعــة لقــوات  ــزور الشــرقي، اعتقلت ــر ال ــف دي ــة موحســن بري ــاء مدين ــح الرمضــان، مــن أبن ــد خلــف صال خال

ســوريا الديمقراطيــة فــي تشــرين األول/ 2018، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا 

ــَم 
ِ
إلنــكار قــوات ســوريا الديمقراطيــة احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. األحــد 4/ نيســان/ 2021، َعل

ذووه مــن قبــل أحــد المفــرج عنهــم مــن مراكــز احتجــاز قــوات ســوريا الديمقراطيــة أنَّ خالــد توفــي بســبب التعذيــب 

وتدهــور حالتــه الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة.

باء: حصيلة ضحايا الكوادر الطبية:

لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق أية حالة وفاة بحق الكوادر الطبية في نيسان.

تاء: حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية:

لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق أية حالة وفاة بحق الكوادر اإلعالمية في نيسان.

ثاء: حصيلة ضحايا كوادر الدفاع المدني:

لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من توثيق أية حالة وفاة بحق كوادر الدفاع المدني في نيسان.

لناها في نيسان: خامسًا: حصيلة أبرز المجازر التي سجَّ

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مجــزرة واحــدة فــي نيســان، كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري، وبذلــك 

ــزاع والقــوة  ــع عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 8 مجــازر، توزعــت بحســب أطــراف الن ــذ مطل ــة المجــازر من أصبحــت حصيل

المســيطرة علــى النحــو التالــي:

ألف: األطراف الرئيسة: 

- قوات النظام السوري: 2

باء: جهات أخرى: سجلنا 6 مجازر على يد جهات أخرى، توزعت على النحو التالي:

-  تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 3

-   ألغام مجهولة المصدر: 2

-  قتل على يد مجهولين: 1

بت المجــزرة الموثَّقــة فــي نيســان علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي مقتــل 7 مدنيــًا، بينهــم 3 طفــاًل، 2 ســيدة  تســبَّ

)أنثــى بالغــة(.

الخميــس 8/ نيســان/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري متمركزة في قلعة شــلف بريف الالذقية 

الشــمالي، صاروخــًا موجهــًا )طــراز م-د( مضــاد للــدروع؛ اســتهدف ســيارة كان يســتقلها عــدد مــن المدنييــن؛ عنــد مفرق 

قريــة الناجيــة فــي ريــف إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنيــًا، بينهــم 3 طفــًا )2 طفلــة و1 طفــل( و2 ســيدة، تخضــع 

المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئة تحرير الشــام وقــت الحادثة.

https://drive.google.com/file/d/1ZgAcsw33vAP3UQ2DyGChFdHk_egMRCHV/view
https://drive.google.com/file/d/1CvaVQQdutjzMGSiwpE-P2G6kPkIqDTrg/view
https://drive.google.com/file/d/1CvaVQQdutjzMGSiwpE-P2G6kPkIqDTrg/view
https://drive.google.com/file/d/1JAQfc30SjosUSC4iQmo4mX7IwzFWTPHD/view
https://drive.google.com/file/d/1JAQfc30SjosUSC4iQmo4mX7IwzFWTPHD/view
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سادســًا: النظــام الســوري المســؤول الرئيــس عــن وفيــات المواطنيــن 
الســوريين بســبب جائحــة كوفيــد-19:

ال يشــمل هــذا التقريــر حــاالت الوفيــات بمــا فيهــا التــي تتســبَّب بهــا جائحــة كوفيــد-19، حيــث أننــا نقــوم بتوثيــق عمليــات 

القتــل خــارج نطــاق القانــون بشــكل أساســي، ولكــن وبــدون شــكٍّ فقــد يــؤدي إهمــال النظــام الســوري وإدارتــه الكارثية 

للدولــة الســورية علــى مــدى الســنوات الماضيــة كلهــا خيــر مؤشــر علــى ذلــك، قــد يــؤدي إهمالــه واكتراثــه فــي حمايــة 

العائلــة والنظــام الحاكــم وحاشــيته إلــى وفيــات واســعة بيــن المواطنيــن الســوريين، ويجــب أن نتذكــر دائمــًا أن النظــام 

الســوري وحليفــه الروســي متَّهمــان بشــكل أساســي بتدميــر وقصــف معظــم المراكــز الطبيــة فــي ســوريا، وبقتــل 

المئــات مــن الكــوادر الطبيــة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وكذلــك مــا زال العشــرات 

منهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا. وقــد أعلنــت وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري عــن 1548 حالــة وفــاة فــي 

ســوريا حتــى 26/ نيســان/ 2021، وهــذا العــدد يعتبــر كبيــرًا ومخيفــًا، حيــث أننــا نعتقــد أن هــذه اإلحصائيــة غيــر دقيقــة، 

وأّن أعــداد الوفيــات أكبــر بكثيــر نتيجــة ضعــف اإلمكانــات الطبيــة حتــى أنــه ال يتوفــر فحــص طبــي يؤكــد إصابــة المريــض 

بكوفيــد-19 أو أنــه غيــر مصــاب؛ إضافــة لعــدم وجــود أيــة شــفافية فــي مختلــف الــوزارات الحكوميــة، ونظــرًا إلشــراف 

األجهــزة األمنيــة علــى مــا يصــدر مــن هــذه الــوزارات، وهــذا هــو حــال األنظمــة التوتاليتاريــة. 

إن عــدم اإلفــراج عــن المعتقليــن تعســفيًا وبشــكل خــاص الموقوفيــن دون أيــة تهمــة، وكبــار الســن، وفــي مقدمتهــم 

قرابــة 3329 مــن الكــوادر الطبيــة، الذيــن تحدثنــا عنهــم ضمــن تقريــر تفصيلــي خــاص، لهــو دليــل واضح على مســؤولية 

النظــام الســوري األساســية عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 باعتبــاره يتحكــم بمؤسســات الدولــة وإدارتهــا، وقــد فشــل 

تمامــًا فــي حمايــة المدنييــن الســوريين، بــل إنــه ســخرَّها لحمايــة العائلــة الحاكمــة واالســتمرار فــي الحكــم ولو تشــرد 13 

مليــون مواطــن ســوري خــارج منازلهــم ولــم يتمكــن معظمهــم مــن العــودة إليهــا بســبب عمليــات النهــب والتدميــر 

الواســعة التــي طالتهــا.

ســابعًا: أبــرز المهــام التــي تقــوم بهــا الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 
فــي ملــف القتــل خــارج نطــاق القانون:

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكترونيــة معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف 

ــع  ــي مــن توزي ــا بالتال نن ــذي مكَّ ــق العمــل بجمــع بياناتهــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر ال ــن يقــوم فري ــا، الذي ــات الضحاي بيان

الضحايــا بحســب الجنــس، والعمــر، والزمــان، والمــكان، وطريقــة القتــل، ونــوع الســالح المســتخدم، والجهــة التــي 

 مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، ويمكننــا أيضــًا توزيــع حصيلــة الضحايــا بحســب المــكان الــذي وقــع 
ِ
قامــت بالقتــل، وعقــد

فيــه انتهــاك القتــل، وكذلــك بحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا، وهــذا بالتالــي ُيســاهم فــي معرفــة كــم خســرت 

 األعلــى للعنــف وفقــًا لهــذا االنتهــاك. ويعمــل فريــق قســم 
ِ

َســب
ِ
ُننــا مــن معرفــة الن

ِ
كل محافظــة مــن أبنائهــا، وُيمك

توثيــق الضحايــا علــى تحديــث قاعــدة البيانــات الشــاملة باســتمرار، وتحفــظ 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. 

http://www.moh.gov.sy/Install/UnderConstruction.htm
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
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قمنــا علــى مــدى قرابــة عشــر ســنوات 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، 

ــق المجــازر التــي ارتكبــت علــى األرض الســورية.  إضافــة إلــى تقريــر شــهري وتقاريــر خاصــة ودوريــة توثِّ

ــل خــارج  ــي بحــاالت القت ــى المقــرر الخــاص فــي األمــم المتحــدة المعن كمــا نرســُل بشــكل دوري اســتمارة خاصــة إل

ــا مــن توثيــق كامــل بياناتهــا وحصلنــا علــى موافقــة األهالــي إلرســالها. نطــاق القانــون، وذلــك لحــاالت القتــل التــي تمكنَّ

ــزاع، علــى  ــادرة عنهــا فــي تحليــل ضحايــا النِّ تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ األمــم المتحــدة اعتمــدت فــي جميــع إحصائياتهــا الصَّ

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كأحــد أبــرز المصــادر، كمــا عقــدت 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 الحقوقيــة الدوليــة.

ثامنًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف 	 

الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، 

بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة  كمــا تســبَّ

تحمــل 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 خرائــط لألماكــن التــي زرعــت فيهــا األلغــام، وهــذا يــدل علــى اســتهتار بــأرواح المدنييــن، واألطفــال منهــم علــى 

وجــه الخصــوص.

 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

والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.

ــذه النظــام الســوري فــي الـــ 8 مــن نيســان، وأســفر عــن مجــزرة بحــق المدنييــن خرقــًا 	  ُيعتبــر الهجــوم الــذي نفَّ

التفــاق وقــف إطــالق النــار التركــي - الروســي، والــذي دخــل حّيــز التنفيــذ فــي 6/ آذار/ 2020. 

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتبــر خرقــًا واضحــًا 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

خرقــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات تعتبــر بمثابــة 	 

انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات 

بهــم بصــورة عرضيــة.

https://news.sn4hr.org/sites/news/category/daily_news-ar/victims-ar/
https://news.sn4hr.org/sites/news/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/
https://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/
https://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/
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%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%b1/
https://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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ــة 	  ت ــة ُمبيَّ ــة وني ــة إجرامي ــر عــن عقلي إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ

بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق 

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

إن التفجيــرات عــن بعــد أو االنتحاريــة هــي تفجيــرات غيــر دقيقــة، وغيــر موجهــة، وتنتهــك بشــكل واضــح مبــدأ 	 

ــل القــادة  التمييــز بيــن األهــداف المدنيــة والعســكرية، ومبــادئ االحتياطــات والتناســب فــي الهجمــات. ويتحمَّ

المدنيــون والعســكريون المســؤولية الجنائيــة وفقــًا لمبــدأ مســؤولية القيــادة، كمــا تتحمــل القــوى المســيطرة 

مســؤولية حمايــة المدنييــن فــي مناطقهــا، وفتــح تحقيقــات فــي حــوادث التفجيــرات وكشــف مالبســاتها للــرأي 

العــام.

تتحمــل القــوى المســيطرة مســؤولية الكشــف عــن منفــذي عمليــات القتــل بحــق المدنييــن الذيــن تــم العثــور 	 

ــر. علــى جثامينهــم، وفتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي التقري

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.

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا علــى غــرار حظــر 	 

ــرة. ــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطي ــة ن ــن نقــاط لكيفي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وأن يتضمَّ

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

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.
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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.

العمــل علــى إعــداد مشــاريع تهــدف إلعــداد خرائــط تكشــف عــن مواقــع األلغــام والذخائــر العنقوديــة فــي كافــة 	 

المحافظــات الســورية؛ ممــا يســهل عمليــة إزالتهــا وتوعيــة الســكان بأماكنهــا.

الضغــط علــى النظــام الســوري وحلفائــه لتعويــض الضحايــا المشــردين وترميــم المنــازل والمراكــز الحيويــة، 	 

ودعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة زمنيــة ال 

تتجــاوز ســتة أشــهر كــي يتمكــن مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة والمســتقرة إلــى منازلهــم.

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. 

العمــل علــى إعــداد تقريــر خــاص عــن اســتخدام األلغــام فــي ســوريا ومخاطــر ذلــك علــى المدنييــن، وتحديــد أبــرز 	 

المواقــع التــي تمــت فيهــا زراعــة األلغــام.

 

: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. 

التركيز على مسألة األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

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 
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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 عــن إفشــال اتفاقــات خفــض 	 

التَّصعيــد، والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غيــر المشــروط 

المحاصــرة. المناطــق  إلــى  اإلنســانية  المســاعدات  بدخــول 

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.

 لدى النظام السوري.	 
ٍ

البدء في تحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 84 ألف مختف

 

إلى قوات 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 مســؤولية الــدول 

الداعمــة.

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 قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو القريبــة من 	 

التجمعات الســكنية.

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع 	 

عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 

اإلنســاني.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قامــت بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو القريبــة 	 

مــن التجمعات الســكنية.
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إلى المنظمات اإلنسانية:

وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 

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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