بيـ ــان

حصيلة أبرز االنتهاكات في آب 2017

األربعاء  13أيلول 2017

1

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مثانية تقارير يف مطلع أيلول  ،2017توثِّق أبرز االنتهاكات املرتكبة على يد األطراف
الســبع الفاعلــة يف ســوريا يف آب  ،2017وهــي حصيلــة الضحايــا املدنيــن ،والوفيــات بســبب التعذيــب ،وأبــرز االنتهــاكات حبــق
الكوادر اإلعالمية ،وحصيلة أبرز االنتهاكات حبق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع املدين ومنشــآهتم العاملة ،وحصيلة االعتقاالت
تطرقــت هــذه
التعســفية ،وأبــرز اجملــازر ،وحصيلــة اســتخدام الرباميــل املتفجــرة ،وأبــرز حـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــةَّ .
التقاريــر إىل أثــر سلســلة اتفاقــات خفــض التَّصعيــد -الــي انبثقــت عــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار بــدءاً مــن االتفــاق األول

الــذي دخــل حي ـَِّـز التّنفيــذ الســبت  /6أيــار 2017 /بعــد أن أُعلـ َـن عنــه هنايـةَ اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات يف األســتانة ،مــروراً
باتفــاق اجلنــوب الســوري الــذي دخـ َـل حي ـَِّـز التَّنفيــذ عنــد الســاعة  12:00مــن يــوم األحــد  /9متــوز ،2017 /بعــد أن أعلـ َـن عنــه

قدت
الرئيسان األمريكي والروسي على هامش قمة اقتصاديات الدول العشرين يف هامبورغ ،وليس انتهاءً بعدة اتفاقات حملية عُ َ

دخل حيـَِّز التَّنفيذ عند الســاعة
يف مناطق ختضع لســيطرة فصائل املعارضة املســلحة كاتفاق خلفض التّصعيد يف الغوطة الشـرقيةَ ،
ـن عــن جيــش اإلســام وأفـراد عســكريني
 12:00مــن يــوم الســبت  /22متــوز 2017 /بعــد أن مت توقيعــه يف القاهــرة بــن ممثلـ َ

روس .بينمــا وقّــع فيلــق الرمحــن االتفــاق ذاتــه يف جنيــف مــع أفـراد عســكريني روس أيضـاً علــى أن يدخــل حيِّــز التَّنفيــذ عنــد الســاعة
 21:00مــن يــوم اجلمعــة  /18آب .2017 /إضافــة إىل اتفــاق خفــض التصعيــد يف ريــف محــص الشــمايل وريــف محــاة اجلنــويب
الــذي مت توقيعــه يف العاصمــة املصريــة القاهــرة ودخـ َـل حي ـَِّـز التَّنفيــذ يــوم اخلميــس  /3آب 2017 /عنــد الســاعة  ،-12:00علــى

معــدل االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا مجيــع األطـراف يف شــهر آب.

هذه التقارير تعتمد على عمليات التوثيق اليومية طيلة شــهر آب ،حيث تقوم الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان عرب أعضائها
املنتش ـرين يف خمتلــف احملافظــات الســورية برصــد مجيــع االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل األط ـراف كافــة ،وتقــوم بنشــر أبــرز تلــك
األخبــار ،وتُصـ ِـد ُر هنايــة كل يــوم حصيلــة أوليَّــة للضحايــا ،وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــاع علــى منهجيــة التوثيــق واألرشــفة.
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تفوقــت قـوات التحالــف الــدويل علــى بقيــة األطـراف يف حصيلــة قتــل
وثـَّـق التقريــر األول “مقتــل  772مدنيـاً يف آب َّ ”2017

املدنيــن للمــرة الثانيــة منــذ بدايــة عــام  ،2017متسـبِّبة بقتــل  % 37مــن احلصيلــة اإلمجاليــة للضحايــا املدنيــن يف هــذا الشــهر،
و % 55مــن حصيلــة الضحايــا األطفــال ،و % 53مــن الضحايــا الســيدات ،نُشــر إىل َّ
أن  % 71مــن الضحايــا املدنيــن

الذيــن قتلتهــم قـوات التحالــف الــدويل هــم مــن أهــايل حمافظــة الرقــة .يف حــن حـ َّـل النظــام الســوري يف املرتبــة الثانيــة ُمتســبباً بقتــل
 % 30مــن حصيلــة ضحايــا هــذا الشــهر .وأشــار التقريــر إىل َّ
أن أرقــام الضحايــا املدنيــن الـواردة ضمنــه مرشــحة لالرتفــاع خاصــة

يف ظـ ِّـل احلملــة العســكرية الشرســة الــي ختضــع هلــا حمافظتــا الرقــة وديــر الــزور يف اآلونــة األخــرة مــن قبــل قـوات ســوريا الدميقراطيــة
مدعومــة مــن قـوات التحالــف الــدويل ،ومــن قـوات احللــف الســوري الروســي يف ظـ ِّـل حصــار خانــق للمدنيــن وتطويــق للبلــدات

والقــرى وقطــع لالتصــاالت مــن قبــل تنظيــم داعــش يف مناطــق ســيطرته.

رسم بياني يُظهر حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا في آب  ،2017وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:
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ـجل تقرير “مقتل  32شــخصاً بســبب التعذيب يف آب  ”2017ارتفاعاً غري مســبوق يف حصيلة الضحايا بســبب التعذيب
سـ ّ

علــى يــد قـوات النظــام الســوري منــذ دخــول اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــاق النــار حيِّــز التَّنفيــذ يف  /30كانــون األول2016 /
بـ  27ضحية ،يف حني مارست هيئة حترير الشام فعل التعذيب أيضاً متسببة يف مقتل  3أشخاص أحدهم طفل.

رسم بياني يُظهر حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في سوريا في آب  ،2017وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:
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أشــار تقريــر “مقتــل  4إعالميــن ،وإصابــة  ،2واعتقــال وخطــف  8آخريــن ،حصيلــة آب  ”2017إىل اخنفــاض واضــح يف
ِ
جممل االنتهاكات املرتكبة من قبل قوات احللف الســوري الروســي منذ دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيـَِّز التَّنفيذ يف  /6أيار/
 ،2017كمــا مل يرتكــب النظــام الســوري أي عمليــة قتــل حبــق الكـوادر اإلعالميــة للشــهر الثــاين علــى التـوايل ،يف حــن قتلــت

قـوات التحالــف الــدويل أول إعالمــي منــذ تدخلهــا يف ســوريا يف  /23أيلــول 2014 /وكانــت التنظيمــات اإلســامية املتشــددة
هــي الطــرف األكثــر ممارســة لالنتهــاكات حبقهــم –قتـاً واعتقــاالً -يف هــذا الشــهر.
رسم بياني يُظهر حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية في آب  ،2017وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:
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ورد يف تقرير “تسجيل ما اليقل عن  549حالة اعتقال تعسفي يف آب  ”2017اعتقال ما اليقل عن  549شخصاً ،بينهم
َ
 53طفالً ،و 70سيدة ،على يد األطراف الرئيسية الفاعلة يف سوريا هذا الشهر % 75 ،منهم على يد قوات النظام السوري،
والح َظ التقرير ارتفاعاً يف معدالت االعتقال التعسفي من قبل قوات النظام السوري حبق السيدات واألطفال يف حمافظة دمشق.
رسم بياني يُظهر حصيلة االعتقاالت التعسفية في سوريا في آب  ،2017وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:

5

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

وثـَّـق التقريــر اخلامــس “مقتــل  13مــن الكـوادر الطبيــة وكـوادر الدفــاع املــدين ،و 14حادثــة اعتــداء علــى مراكزهــم احليويــة يف آب
 ”2017ارتفاع ـاً غــر مســبوق يف حصيلــة ضحايــا الك ـوادر الطبيــة علــى يــد ق ـوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف ســوريا،
ورد يف التقريــر َّ
أن هــذا
بقتلهــا  4منهــم يف مدينــة الرقَّــة ضمــن محلتهــا الشرســة علــى املدينــة حبجــة مكافحــة اإلرهــاب ،كمــا َ
الشــهر َشـ ِه َد جمــزرة حبــق عناصــر الدفــاع املــدين للمــرة الثانيــة منــذ بدايــة عــام  2017ارتكبتهــا جهــة مازالــت جمهولــة حــى حلظــة
إعــداد التقريــر .كمــا تفـ ّـوق النظــام الســوري علــى بقيــة األطـراف يف حـوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة العاملــة للكـوادر الطبيــة
وعناصــر الدفــاع املــدين الــي َّ
متكــن التقريــر مــن توثيقهــا يف هــذا الشــهر.

رســم بيانــي يُظهــر حصيلــة االنتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي فــي آب  ،2017وتوّزعهــا
حســب األطـراف الرئيســة الفاعلــة:
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َّ
أكــد تقريــر “مــا اليقــل عــن  48حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة يف آب َّ ”2017
أن قـوات النظــام الســوري هــي الطــرف
األكثر اعتداءً على املراكز احليوية املدنية ،باعتدائها على  21منها ،كان ُمعظمها مساجد ومراكز للدفاع املدين مثَّ أسواق ،فيما
حلَّت قوات التحالف الدويل يف املرتبة الثانية بارتكاهبا  11حادثة اعتداء على مراكز حيوية معظمها منشــآت طبية مثَّ مســاجد.
رســم بيانــي يُظهــر حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي آب  ،2017وتوزُّعهــا حســب األطـراف
الرئيســة الفاعلة:
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حبســب تقريــر “مــا اليقــل عــن  27جمــزرة يف آب  ”2017فـ َّ
تفوقــت علــى بقيــة األطـراف بارتكاهبــا
ـإن قـوات التحالــف الــدويل َّ

اجملــازر للشــهر الرابــع علــى التـوايل مرتكبــة  % 63مــن حصيلــة اجملــازر يف هــذا الشــهر % 95 ،منهــا يف مدينــة الرقــة حبــق عوائــل
ونازحــن حماصريــن يف املدينــة مــن قبــل تنظيــم داعــشُ ،متســببة يف مقتــل  % 75مــن حصيلــة ضحايــا اجملــازر املدنيــن يف هــذا

الشــهر .يف حــن حـ َّـل النظــام الســوري يف املرتبــة الثانيــة مرتكبـاً  % 19مــن حصيلــة اجملــازر.

رسم بياني يُظهر حصيلة المجازر في آب ،2017وتوزُّعها حسب األطراف الرئيسة الفاعلة:
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جــاء يف تقريــر “مــا اليقــل عــن  92برميـاً متفجـراً يف آب َّ ”2017
أن النظــام الســوري اســتخدم ســاح الرباميــل املتفجــرة يف

هــذا الشــهر بأقـ ِّـل عــدد موثــق شــهرياً منــذ بــدء اســتخدامه هلــا يف هنايــة عــام  ،2012موزعــة علــى حمافظــات محــاة وريــف دمشــق

ومحــص ،متســبباً يف مقتــل ضحيــة واحــدة فقــط.

رسم بياني يُظهر حصيلة البراميل المتفجرة في آب :2017
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