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األربعاء 9 آب 2017

حصيلة أبرز االنتهاكات في تموز 2017

قوات النظام السوري والتحالف الدويل 
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املنطقة الشرقية
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أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مثانيــة تقاريــر يف مطلــع آب 2017، توثِـّـق أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة علــى يــد 
األطــراف الســبع الفاعلــة يف ســوريا يف متــوز 2017، وهــي حصيلــة الضحايــا املدنيــن، والوفيــات بســبب التعذيــب، وأبــرز 
االنتهــاكات حبــق الكــوادر اإلعالميــة، وحصيلــة أبــرز االنتهــاكات حبــق الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنشــآهتم العاملــة، 
وحصيلــة االعتقــاالت التعســفية، وأبــرز اجملــازر، وحصيلــة اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وأبــرز حــوادث االعتــداء علــى املراكــز 
احليويــة املدنيــة. تطرَّقــت هــذه التقاريــر حلصيلــة أبــرز االنتهــاكات الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف متــوز 2017 
وأثــر اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي متَّ اإلعــالن عنــه هنايــَة اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات يف األســتانة عاصمــة كازاخســتان، الــذي 
دخــل حيِّــز التَّنفيــذ يــوم الســبت 6/ أيــار/ 2017، واتفــاق اجلنــوب الســوري الــذي أعلنــه كل مــن الرئيَســن األمريكــي والروســي 
علــى هامــش قمــة دول االقتصاديــات العشــرين الكــربى، الــذي دخــل حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة 12:00 مــن يــوم األحــد 9/ 

متــوز/ 2017 علــى معــدل االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل مجيــع األطــراف يف شــهر متــوز.

هذه التقارير تعتمد على عمليات التوثيق اليومية طيلة شــهر متوز، حيث تقوم الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان عرب أعضائها 
املنتشــرين يف خمتلــف احملافظــات الســورية برصــد مجيــع االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل األطــراف كافــة، وتقــوم بنشــر أبــرز تلــك 
األخبــار، وُتصــِدُر هنايــة كل يــوم حصيلــة أوليَّــة للضحايــا، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــالع علــى منهجيــة التوثيــق واألرشــفة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ســَجل تقريــر “مقتــل 814 مدنيــاً يف متــوز 2017” حصيلــة الضحايــا املدنيــن علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة والــي أظهــرت 
ــوية القتــل ذاهتــا للشــهر الثالــث علــى التــوايل، مــع بقــاء  حفــاظ كل مــن قــوات النظــام الســوري وقــوات التحالــف الــدويل علــى سَّ
النظــام الســوري الطــرف األكثــر قتــاًل للمدنيــن. أظهــر التقريــر أن حصيلــة الضحايــا املدنيــن يف حمافظــة الرقــة كانــت األعلــى بــن 
احملافظــات، حيــث بلغــت 256 مدنيــاً، 43 % منهــم علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل، فيمــا حلــت حمافظــة ديــر الــزور باملرتبــة 

الثانيــة حبصيلــة بلغــت 169 مدنيــاً، 37 % منهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

رسم بياني ُيظهر حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا في تموز 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=8448
http://sn4hr.org/arabic/?p=8448
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVXF1VVF5dGs3cW8/view
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أوضــح تقريــر “مقتــل 18 شــخصاً بســبب التعذيــب يف متــوز 2017” اســتمرار ماكينــة القتــل والتعذيــب لــدى قــوات النظــام 
الســوري رغــم اتفاقــات خفــض التصعيــد، حيــث وثَّــق 18 ضحيــة بســبب التعذيــب مجيعهــم داخــل مراكــز االحتجــاز النظاميــة 

وغــر النظاميــة التابعــة للنظــام الســوري. مــن بينهــم مهنــدس، طالــب جامعــي، طفــل.

رسم ُيظهر حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تموز 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/2017/08/02/8452/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/02/8452/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNk00dnVaWjZxNDA/view
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ورَد يف تقرير “مقتل إعالمَين اثَنن، وإصابة 2 آخرين، واعتقال 4 حصيلة متوز 2017” أنَّ النظام الســوري مل يرتكب أي 
عمليــة قتــل حبــق الكــوادر اإلعالميــة يف هــذا الشــهر للمــرة األوىل منــذ أيــار 2016، فيمــا كانــت التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة 

هــي الطــرف األكثــر ممارســة لالنتهــاكات حبقهــم –قتــاًل واعتقــااًل- يف هــذا الشــهر.

رسم يُظهر حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية في تموز 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=8467
http://sn4hr.org/arabic/?p=8467
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcUVEZkZib1dtd00/view
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وثــق التقريــر الرابــع “مقتــل 4 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، و7 حــوادث اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة يف متــوز 
2017” ارتــكاب النظــام الســوري جــلَّ االنتهــاكات حبــق الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين ومنشــآهتم العاملــة، والــي 
تركــزت يف حمافظــة ريــف دمشــق. يف حــن تعرضــت املنشــآت الطبيــة ومراكــز الدفــاع املــدين يف حمافظــة إدلــب النتهــاكات عــدة 
جــراء االضطرابــات األمنيــة الــي شــهدهتا احملافظــة بــن تنظيــم هيئــة حتريــر الشــام وحركــة أحــرار الشــام اإلســالمية –إحــدى فصائــل 

املعارضــة املســلحة-.

رسم يُظهر حصيلة االنتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة في تموز 2017

http://sn4hr.org/arabic/2017/08/04/8487/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/04/8487/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/04/8487/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFV2ZTSEUzVG9yTzQ/view
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أشار تقرير “تسجيل ما ال يقل عن546 حالة اعتقال تعسفي يف متوز 2017” إىل اعتقال ما ال يقل عن 546 شخصاً، 
بينهــم 37 طفــاًل، و71 ســيدة علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوريا يف هــذا الشــهر، 73 % منهــم علــى يــد قــوات 
النظــام الســوري. كمــا ســجل التقريــر ارتفاعــاً يف معــدالت االعتقــال التعســفي لــدى تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )جبهــة النصــرة 

ســابقاً( حبــق النشــطاء وكــوادر املنظمــات اإلغاثيــة وأفــراد مــن فصائــل املعارضــة املســلحة يف حمافظــة إدلــب.

رسم بياني يُظهر حصيلة االعتقاالت التعسفية في سوريا في تموز 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/2017/08/05/8494/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/05/8494/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHhxdG1MQWdzQ2M/view
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حبســب تقريــر “مــا اليقــل عــن 28 جمــزرة يف متــوز 2017” قــوات التحالــف الــدويل كانــت الطــرف األكثــر ارتكابــاً للمجــازر 
حبــق املدنيــن للشــهر الثالــث علــى التــوايل، عقــب دخــول اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيِـّــَز التَّنفيــذ، بارتكاهبــا 50 % منهــا، يف حــن 
ارتكبــت قــوات النظــام الســوري 36 % منهــا، كان حملافظــة الرقــة النصيــب األكــرب مــن هــذه اجملــازر مقارنــة ببقيــة احملافظــات حيــث 
وثقنــا 13 جمــزرة فيهــا، بينهــا 9 علــى يــد قــوات التحالــف الــدويل، أمــا حمافظــة ديــر الــزور فقــد حلَّــت ثانيــاً بـــ 7 جمــازر، 5 منهــا 
علــى يــد قــوات النظــام الســوري. ُيشــر حجــم هــذه اجملــازر ومســتوى القــوة املســتخدمة فيهــا إىل أن الضــرر املتمثّــل يف حصيلــة 

الضحايــا املدنيــن كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة منهــا.

رسم بياني يُظهر حصيلة المجازر في تموز 2017، وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/?p=8513
http://sn4hr.org/arabic/?p=8513
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFd2R2dElqS19WMVU/view
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أشــار تقريــر “مــا اليقــل عــن 224 برميــاًل متفجــراً يف متــوز 2017” إىل اخنفــاض غــر مســبوق يف عــدد الرباميــل املتفجــرة الــي 
ألقاهــا النظــام الســوري مقارنــة مبــا مت توثيقــه منــذ آذار 2016 -عقــب دخــول بيــان وقــف األعمــال العدائيــة األول حيِّــز التنفيــذ 
يف 27/ شــباط/ 2016 -. كمــا ســجلنا اخنفاضــاً ملموســاً يف عــدد الرباميــل املتفجــرة الــي ألقاهــا النظــام الســوري منــذ دخــول 

اتفــاق اجلنــوب الســوري حيِـّــَز التَّنفيــذ.

رسم يُظهر حصيلة البراميل المتفجرة في تموز 2017:

http://sn4hr.org/arabic/2017/08/07/8517/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/07/8517/
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFejBOTExqM2tDVWc/view
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ــد تقريــر “مــا اليقــل عــن 52 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف متــوز 2017” أنَّ قــوات النظــام الســوري هــي  أكَّ
الطــرف األكثــر اعتــداًء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، حيــث ارتكبــت 25 مــن احلــوادث املســجلة يف هــذا الشــهر، 10 منهــا علــى 

ــد اإلضــرار باملدنيــن ومرافقهــم.  املــدارس، و8 علــى املســاجد، و5 علــى األســواق، ويف هــذا إشــارة واضحــة إىل تعمُّ

رســم بيانــي يُظهــر حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي تمــوز 2017، وتوزُّعهــا حســب األطــراف 
الرئيســة الفاعلة:

http://sn4hr.org/arabic/2017/08/08/8523/
http://sn4hr.org/arabic/2017/08/08/8523/
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6X2laMzFobHhoamM/view
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