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أوالً: منهجية التقرير

ي شهر حزيران/ 2011 م، وهي جهة حيادية، مستقلة، غ�ي 
نسان هي منظمة حقوقية تأسست �ف الشبكة السورية لحقوق الإ

ي سورية، وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير 
ي تحصل �ف

حكومية، غ�ي ربحية، تهدف بشكل رئيس إىل توثيق النتهاكات ال�ت
ي النتهاكات كخطوة أوىل لمحاسبتهم،  افية، بهدف فضح مرتك�ب بشكل دوري، وضمن أعىل مستويات الموضوعّية والح�ت

وضمان حقوق الضحايا.

اع، عىل الشبكة  ف ي تحليل ضحايا ال�ف
ي جميع إحصائياتها الصادرة عنها �ف

شارة إىل أن الأمم المتحدة اعتمدت �ف تجدر الإ
نسان كأبرز مصدر، إضافة إىل اعتماد الشبكة لدى عدد واسع من وكالت الأنباء العربية والعالمية،  السورية لحقوق الإ

والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

ي يُجريها أعضاؤها 
ي جميع تقاريرها وأبحاثها بشكل رئيس عىل التحقيقات ال�ت

نسان �ف تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإ
ف أو شهود العيان، وجميع الحوادث  داخل وخارج سوريا، ويقومون بذلك ع�ب الزيارات الميدانية أواللقاءات مع الناج�ي

ية عىل  ف نكل�ي ف العربية والإ ي أشار إليها هذا التقرير موجودة عىل شكل تقارير ودراسات موسعة منشورة ومتاحة باللغت�ي
ال�ت

. ي
و�ف الموقع اللك�ت

ف المعمول بها،  نسان، هي القوان�ي ي بالتوازي مع القانون الدوىلي لحقوق الإ
، والقانون الدوىلي العر�ف ي الدوىلي

نسا�ف القانون الإ
اع. ف وهي ملزمة لجميع أطراف ال�ف

ي هذه الدراسة ل تشكل سوى الحد الأد�ف من حجم وخطورة النتهاكات، 
ونؤكد أن جميع الوقائع والإحصائيات الواردة �ف

ي سوريا منذ آذار/ 2011 وح�ت آذار/ 2015.
ي حدثت وتحدث �ف

ال�ت
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ثانياً: األطراف الفاعلة:

أ: القوات الحكومية:
ي 

القوات الحكومية تشمل: جميع القوى المقاتلة من قوات الجيش والأمن والمخابرات، بما �ف
ه، وتنضم إليها الميليشيات الشيعية  ي وغ�ي

ذلك الميليشيات المحلية كجيش الدفاع الوط�ف
ي سوريا.

الأجنبية المقاتلة �ف

ف العاجزين عن القتال: ف والمسلح�ي ي معاملة المدني�ي
أولً: النتهاكات �ف

وع: ها من أعمال القتل غ�ي الم�ش أ: المجازر وغ�ي

نســان  ي آذار/ 2011 لغايــة 10/ آذار/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ي ســوريا �ف

منــذ بــدء الحتجاجــات الســلمية �ف
ــبب  ــم 11427 بس ــيدة، وبينه ــاً، 18457 س ــم 18242 طف ــاً، بينه ــخصاً مدني ــل 176678 ش ــة بقت ــوات الحكومي ــام الق قي

التعذيــب.

ف بلغــت %19 وهــذا مــؤ�ش صــارخ عــى تعمــد القــوات  إن نســبة النســاء والأطفــال إىل المجمــوع الــكىي للضحايــا المدنيــ�ي
عــدام. ، والإ ي

ف عــ�ب عمليــات القصــف العشــوا�أ الحكوميــة اســتهداف المدنيــ�ي

يــوم الأربعــاء 23/ آذار/ 2011 أطلقــت القــوات الحكوميــة النــار عــىل متظاهريــن حاولــوا العتصــام لفــك الحصــار المفــروض عــىل 
مدينــة درعــا، تســبب ذلــك بمقتــل 47 شــخصاً بينهــم طفــل.

يــوم الجمعــة 29/ نيســان/ 2011 أطلقــت القــوات الحكوميــة الرصــاص الحــي عــىل متظاهريــن اعتمصــوا أمــام بنــاء مفــرزة الأمــن 
ف بحمــص، تســبب ذلــك بمقتــل 15 شــخصاً. ي الرســ�ت

العســكري �ف

ي 
ات آلف المتظاهريــن �ف يــوم الجمعــة 3/ حزيــران/ 2011 قتلــت القــوات الحكوميــة 65 شــخصاً، بعــد أن أطلقــت النــار عــىل عــرش

ســاحة العــاصي وســط مدينــة حمــاة. 

، بينهــم طفلــة وشــخص  ف يــوم الأحــد 4/ أيلــول/2011 اقتحمــت القــوات الحكوميــة مدينــة خــان شــيخون بإدلــب، وقتلــت 9 مدنيــ�ي
مــن ذوي 

ي المدينة.
ي �ف

الحتياجات الخاصة إثر إطالقها الرصاص بشكل عشوا�أ

/ 2012 أطلقــت القــوات الحكوميــة الرصــاص عــىل متظاهريــن  ي
يــوم الجمعــة 27/ كانــون الثــا�ف

. ف ي حــي المرجــة بحلــب، مــا تســبب بمقتــل 9 مدنيــ�ي
�ف

نســان مقتــل 12 موظفــاً  يــوم الخميــس 31/ أيــار/ 2012 ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ي حمــص بعــد اختطافهــم مــن قبــل حاجــز قطينــة العســكري 

ي �ف
مــن معمــل الســماد الآزو�ت

التابــع للقــوات الحكوميــة حيــث تــم اقتيادهــم إىل مزرعــة قريبــة ومن ثــم تعذيبهــم 
ــم. ــل بجثثه ــاً بالرصــاص، والتنكي ــاً رمي وإعدامهــم ميداني

ــة دومــا بريــف دمشــق،  ــة مدين ــران/ 2012 قصفــت القــوات الحكومي ــوم الســبت 23/ حزي ي
. ف ــ�ي ــت 10 مدني وقتل

يــوم الأربعــاء 22/ أيــار/ 2013 قامــت ميليشــيات طائفيــة مواليــة مــن قريــة الصبــورة بعمليات 
ي بحــق 16 شــخصاً مــن قريــة جــب الخســارة بحمــاة، بينهم 3 ســيدات.

إعــدام ميــدا�ف

ــوا  ف حاول ــ�ي ــىل مدني ــار ع ــة الن ــوات الحكومي ــت الق ــون الأول/ 2013 أطلق ــاء 18/ كان الأربع
وح مــن بلــدة بيــت ســحم بريــف دمشــق، مــا أدى إىل مقتــل 45 شــخصاً، بينهــم 8 نســاء  ف الــ�ف

وطفــل.

/ 2013 قامــت القــوات الحكوميــة بقصــف حــي كــرم الشــامي  ي
يــن الثــا�ف يــوم الخميــس 21/ ترش

نســان إىل مقتــل 27  بحمــص بقذائــف الهــاون، مــا أدى حســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
شــخصاً، بينهــم 9 أطفــال.

ي قصف 
ف بينهم طفل، �ف يوم الأربعاء 30/ نيسان/ 2014 قتلت القوات الحكومية 3 مدني�ي

صاروخي استهدف قرية سيفات بحلب. 

ف  وع�ي ي الحكومــي صاروخــاً اســتهدف مرش ان الحــر�ب يــوم الأحــد 21/ أيلــول/ 2014 قصــف الطــ�ي
ي إدلــب، مــا تســبب بمقتــل 19 شــخصاً، جميعهــم 

ي المحيطــة براقــب �ف
ي الأراصف

ف �ف زراعيــ�ي
، بينهــم 9 أطفــال، و6 ســيدات. ف مــن المدنيــ�ي

ــف  ي ري
ــم �ف ــة الكري ــة قري ــوات الحكومي ــت الق / 2014 اقتحم ي

ــا�ف ــن الث ي ــد 2/ ترش ــوم الأح ي
، مــا تســبب بمقتــل 15 شــخصاً، بينهــم  ي

محافظــة حمــاة، وأطلقــت الرصــاص بشــكل عشــوا�أ
طفــل، و3 ســيدات. 

ــف  ف بري ــ�ي ــة عرب ــي مدين ي الحكوم ــر�ب ان الح ــ�ي ــف الط ــباط/ 2015 قص ــس 5/ ش ــوم الخمي ي
ــيدتان. ــالن وس ــم طف ــخاص، بينه ــل 7 أش ــا أدى إىل مقت ــق، م دمش
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وع ب: العتقال التعسفي والحتجاز غ�ي الم�ش

ف بمــا  نســان حصيلــة المعتقلــ�ي تقــدر الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ليقــل عــن 215 ألــف حالــة، نمتلــك قوائــم بأكــ�ش مــن نصفهــم، بينهــم 

ــاً. ــن 9500 طف ــل ع ــا ليق ــة إىل م ــرأة، إضاف ــة 6580 ام قراب
نســان أن عــام 2011 كان الأســوأ مــن  لحظــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
 ، ف ــ�ي ، والمحامي ف ــ�ي ــاء والصحفي ــة لالأطب ــوات الحكومي ــتهداف الق ــث اس حي
ف  ف بينمــا كان عــام 2012 الأســوأ مــن حيــث أعــداد المعتقلــ�ي والفنانــ�ي
، كمــا تــم اســتهداف الأطفــال والنســاء فيــه بشــكل واســع حيــث  ف والمختفــ�ي

ــه %3 والنســاء 4%. ف في ــ�ي ف والمختف ــ�ي ــال المعتقل بلغــت نســبة الأطف
القــوات  ي اســتهداف 

�ف أمــا عــام 2014 فقــد شــهد تصاعــداً ملحوظــاً 
ف )22 - 40عامــاً(، وقامــت القــوات الحكوميــة  الحكوميــة للفئــة العمريــة بــ�ي
ي التجنيــد 

بحمــالت اعتقــال جماعيــة للشــبان مــن أجــل اســتخدامهم �ف
ي صفوفهــا.

الإجبــاري للقتــال �ف

ف قريــاً، حيــث نفقــد  ف يتحولــون تدريجيــاً إىل مختفــ�ي كثــ�ي مــن المعتقلــ�ي
تدريجيــاً أيــة معلومــات عنهــم، وينقطــع التواصــل بمعظمهــم عــىل نحــو 

مخيــف، حــ�ت مــن قبــل أهلهــم وأصدقائهــم.

ي التفاقيــة المخصصــة لحــالت الختفــاء 
صحيــح أن ســوريا ليســت طرفــاً �ف

ي العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
القــري، إل أنهــا طــرف �ف

والسياســية، الــذي تُحــرم أحكامــه الختفــاء القــري، وهــي عــ�ب الممارســة 
المنهجيــة والواســعة النطــاق لجريمــة الإخفــاء القــري تكــون قــد ارتكبــت 
ــداد  ــد تجــاوزت أع نســانية، وق ــم ضــد الإ ــر�ت إىل جرائ ة ت ــاكات خطــ�ي انته

ف قريــاً الـــ 85 ألــف شــخص. المختفــ�ي

ــدد  ي ع
ــوية �ف ــق تس ــام 2014، بتطبي ــالل ع ــورية خ ــة الس ــت الحكوم ع �ش

ي حمــص وريــف دمشــق، 
ي المدينــة القديمــة �ف

مــن المناطــق كمــا حصــل �ف
ف  ، أو مســلح�ي ف ف الحكومــة مــن جهــة، ونشــطاء ســلمي�ي ــ�ي ــت ب التســوية كان
ــة  ــوات الحكومي ــة، إل أن الق ــة ثاني ــن جه ف م ــود منشــق�ي ، أو جن ف معارضــ�ي
ف  أعــادت اعتقــال معظــم مــن أجــروا اتفــاق تســوية، وبشــكل خاص الناشــط�ي
منهــم، وقــد وثقنــا أكــ�ش مــن 1910 حــالت اعتقــال بعــد التســويات منــذ 

ي حمــص وريــف دمشــق.
ــة عــام 2014، معظمهــم �ف بداي

الأحــد 27/ شــباط/ 2011 اعتقلت 
القــوات الحكوميــة الطفــل بشــ�ي 
فــاروق أبازيــد، 17 عامــاً، مــن 
ف بدرعــا، برفقــة 17  حــي عربــ�ي
ــاً،  ــا أيض ــن درع ــن م ــالً آخري طف
عــىل خلفيــة قيامهــم بكتابــات 
مناهضــة لنظــام الحكــم لتفــرج 
ي يــوم 

ــة �ف ــه القــوات الحكومي عن
الأحــد 20/ آذار/ 2011. 

ــان  ــاً، فن ــالن، 41 عام ــرم رس  أك
صــوران  مدينــة  مــن  ســوري 
بمحافظــة حمــاة، يحمــل إجــازة 
ي الآداب العامــة مــن جامعــة 

�ف
دمشــق وهــو رســام كاريكاتــ�ي 
ي صحــف عــدة، منهــا صحيفــة 

�ف
اعتقلتــه  الســورية،  الفــداء 
القــوات الحكوميــة يــوم الثالثــاء 
مــن   2012 الأول/  يــن  ترش  /2
ي جريــدة الفــداء 

مــكان عملــه �ف
بمدينــة حمــاة، لــم تــرد عنــه أيــة 
ــزال قيــد  ــار بعــد ذلــك، ل ي أخب
ــة  ــ�ت لحظ ــري ح ــاء الق الختف

ــر. ــذا التقري ــداد ه إع

 54 معتــوق،  خليــل  المحامــي 
فة  المشــ�ي قريــة  مــن  عامــاً، 
منصــب  يشــغل  بحمــص، 
للمركــز  التنفيــذي  المديــر 
الســوري للدراســات والأبحــاث 
القانونيــة، ورئيــس هيئــة الدفــاع 
الــرأي والضمــ�ي  عــن معتقــىلي 
 /2 الثالثــاء  يــوم  ســوريا،  ي 

�ف
اعتقلتــه   2012 الأول/  يــن  ترش
ــروره  ــاء م ــة أثن ــوات الحكومي الق
ــة  ي منطق

ــش �ف ــة تفتي ــىل نقط ع
ي دمشــق، ولــم تــرد 

صحنايــا �ف
ــكان  ــدد م ــاء تح ــة أنب ــا أي بعده
يــزال  ول  ه،  مصــ�ي أو  وجــوده 
حــ�ت  القــري  الختفــاء  قيــد 
التقريــر. هــذا  إعــداد  لحظــة 

مــي ســكاف، 44 عامــاً، فنانــة 
دمشــق،  مدينــة  مــن  ســورية 
الحكوميــة  القــوات  اعتقلتهــا 
تمــوز/   /13 الأربعــاء  يــوم 
ــاء مرورهــا عــىل نقطــة  2011 أثن
وع دمــر  ي حــي مــرش

تفتيــش �ف
بمدينــة دمشــق، لتفــرج عنهــا 
يــوم الجمعــة 15/ تمــوز/ 2011.

ــاً،  ــرب، 35 عام ــ�ي ع ــد بش  محم
مدينــة  مــن  ي  مخــ�ب طبيــب 
ســياسي  معــارض  حلــب، 
ومعتقــل ســابق منــذ عــام 2004 
ي الحــراك 

حــ�ت 2005، و ناشــط �ف
اعتقلتــه  الثــوري،  الســلمي 
ــة  ــن مدين ــة  م ــوات الحكومي الق
ــن  ي ــاء 1/ ترش ــوم الثالث ــب ي حل
قيــد  وليــزال   ،2011  / ي

الثــا�ف
ــة  ــ�ت لحظ ــري ح ــاء الق الختف

إعــداد هــذا التقريــر. 

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOZC1WSlJJdDFDcTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOZW1pcGotYnQ1TVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEON0doSHlUcVRDUG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOMEJMWW5NSjMtNE0/view
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 40 ســعّيد،  وائــل  محمــد 
ــور،  ــكيىلي ومص ــان تش ــاً، فن عام
الجميلــة  الفنــون  كليــة  خريــج 
مخــرج  التصويــر،  باختصــاص 
يــن، يــوم  ي جريــدة ترش

ي �ف
فــ�ف

 2013 / ي
ــا�ف ــون الث ــاء 1/ كان الثالث

ــارص مــن الميليشــيات  قامــت عن
للحكومــة  المواليــة  المحليــة 
مــن  توجهــه  أثنــاء  باختطافــه 

ســورية  ممثلــة  عــوض  ليــىل 
 ، ف ف الســوري�ي وعضــو نقابة الفنانــ�ي
خريجــة  حلــب،  مدينــة  مــن 
للفنــون  العــاىلي  المعهــد 
اعتقلتهــا  بدمشــق،  المرحيــة 
يــوم  الحكوميــة  القــوات 
الســبت 14/ كانــون الأول/ 2013 
اللبنانيــة  الحــدود  نقطــة  مــن 
مــن  قدومهــا  أثنــاء  الســورية 
لبنــان إىل ســوريا، نقلــت إىل فــرع 
ي حــي 

الخطيــب أمــن الدولــة �ف

ــزال  ــاء، ل ت ــدرا للنس ــجن ع ــا س ــت بعده ــق، و أودع ي دمش
ــىل �ف ــاب مص ب

التقريــر.  هــذا  إصــدار  تاريــخ  حــ�ت  محاكمــة  دون  معتقلــة 

ي منطقــة عــدرا العماليــة 
يــن إىل مــكان إقامتــه �ف ي جريــدة ترش

مــكان عملــه �ف
بريــف دمشــق، مصــ�ي الفنــان محمــد ل يــزال مجهــولً. 

مــن  ي 
الحســي�ف بهجــت  مهنــد 

ــب  ــب، طال ــل بإدل ــة كفرنب مدين
حلــب،  جامعــة  ي 

�ف جامعــي 
 / ي

ف 6/ كانــون الثــا�ف ثنــ�ي يــوم الإ
2014 اعتقتلــه القــوات الحكومية 
ــة  ــي لجامع ــرم الجامع ــن الح م
حلــب، وحــ�ت تاريــخ إعــداد هــذا 
الشــبكة  تتمكــن  لــم  التقريــر 
ــن  ــان م نس ــوق الإ ــورية لحق الس
ه  تحديــد مــكان اعتقالــه أو مصــ�ي

خفتــة،  مصطفــى  الطفــل 
جبلــة  مدينــة  مــن  عامــاً،   15
القــوات  اعتقلتــه  بالالذقيــة، 
الحكوميــة يــوم الخميــس 28/ 
ــة  ي مدين

ــه �ف ل ف ــن م�ف آب/ 2014 م
جبلــة وحــ�ت تاريــخ إعــداد هــذا 
التقريــر لــم نتمكــن مــن تحديــد 

ه.  أو مصــ�ي اعتقالــه  مــكان 

المهنــدس عــالء جمال الشــمري، 
ــب  ــة المزيري ــن قري ــاً، م 30 عام
بدرعــا، خريــج كليــة الهندســة 
دمشــق.  جامعــة  الزراعيــة 
الحكوميــة  القــوات  اعتقلتــه  
ــوز/ 2014  ــاء 15/ تم ــوم الثالث ي
أثنــاء مــروره عنــد نقطــة تفتيــش 
الزراعــة  مديريــة  مــن  بالقــرب 
ي مدينــة درعــا، لــم نســتطع 

�ف
ه.  تحديــد مــكان اعتقالــه أو مصــ�ي

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUXU5SEFXbjExeXM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOc0VNdEJBbnRNVjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOWkNpSUtRbnJ4Q3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOVkR0QzFsNU5FYnc/view
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ج: التعذيب داخل مراكز الحتجاز

ــطي،  ــدل وس ــك كمع ــب، وذل ــبب التعذي ف بس ــ�ي ــل 5 معتقل ــا مقت ــق الضحاي ــق توثي ــجل فري ــاً دون أن يس ــوم تقريب ــر ي ــكاد يم ل ي
ف منهــا هــو: فــرع المخابــرات  ات مــن الناجــ�ي ي عمليــات التعذيــب مــن خــال تواصلنــا مــع عــ�ش

اوة �ف وإن أشــد الأفــرع الأمنيــة �ف
ــرع  ي المــزة، وف

ــة �ف ــرات الجوي ــرع المخاب ــر ســابق اســم الهولوكوســت الســوري، وف ي تقري
ــه �ف ــا علي ــذي أطلقن العســكرية 215، ال

ــاة. ي حم
ــة �ف ــرات الجوي ــرع المخاب ــص، وف ي حم

ــكرية �ف ــرات العس ــرع المخاب ــب، وف ي حل
ــة �ف ــرات الجوي ــياسي والمخاب ــن الس الأم

ــبة  ــيدة )نس ــاً، و32 س ــم 94 طف ــب، بينه ــت التعذي ــخصاً تح ــل 11427 ش ــان، مقت نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــجلت الش وس
ف تفــوق الـــ 96%(. المدنيــ�ي

ونحن نقوم بإصدار تقرير شهري خاص بحصيلة وأبرز ضحايا التعذيب للتأكيد أنها سياسة مازالت مستمرة وعنيفة.

ف 5/ كانــون الأول/  ثنــ�ي محمــد منصــور خالــد الوحــش ناشــط إعالمــي مــن مدينــة تلبيســة بحمــص، ســجلنا مقتلــه تحــت التعذيــب يــوم الإ
.2011

ي عبــد الحميــد محمــد عــىلي حســناتو، 53 عامــاً، 
نســان مقتــل الصيــدل�ف يــوم الأحــد 9/ أيلــول/ 2012 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

مــن مدينــة حريتــان بحلــب، تحــت التعذيــب بعــد اعتقالــه مــن قبــل القــوات الحكوميــة. 

باسم فواخرجي ناشط إعالمي من مدينة الالذقية قتل تحت التعذيب يوم الأربعاء 4/ كانون الأول/ 2013. 

ــد القــوات  ــة النبــك بريــف دمشــق، تحــت التعذيــب بعــد اعتقالهــا عــىل ي ــد الرحمــن حلــوم مــن مدين ســجلنا مقتــل الســيدة ليــىل عب
.2014 / ي

ــا�ف ــون الث ف 27/ كان ــ�ي ثن ــة الإ الحكومي

ــوم الأربعــاء 26/  ــة ي ــه القــوات الحكومي ي جامعــة حمــاة، اعتقلت
ــة الآداب �ف ــة كلي ي الســنة ثاني

ــ�ي الأســطة، 19 عامــاً، طالــب �ف محمــد من
ــوم الأحــد 22/ شــباط/ 2015. ــب ي ــه تحــت التعذي / 2014، ســجلنا مقتل ي

ــا�ف ــن الث ي ترش

http://sn4hr.org/arabic/?p=2068
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ح: العنف الجنسي

ــام  ي ع
ــك �ف ــتمر ذل ــام 2011، واس ــذ ع ــات من ــاء المعتق ــق النس ــسي بح ــداء الجن ــلوب العت ــة أس ــوات الحكومي ــتخدمت الق  اس

افــات، أو بدافــع  2015 بصــورة ممنهجــة ومتعمــدة، كسياســة عقابيــة عامــة، ســواء بهــدف الحصــول عــى المعلومــات ونــزع الع�ت
ــة،  ي مراكــز الحتجــاز الحكومي

ــاء تفتيــش المعتقــات �ف اً مــا حصلــت التحرشــات أثن ــ�ي ــة. وكث ــأري انتقامــي مــن أحــد أفــراد العائل ث
ــا العديــد مــن حــالت  اتيجية الغتصــاب أثنــاء المداهمــات والقتحامــات، وقــد ســجلنا هن كمــا عمــدت القــوات الحكوميــة لســ�ت

الغتصــاب الجماعــي لأفــراد عائــات بأكملهــا.

 ، ي ي كليــة الآداب، قســم الأدب العــر�ب
ي الســنة الثالثــة �ف

وجة،طالبــة �ف ف الضحيــة )س.م(، الملقبــة أم ريــاض مــن حلــب، 25 عامــاً، غــ�ي م�ت
جامعــة حلــب. اعُتقلــت منــذ بدايــة عــام 2014، مــن قبــل القــوات الحكوميــة وهــي تقــوم بتصويــر عنــارص الأمــن قــرب الحــرم الجامعــي 
ي فــرع المخابــرات العســكرية بحلــب، وتنــاوب ســتة عنــارص مــن هــذا الفــرع عــىل 

ي مدينــة حلــب، واســتمر اعتقالهــا مــدة ثمانيــة أشــهر �ف
�ف

ب والتعذيــب. عندمــا خرجــت مــن الفــرع كانــت  اغتصابهــا يوميــاً لأشــهر عــدة، وتمــت عمليــات الغتصــاب بالتــوازي مــع عمليــات الــرف
ي الشــهر الخامــس.

حامــالً بطفــل �ف
ــاض« نفســها مــن الطابــق  ــة صباحــاً ألقــت »أم ري ــة الســاعة الثاني ــوم الســبت 13/ أيلــول/ 2014، قراب ي ي

بعــد خروجهــا مــن الفــرع و�ف
ف مــن بطنهــا، حــدث ذلــك بعــد شــهر مــن خروجهــا مــن المعتـــقل. الثالــث لأحــد الأبنيــة، مــا أدى إىل تهشــم جســدها، وخــروج الجـــن�ي

حمــاة - حــي الشــيخ عنــ�ب - يــوم الأربعــاء 12/ آذار/ 2014، داهمــت عنــارص مــن القــوات الحكوميــة التابعــة لحاجــز ملجــأ العجــزة الحــي 
ي الطريــق، وبحجــة تفتيشــها تحــرّش بهــا؛ مــا 

ي الحــي أوقــف أحــد العنــارص إحــدى النســاء �ف
قرابــة الســاعة الثالثــة ظهــراً، وعنــد تجوالهــم �ف

بهــا وشــتمها، ثــم تركهــا بعــد احتجازهــا مــدة نصــف ســاعة. دفــع المــرأة إىل الــراخ فقــام عنــر الأمــن برف
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خ: انتهاكات حقوق الطفل

عــى  وخاصــة  المتعمــد  أو  ي 
العشــوا�أ القصــف  ف  يُمــ�ي ل 

ة  ــ�ش ــن ك ــرأة، لك ــل أو ام ــل أو رج ف طف ــ�ي ــكنية ب ــق الس المناط
ســقوط القتــى مــن الأطفــال مــؤ�ش عــى اســتهداف المناطــق 
حــ�ت  أو  ف  التميــ�ي وعــدم  القصــف،  وعشــوائية  الســكنية، 

ي نــوع الهجمــات.
التناســب �ف

قتلــت القــوات الحكوميــة منــذ منتصــف آذار/ 2011، 18242 
كــ�ش وحشــية وعنفــاً أن 94 مــن هــؤلء الأطفــال قــد  طفــاً، والأ
ــات  ــم لعملي ــبب تعرضه ــاز؛ بس ــز الحتج ــل مراك ــوا داخ قتل

يــة الخاصــة. ي ل تراعــي طبيعتهــم الب�ش
التعذيــب الــ�ت

الأربعــاء 8/ حزيــران/ 2011 أطلقــت القــوات الحكوميــة الرصــاص 
ي بعــد اقتحامهــا مدينــة �اقــب بإدلــب، مــا تســبب 

بشــكل عشــوا�أ
بمقتــل الطفــل إيهــاب خليــل.

ــر  ــة دي ــة مدين ــوات الحكومي ــت الق ــد 7/ آب/ 2011 اقتحم الأح
، مــا تســبب بمقتــل 5  ي

الــزور وأطلقــت الرصــاص بشــكل عشــوا�أ
ــال.   أطف

الجمعــة 25/ أيــار/ 2012 نفــذت ميليشــيات تابعــة للقــوات 
ي مدينــة 

ي بحــق 49 طفــالً �ف
الحكوميــة عمليــات إعــدام ميــدا�ف

الحولــة بحمــص، بحســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية لحقــوق 
ــان. نس الإ

الســبت 9/ حزيــران/ 2012 قتلــت القــوات الحكوميــة 10 أطفــال 
ــة  ــة بالالذقي ــة الحف ــة لمدين ــكاس التابع ــة ب ــا قري ــد اقتحامه بع

. ي
وإطــالق الرصــاص بشــكل عشــوا�أ

/ 2013 قصفــت الطائــرات  ي
يــوم الخميــس 17/ كانــون الثــا�ف

ف  الفلســطين�ي ف  الحربيــة الحكوميــة مخيــم الحســينية لالجئــ�ي
ــه  بريــف دمشــق، مــا تســبب بمقتــل 7 أطفــال بحســب مــا وثقت

نســان.  الشــبكة الســورية الســورية لحقــوق الإ

ان الحكومــي حــي  ف 18/ آذار/ 2013 قصــف الطــ�ي ثنــ�ي يــوم الإ
ــالً. ــل 17 طف ــبب بمقت ــا تس ــخ، م ــتة صواري ــب بس ــة بحل المرج

ي  ــر�ب ان الح ــ�ي ــتهدف الط ــران/ 2013 اس ــس 26/ حزي ــوم الخمي ي
ي بدرعــا، 

�ت ي مدينــة الكــرك الــرش
الحكومــي أحــد الأبنيــة الســكنية �ف

مــا تســبب بمقتــل 5 أطفــال.

يــوم الأربعــاء 30/ نيســان/ 2014 اســتهدفت طائــرة حكوميــة حربيــة 
ي 

مــن طــراز ســوخوي بصــاروخ موجــه، تجمعــاً لأكــ�ش مــن 400 طفــالً �ف
ي حــي الأنصــاري بحلــب، وقتــل إثــر ذلــك 20 

ف جالــوت �ف مدرســة عــ�ي
شــخصاً، بينهــم 17 طفــالً.

يــن الأول/ 2014 قتلــت القــوات الحكوميــة  يــوم الثالثــاء 21/ ترش
ي  ــر�ب ان الح ــ�ي ــف بالط ــد قص ــا، بع ــب بدرع ــدة نصي ي بل

ــالً �ف 12 طف
ــدة. ــتهدف البل اس

بعــض  الحكوميــة عــىل  القــوات  الــذي فرضتــه  الحصــار  ســبب 
كالغوطــة  المســلحة  المعارضــة  عليهــا  ســيطرت  ي 

الــ�ت المناطــق 
مــوك بدمشــق، وأحيــاء حمــص القديمــة،  قيــة، ومخيــم ال�ي الرش
عــىل نحــو خــاص، مقتــل 224 طفــالً، وذلــك بســبب نقــص الغــذاء 

والــدواء نتيجــة الحصــار.

ــة  ــج أحمــد محمــد عــىلي دل ــل الخدي الخميــس 16/ شــباط/ 2012 قت
ــه إىل  ــن نقل ــكري م ــز العس ــع الحاج ــد من ــص، بع ــة بحم ــن الحول م

ــة. مشــفى يحــوي حاضن

الأربعــاء 26/ كانــون الأول/ 2012 توفيــت الرضيعــة ابنــة طــالل 
ي عــن الحواضــن بســبب عــدم 

الكــردي بعــد انقطــاع التيــار الكهربــا�أ
ــار  ــة الحص ــة نتيج ــغيل الحاضن ــة لتش ــازوت الالزم ــادة الم ــر م توف
ــة  ــل المعارض ــيطرة فصائ ــة لس ــق الخاضع ــىل المناط ــروض ع المف

المســلحة.

يــن الأول/ 2013، توفيــت الطفلــة آيــة الســهىلي  ف 28/ ترش ثنــ�ي الإ
مــوك  فلســطينية الجنســية، عمرهــا يــوم واحــد مــن ســكان مخيــم ال�ي
ــص  ــة نق ــال، ونتيج ــة لالأطف ــر حاضن ــدم تواف ــبب ع ــق، بس بدمش

ــم.  ــىل المخي ــروض ع ــار المف ــبب الحص ــدواء بس ــذاء وال الغ

/ 2014، تســبب الحصــار ونقــص الــدواء  ي
يــوم الأحــد 12/ كانــون الثــا�ف

موك بدمشــق. بمقتــل الطفلــة إ�اء المــري مــن مخيــم ال�ي

ــوريا...  ــال س ــعة أطف ــة الموس ــىل الدراس ــالع ع ــو الط ــع نرج للتوس
ــا  ــرض له ي تع

ــ�ت ــاكات ال ــا النته ــا فيه ي وثقن
ــ�ت ــود، ال ــم المفق الحل

ي ســوريا منــذ آذار/ 2011.
الأطفــال �ف

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBdXpFQnN6T0NMQ00/edit
http://sn4hr.org/arabic/?p=2594
http://sn4hr.org/arabic/?p=2594
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1- القصف المدفعي والجوي:
ــة عــام  ــة مــع نهاي ي اســتخدام الأســلحة الثقيل

ــة �ف توســعت القــوات الحكومي
ــص،  ــاة وحم ــا وحم ــدن درع ــات م ــات والمدرع ــارصت الدباب ــث ح 2011، حي

ــة. ــاء الســكنية والتجمعــات المدني ــاون عــىل الأحي ــف اله واســتخدمت قذائ
ان  ي منتصــف عــام 2012 بــدأت القــوات الحكوميــة باســتخدام ســالح الطــ�ي

�ف
وتكثــف اســتخدام الطائــرات المروحيــة والحربيــة مع خــروج مناطق واســعة عن 
ســيطرة القــوات الحكوميــة، بــدأ ذلــك مع نهايــة عــام 2012 باســتخدام القنابل 
ــىل  ي ع

ــوا�أ ــف العش ــلحة القص ــن أس ــا م ه ــكود، وغ�ي ــخ س ــة، وصواري ميلي ال�ب
امتــداد شــمال البــالد وجنوبهــا، اتصفــت %95 مــن تلــك الهجمــات بعشــوائيتها 
، والـــ %5 المتبقيــة اســتهدفت  ف ف ومدنيــ�ي ف مســلح�ي ف بــ�ي ي ل تمــ�ي

المفرطــة، الــ�ت
ف أو مراكــز عســكرية. لــم تــراِع معظــم تلــك الهجمــات مبــدأ  مقــرات مســلح�ي
ي القــوة عندمــا يكــون المقــر العســكري محاطــاً بأبنيــة غــ�ي عســكرية.

التناســب �ف
نســان اســتخدام القــوات الحكوميــة  وقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
يــن  ف 1/ ترش ثنــ�ي أكــ�ش مــن 5150 قنبلــة برميليــة منــذ أول اســتخدام لهــا يــوم الإ
ــل 12194  ي مقت

ــك �ف ــبب ذل ــباط/ 2015 تس ــة 20/ ش ــ�ت الجمع الأول/ 2012 ح
شــخصاً، أكــ�ش مــن %96 منهــم مدنيــون، وأكــ�ش مــن %50 مــن الضحايــا هــم 

نســاء وأطفــال.

ي بالالذقية  الأحــد 14/ آب/ 2011 قصفــت القــوات الحكوميــة حــي الرمــل الجنــو�ب
بالدبابــات، ما تســبب بمقتــل شــخص وزوجته.

يــن الأول/ 2011 اســتهدفت القــوات الحكوميــة أحــد المنــازل  الأربعــاء 19/ ترش
ي مدينــة القصــ�ي بحمــص بقذيفــة دبابــة تســبب ذلــك بمقتــل 3 فتيــات مــن 

�ف
عائلــة واحــدة.

يــوم الجمعــة 29/ حزيــران/ 2012 قتلــت القــوات الحكوميــة 9 أشــخاص عندمــا 
اســتهدفت حافلــة مدنيــة عــىل طريــق قلعــة الحصــن – الــزارة بحمــص بقذيفــة 

دبابة.

ي 
يــوم الأحــد 9/ كانون الأول/ 2012 اســتهدفت القوات الحكومية ســوقاً شــعبياً �ف

مدينــة القوريــة بديــر الــزور، بقذائــف المدفعيــة، ما تســبب بمقتل 27 شــخصاً، 
بينهــم 6 أطفال، و17 ســيدة.

ثانياً: النتهاكات المتعلقة بتسي�ي الأعمال القتالية

وعة أ: الهجمات غ�ي الم�ش

ف مــن أحيــاء حلــب، تســبب ذلــك  ق مدينــة حلــب، الــذي يضــم آلف النازحــ�ي ف 18/ شــباط/ 2013 قصفــت القــوات الحكوميــة حــي جبــل بــدرو �ش ثنــ�ي يــوم الإ
نســان. بمقتــل 37 مواطنــاً، بينهــم 16 طفــالً، و7 ســيدات اثنتــان منهــم حامــل بحســب مــا وثقتــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ي مدينة الحارة بدرعا، ما أدى إىل مقتل 11 مدنياً، بينهم سيدتان وطفل. 
يوم الثالثاء 23/ تموز/ 2013 قصفت القوات الحكومية أحياء سكنية �ف

. ف يوم الجمعة 27/ كانون الأول/ 2013 قصفت القوات الحكومية حي البغيلية بدير الزور بقذيفة هاون؛ ما تسبب بمقتل طفل�ي

ي مدينــة نــوى بدرعــا، مــا تســبب بحســب مــا وثقتــه 
ف عــىل أحــد الأبنيــة الســكنية �ف ف برميليتــ�ي ان المروحــي الحكومــي قنبلتــ�ي الجمعــة 7/ آذار/ 2014 ألقــى الطــ�ي

، بينهــم 4 أطفــال وســيدتان.  ف نســان بمقتــل 7 مدنيــ�ي الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ي بلــدة رأس المعــرة بمحافظة ريف دمشــق، ما تســبب بمقتل 
ف عــىل الســوق الرئيــس �ف ف برميليتــ�ي ان المروحــي الحكومــي قنبلتــ�ي الأحــد 16/ آذار/ 2014 ألقــى الطــ�ي

14 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفال وســيدة.

ف بحمــص، مــا أدى إىل مقتل 9 أشــخاص، بينهم  ي مدينــة الرســ�ت
ي �ف

ان المروحــي الحكومــي أربــع قنابــل برميليــة عــىل حــي ســك�ف الســبت 30/ آب/ 2014 ألقــى الطــ�ي
نســان. طفــل و3 ســيدات، توفيــت إحداهــن مــع جنينها بحســب ما ســجلته الشــبكة الســورية لحقوق الإ

ان المروحــي الحكومــي 5 قنابــل برميليــة، أربعــة منهــا عــىل قريــة تــل ذهــب التابعة لمدينــة الحولة، وقنبلــة برميلية  / 2015 ألقــى الطــ�ي ي
الأربعــاء 21/ كانــون الثــا�ف

واحــدة عــىل قريــة كفرلهــا، مــا تســبب بمقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم طفالن وســيدتان.
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2 -هجمات القناصة:
بــص بالضحيــة ويراهــا جيــداً  يمتــاز القتــل بالقنــص ضمــن المــدن، بــأن القنــاص ي�ت
عــ�ب منظــار ســالحه، ويســتطيع التأكــد مــن ضحيتــه قبــل قتلهــا، وهــو بهــذا يتشــابه 
عــدام، إذ أن القاتــل هنــا يعلــم تمامــاً هويــة ضحيتــه ويتعمــد قتلهــا،  مــع عمليــات الإ
ف طفــل أو كهــل أو امــرأة أو حــ�ت عاجــز، وبــكل تأكيــد دون  اث أوتفريــق بــ�ي دون اكــ�ت

معرفــة ديانــة الضحيــة.
ف  ــ�ي ــاص القناص ــيدة، برص ــالً، و687 س ــم 494 طف ــاً، بينه ــل 5761 مدني ــجلنا مقت س

. ف ــ�ي الحكومي
، الــذي أصدرتــه الشــبكة  مــن أجــل التوســع نرجــو الطــالع عــىل تقريــر صيــد البــرش
ي ســوريا منــذ بدايــة آذار/ 

نســان، ووثقنــا فيــه عمليــات القنــص �ف الســورية لحقــوق الإ
ــن الأول/ 2014. ي ــ�ت 23/ ترش 2011 ح

الســبت 17/ كانــون الأول/ 2011 قتلــت القناصــة التابعــة للقــوات الحكوميــة الشــاب 
ي حــي الوعــر بحمــص.

ي قلبــه أثنــاء قيادتــه الســيارة �ف
محمــد جمــال العــىلي برصاصــة �ف

/ 2012 قتلــت القناصــة التابعــة للقــوات الحكوميــة الطفــل  ي
يــن الثــا�ف الأحــد 11/ ترش

ي مدينــة طفــس بدرعــا.
أحمــد محمــود حجــازي �ف

الأحــد 15/ كانــون الأول/ 2013 قتلــت القــوات الحكوميــة الســيدة زكية حمــادة برصاص 
ي حــي الحجر الأســود بدمشــق. 

قنــاص �ف

ف  / 2014 قتلــت القناصىــة التابعة للقوات الحكومية شــخص�ي ي
الجمعــة 10/ كانــون الثــا�ف
ي حــي الوعــر بحمص. 

�ف

الأربعــاء 4/ شــباط/ 2015 قتلــت القناصىــة التابعــة للقــوات الحكوميــة الســيد عبــاس 
ي حــي بســتان الباشــا بحلــب. 

إبراهيــم الســعيد �ف

: ي ي القطاع الط�ب
ي والعاملون �ف

1 - المشا�ف
ــات،  ــة، والصيدلي ــاط الطبي ي والنق

ــة باســتهدافها للمشــا�ف ــوات الحكومي اســتمرت الق
، أو  ي بالقتــل المبــا�ش ي المجــال الطــ�ب

ف �ف إضافــة إىل اســتهدافها المتكــرر للعاملــ�ي
ي الســجون، أو الخطــف والتضييــق. قتلــت القــوات الحكوميــة 445 ناشــطاً 

التعذيــب �ف
ف  ر مــا ليقــل عــن  25٦ مــا بــ�ي مــن الكــوادر الطبيــة، بينهــم 15 ســيدة، إضافــة إىل تــرف
مشــفى ونقطــة طبيــة، تعرضــت لالســتهداف خــالل الســنوات الأربــع الماضيــة نشــ�ي 

ف فيهــا. أننــا نصــدر تقريــراً شــهرياً حــول اســتهداف المنشــآت الطبيــة والعاملــ�ي

ــار/ 2011 قتلــت القــوات الحكوميــة الممــرض والمســعف موفــق حســن  الأحــد 8/ أي
دخــل اللــه، 42 عامــاً، مــن مدينــة تســيل بدرعــا، بعــد إطــالق الرصــاص عليــه أثنــاء 

قيامــه بإســعاف الجرحــى.

ي حمص 
الأربعــاء 7/ أيلــول/ 2011 اســتهدف حاجــز عســكري تابــع للقــوات الحكوميــة �ف

القديمــة ســيارة إســعاف تابعــة لمنظمــة الهــالل الأحمــر، كانــت تحــاول نقــل أحــد 
ي أحدهــم وهــو المســعف حكــم 

، وتــو�ف ف ي إصابــة 3 مســعف�ي
الجرحــى، مــا تســبب �ف

دارق الســباعي متأثــراً بجراحــه يــوم الخميــس 15/ أيلــول/ 2011. 

ف 26/ أيلــول/ 2011 اعتقلــت القــوات الحكوميــة الطبيــب النفــ�ي محمــد  ثنــ�ي يــوم الإ
فــراج عنــه يــوم  ــا بريــف دمشــق، تــم الإ ي مدينــة داري

أبــو هــالل مــن مــكان عملــه �ف
ــران/ 2012. ــبت 23/ حزي الس

ــفى  ــة لمش ــوات الحكومي ــتهداف الق ــان اس نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــت الش وثق
نشــاءات بحمــص بقذائــف هــاون عــدة مــرات عــدة خــالل شــهر  ي حــي الإ

الحكمــة �ف
شــباط/ 2012. 

ي مدينــة 
الســبت 15/ أيلــول/ 2012 اعتقلــت القــوات الحكوميــة عضــو الهــالل الأحمــر �ف

دومــا بريــف دمشــق محمــد المــري، ول يــزال قيــد الختفــاء القــري حــ�ت لحظــة 
إعــداد التقريــر. 

/ 2012 قصفــت القــوات الحكوميــة مدينــة �اقــب بإدلــب؛  ي
يــن الثــا�ف الأربعــاء 7/ ترش

مــا تســبب بمقتــل الطبيبــة فاديــا عبــود.

الخميــس 20/ كانــون الأول/ 2012 قتلــت القــوات الحكوميــة الممــرض محمــد خالــد 
الحمــ�ي أثنــاء قيامــه بإســعاف الجرحــى نتيجــة القصــف الــذي اســتهدف مدينــة كفــر 

بطنــا بريــف دمشــق.

ي الميدانيــة رامــي 
/ 2013 قتــل الطبيــب ومديــر أحــد المشــا�ف ي

الســبت 5/ كانــون الثــا�ف
البديــوي متاثــراً بجراحــه بعــد إصابتــه بالقصــف الــذي نفذتــه القــوات الحكوميــة عــىل 

مدينــة معــرة النعمــان بإدلــب.

ب: الأشخاص والأعيان المحميون عى وجه التحديد

ي الحكومــي مشــفى كرنــاز  ان الحــر�ب / 2013 اســتهدف الطــ�ي ي
الثالثــاء 15/ كانــون الثــا�ف

ي بنــاء المشــفى.
ة �ف ار ماديــة كبــ�ي بحمــاة،  مــا تســبب بــأرصف

ــل  ــان مقت نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــت الش ــباط/ 2013 وثق ف 18/ ش ــ�ي ثن ــوم الإ ي
الطبيــب مصعــب عمــران الحكيــم مــن حــي الميــدان بدمشــق، تحــت التعذيــب بعــد 

ي بدايــة عــام 2012.
اعتقالــه مــن قبــل القــوات الحكوميــة �ف

ــار/  يــوم الخميــس 15/ أي
ان  الطــ�ي قصــف   2014
ــي صاروخاً  ي الحكوم الحر�ب
ــة  اســتهدف مشــفى مدين
ي بدرعــا؛ 

ــدا�ف جاســم  المي
ي 

مــا تســبب بدمــار كبــ�ي �ف
المشــفى. وقــد ســجلت 
ــل  ــورية مقت ــبكة الس الش
ــب، و3  ــخاص، طبي 5 أش

، وطفــل. ف ممرضــ�ي

ــوز/  ف 28/ تم ــ�ي ثن ــوم الإ ي
2014 اســتهدفت القــوات 
الحكوميــة أحــد النقــاط 
ي بلــدة النشــابية 

الطبيــة �ف
بقذيفــة  بريــف دمشــق 
هــاون، مــا تســبب بمقتــل 
ي النقطة 

ف يعمالن �ف طبيبــ�ي
ــة. الطبي

ي محافظــة درعــا، 45 عامــاً، 
، طبيــب، مــن أبنــاء درعــا المحطــة �ف ف الحمــ�ي إيــاد حســ�ي

ــا،  ــة درع ق بمدين ــرش ــفى ال ــن مش ي كل م
ــل �ف ــات، عم ــالث بن ــد وث ــه ول وج ولدي ف ــ�ت م

ق  ي بمدينــة الحــراك، قامــت قــوات الأمــن بمداهمــة مشــفى الــرش
والمشــفى الميــدا�ف

ت قــوات الأمــن أهلــه  ف 17/ شــباط/ 2014 وقــد أخــ�ب ثنــ�ي واعتقــال مــن بداخلــه يــوم الإ
بخــ�ب وفاتــه يــوم الأحــد 3/ آب/ 2014. 

/ 2015 اســتهدفت القــوات الحكوميــة بصــاروخ أرض أرض  ي
الجمعــة 30/ كانــون الثــا�ف

ار ماديــة  ي حــي جوبــر بدمشــق، مــا أدى لإصابتهــا بــأرصف
مــن نــوع فيــل نقطــة طبيــة �ف

ة. كبــ�ي

 محمد المرصي

https://drive.google.com/file/d/0B1ff9-QSg_BVazBDQUt2WEt2WkU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B1ff9-QSg_BVazBDQUt2WEt2WkU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEORTMwbHo4XzJMRDA/view
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ي والممتلكات الثقافية
ي المجال الدي�ف

2 - العاملون �ف
ي بعــض الأحيــان كمقــرات لقصــف مناطــق محيطة، وقد ســجلنا اســتهداف ما 

تعمــدت القــوات الحكوميــة اســتهداف أماكــن العبــادة مــن مســاجد وكنائــس، كمــا اســتخدمتها �ف
ليقــل عــن 2044 دار عبــادة مــن قبــل القــوات الحكوميــة، ونحــن نصــدر تقريــراً شــهرياً حــول اســتهداف المراكــز الحيويــة كافة.

ي مب�ف الكنيسة.
ي دمار �ف

ي بحمص؛ ما تسبب �ف
ي حي صليبة العصيا�ت

يوم الأحد 9/ أيلول/ 2011 قصفت القوات الحكومية كنيسة مارليان �ف

ي مب�ف المسجد.
ي مدينة يلدا بريف دمشق بقذائف الهاون، ما تسبب بدمار �ف

/ 2012 استهدفت القوات الحكومية مسجد الشافعي �ف ي
ين الثا�ف يوم الجمعة 23/ ترش

نسان. ، بحسب ما سجلته الشبكة السورية لحقوق الإ ف منتصف شهر أيلول/ 2012 قصفت القوات الحكومية مطرانية الريان الكاثوليك بقذائف الهاون مرت�ي

ي مدينة حرستا بريف دمشق، وخربت محتوياتها وحطمت أثاثها.
يوم الجمعة 8/ شباط/ 2013 اقتحمت عنارص تابعة للقوات الحكومية كنيسة السيدة العذراء �ف

ي المســجد، ومقتــل خطيــب المســجد 
ي حــي الوعــر بقذيفــة دبابــة، مــا تســبب بدمــار �ف

يــوم الجمعــة 22/ كانــون الأول/ 2013 اســتهدفت القــوات الحكوميــة مســجد الرئيــس �ف
الشــيخ صفــوان مشــارقة.

، بينهم  ف ي ريــف دمشــق بقذيفــة هــاون، قتــل إثــر ذلــك 19 شــخصاً، جميعهم مــن المدنيــ�ي
/ 2014 قصفــت القــوات الحكوميــة مســجد مديــرا �ف ي

يــوم الجمعــة 17/ كانــون الثــا�ف
طفالن.

ي بنية الكنيسة.
ي مدينة حمص، وقد سجل إثر ذلك دمار �ف

ي الحكومي كنيسة سيدة السالم �ف ان الحر�ب يوم الأربعاء 16/ نيسان/ 2014، استهدف الط�ي

ي مدينــة بــرى الشــام بدرعــا، للقصــف بخمــس قذائــف مــن مدفعيــة القــوات 
يــوم الأحــد 27/ نيســان/ 2014، تعــرض المســجد العمــري أحــد أهــم المســاجد الأثريــة �ف

الحكوميــة؛ مــا أدى إىل إصابــة مئذنــة المســجد.

ار  ي الحكومــي صاروخــاً مســتهدفاً المســجد الكبــ�ي بدومــا، مــا أدى إىل مقتــل 3 أشــخاص، وإصابــة المســجد بــأرصف ان الحــر�ب / 2015 قصــف الطــ�ي ي
يــوم الأحــد 4/ كانــون الثــا�ف

مادية.

، وقــد جعلــت منــه  مقــراً عســكرياً، تتمركــز فيــه آليــات عســكرية ومدفعية ثقيلــة، تقصف منه  ي ي مدينــة محــردة بريــف حمــاة الغــر�ب
تســتغل القــوات الحكوميــة الديــر الكنــ�ي �ف

القــرى والبلــدات المجاورة.

عاميون: 2 -الإ
. وتتنــوع  ف ف والصحفيــ�ي عالميــ�ي ي اســتهدافها لالإ

ااســتمر نهــج القــوت الحكوميــة �ف
ي حقهــم كالقتــل والعتقــال، حيــث قتلــت القــوات الحكومية 

ي تمارســها �ف
النتهــاكات الــ�ت

ــب. ــت التعذي ــوا تح ــوا وقتل ــيدات، و15 اعتقل ــم 4 س ــاً، بينه 393 إعالمي

عالمي  نســان مقتل الناشــط الإ الثالثــاء 9/ آب/ 2011 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
روحــي فايــز النــداف، مــن مدينــة زملــكا بريــف دمشــق تحــت التعذيــب، بعــد اعتقالــه 

يــوم الأحــد 7/ آب/ 2011.

الأربعــاء 22/ شــباط/ 2012 قصفــت القــوات الحكوميــة حــي بابــا عمــرو بحمــص، مــا 
تســبب بمقتــل الصحفيــة الأمريكيــة مــاري كولفــن والمصــور الفرنــ�ي ريمــي أوشــيل.

 2013 الأول/  كانــون   /20 الجمعــة 
إعالمــي  الحكوميــة  القــوات  قتلــت 
ي 

ز ملهــم بــركات �ف ومصــور وكالــة رويــ�ت
ــب. ــة حل مدين

يــوم الســبت 8/ آذار/ 2014، قتلــت 
القــوات الحكوميــة الصحفــي الكنــدي 
قصــف  نتيجــة  مصطفــى؛  عــىلي 
ميليــة عــىل حــي الحيدرية  بالقنابــل ال�ب
بحلــب، الصحفــي عــىلي هــو صحفــي 
مســتقل مــن مواليــد كنــدا لأب مري 

ــة. وأم كندي

ــاء 22/ تمــوز/ 2014، قتــل  يــوم الثالث
“مديــر  بجــروك  أســعد  عالمــي  الإ
متأثــراً  شــامنا”؛  مجلــة  ومؤســس 
بجراحــه بعــد أن أصيــب بالقصــف 
ي مدينة 

الجــوي عــىل ســاحة الشــهداء �ف
ــوم  ــماىلي ي ــب الش ــف حل ــان بري حريت

الجمعــة 18/ تمــوز.

يــوم الثالثــاء 17/ شــباط/ 2015 وثقــت 
نســان  الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ي بعد 

عالمــي عبــدو المفعــال�ف مقتــل الإ
ي 

إصابتــه برصاص القــوات الحكوميــة �ف
ف بدرعــا.  مدينــة الشــيخ مســك�ي
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وعة: ج - استخدام الأسلحة غ�ي الم�ش

1 - الأسلحة الكيميائية
ي ســوريا، أدى ذلــك إىل مقتــل 950 شــخصاً، 

ي 40 منطقــة �ف
اســتخدمت القــوات الحكوميــة غــازات يُعتقــد أنهــا ســامة، مــن ضمنهــا غــاز الكلــور، مــا ليقــل عــن 103 مــرات، وذلــك �ف

بينهــم 40 مــن عنــارص المعارضــة المســلحة، و7 مــن أ�ى القــوات الحكوميــة، و903 مدنيــاً، بينهــم 187 طفــالً، و 162 ســيدة. كمــا أصيــب مــا ليقــل عــن ٣200 آخريــن.
 

الأحــد 23/ كانــون الأول/ 2012 اســتهدفت القــوات الحكوميــة منطقــة البياضــة وديــر بعلبــة بحمــص بالغــازات الســامة، مــا تســبب بمقتــل 6 أشــخاص، وإصابــة ما ل يقــل عن 60 
شــخصاً، منهــم 10 حــالت خطــرة و4 حــالت أصيبــوا بالشــلل، و3 حــالت فقــدان البر.

ف عــىل حي الشــيخ مقصود بحلــب، المعــروف بأغلبيته الكردية، تســببت هــذه القذائف  ف غازيتــ�ي يــوم الســبت 13/ نيســان/ 2013 قامــت طائــرات مروحيــة حكوميــة بإلقــاء قذيفتــ�ي
ف بينهــم طفــالن رضيعــان، إضافــة إىل تعــرض أكــ�ش مــن 12 آخريــن لالإصابة بحالة تســمم نتيجة استنشــاقهم للغاز الســام. ي مقتــل 5 مواطنــ�ي

�ف

قيــة والغربيــة لريــف دمشــق بأكــ�ش مــن 10 صواريــخ محملــة بغــازات ســامة، مــا تســبب بمقتــل 813  ي الغوطــة الرش
الأربعــاء 21/ آب/ 2013 قصفــت القــوات الحكوميــة مناطــق �ف

شــخصاً، بينهــم 172 طفــالً، و148 ســيدة. 

ي يــوم الخميــس 22/ أيــار/ 2014، تعرضــت كل مــن مدينــة كفــر زيتــا بحمــاة، وقــرى عطشــان بحمــاة، والتمانعــة بإدلــب، للقصــف بأكــ�ش مــن 4 قنابــل برميليــة محملــة بالغــازات 
�ف

السامة.
لمزيد من التفاصيل يمكن الطالع عىل تقريرنا الصادر بتاريخ 7/ آذار/ 2015، بعنوان: 71 خرقاً لقرار مجلس الأمن 2118 ع�ب 71 هجوماً بالغازات السامة.

2 - الذخائر العنقودية
، عــىل الرغــم مــن إدانــه  11٣ دولــة حــول العالــم لســتخدام القــوات الحكوميــة لهــا، إل أن ذلــك لــم  ف يعتــ�ب اســتخدام الذخائــر العنقوديــة محرمــاً لأنهــا أســلحة عديمــة التميــ�ي

ميليــة. يُغــ�ي شــيئاً، عــىل غــرار إدانــة اســتخدام الغــازات الســامة، والقنابــل ال�ب
قتلت الذخائر العنقودية 2٨٩ شخصاً، بينهم ٧٦ طفالً و٣٨ امرأة، أي أن نصف الضحايا تقريباً هم نساء وأطفال.

نســان مــا ليقــل عــن 95 هجوماً،  ي اســتخدمت فيهــا القــوات الحكوميــة الذخائــر العنقوديــة، فقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
يُعتــ�ب عــام 2014، مــن أكــ�ش الأعــوام الــ�ت

، أما مخلفــات تلك الذخائر فقد تســببت  تســببت هــذه الهجمــات بمقتــل 48 شــخصاً، بينهــم 16 طفــالً، و4 نســاء، كمــا تســببت بإصابــة 250 آخرين بجروح، وذلك بشــكل مبــا�ش
بمقتــل 28 شــخصاً، بينهــم 19 طفالً، و3 نســاء.

ي 
ي قرابــة 23 نقطــة. يــوم الثالثــاء 18/ آذار/ 2014، اســتخدمت القــوات الحكوميــة الذخائــر العنقوديــة ضــد أربعــة أحيــاء ســكنية �ف

اســتهدفت محافظــة حلــب وحدهــا 34 مــرة �ف
، وبعيديــن، وبســتان الباشــا. مدينــة حلــب، هــي: الشــيخ فــارس، والشــيخ خــرف

ف  ي صاروخــاً يحمــل ذخائــر عنقودية عىل أحد بســات�ي ان الحــر�ب ي يــوم الجمعــة 1/ آب/ 2014، ألقــى الطــ�ي
ي مدينــة كفــر زيتــا، و�ف

تعرضــت محافظــة حمــاة لـــ 18 هجومــاً، 11 منهــا �ف
اب مجموعــة أطفــال منــه، مــا أدى إىل مقتــل 11 شــخصاً، بينهــم 6 أطفــال وســيدتان من عائلــة واحدة. بلــدة معــرزاف، انفجــرت مخلفــات الصــاروخ بعــد اقــ�ت

ي العالــم مــن حيــث اســتخدام الذخائــر 
يــن الأول، بعنــوان النظــام الســوري الأســوأ �ف نســان الصــادر بتاريــخ 11/ ترش يمكــن الطــالع عــىل تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

العنقوديــة، وقــد وثقنــا فيــه 83 اســتخداماً للذخائــر العنقوديــة.

http://sn4hr.org/arabic/?p=3621
http://sn4hr.org/arabic/?p=3621
http://sn4hr.org/arabic/?p=3278
http://sn4hr.org/arabic/?p=3278
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د- الحصار:

ي ريــف دمشــق، 
قيــة وداريــا �ف ي الغوطــة الرش

اتبعــت القــوات الحكوميــة سياســة فــرض الحصــار عــىل المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة المســلحة، كمــا هــو الحــال �ف
ر شــبكات  ي الناتــج عــن تراكــم النفايــات، وتــرف

الحصــار المســتمر أدى لنتشــار حــالت مــن ســوء التغذيــة والجفــاف، إضافــة إىل انتشــار عــدد مــن الأوبئــة بســبب التلــوث البيــ�أ
الــرف الصحــي، كل ذلــك أدى إىل مقتــل 730 شــخصاً، بينهــم 224 طفــالً، و212 ســيدة.

طبقــت القــوات الحكوميــة حصــاراً مطبقــاً عــىل أحيــاء حمــص القديمــة منــذ نهايــة حزيــران/ 2012 حيــث منعــت الحواجــز العســكرية المحيطــة بالحــي دخــول المــواد الغذائيــة 
اف الأمم المتحــدة ومنظمة  ي شــباط/ 2014 تحــت إ�ش

ف والجرحــى، اســتمر الحصــار مــا يزيد عــن 680 يومــاً، تم إجــالء العائــالت �ف والطبيــة كمــا منعــت خــروج العائــالت والمدنيــ�ي
ــالل الأحمر. اله

ي الســيد زكريــا شماشــان، 76 عامــاً، مــن مدينــة داريــا بريــف دمشــق متاثــراً بمرضــه؛ بســبب عــدم توفــر الغــذاء الــالزم نتيجــة الحصــار 
الســبت 1/ كانــون الأول/ 2012 تــو�ف
قيــة. المفــروض عــىل الغوطــة الرش

 ، يــن الأول/ 2013، وحــ�ت لحظــة طباعة هــذا التقرير؛ بهــدف إنهــاك الأهاىلي حــارصت القــوات الحكوميــة عــ�ب حواجزهــا حــي الوعــر بمدينــة حمــص، منــذ يــوم الخميــس 10/ ترش
وفــرض هــدٍن أو اتفاقيــات قريــة لمــا يُقــارب 15 ألــف عائلــة. تســتخدم هــذه الحواجــز الحصــار الجماعــي كأحــد أســاليب الحــرب، حيــث تمنــع إدخــال الأغذيــة والأدويــة، 

از. ف والمحروقــات، باســتثناء حــالت نــادرة تحــت الضغــط أوالبــ�ت

ي مدينــة المعضميــة بريــف دمشــق، نتيجــة نقــص التغذيــة بســبب الحصــار المفــروض عــىل 
ف �ف نســان مقتــل طفلــ�ي الســبت 31/ آب/ 2013 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

الغوطة. 

ي الطفــل عمــران راتــب الخطيــب، مــن مدينــة دومــا بريــف دمشــق، نتيجــة نقــص المــواد الغذائيــة والدوائيــة بســبب حصــار القــوات الحكوميــة 
الجمعــة 14/ آذار/ 2014 تــو�ف

قيــة. للغوطــة الرش

مــوك، وحــي التضامــن أحــد أحيــاء مدينــة دمشــق، ول تــزال الميــاه مقطوعــة  ف 8/ أيلــول/ 2014، قامــت القــوات الحكوميــة بقطــع شــامل للميــاه عــن مخيــم ال�ي ثنــ�ي ي يــوم الإ
و�ف

حــ�ت الآن.
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ي سوريا:
ي مارستها الميليشيات الشيعية المقاتلة �ف

أبرز النتهاكات ال�ت

ي مقتــدى الصدر، الــذي تواتــرت تقارير 
ف ينتمــون إىل جيــش المهــدي التابــع للزعيم الشــيعي العــرا�ت أواخــر عــام 2011، اعتقــل عنــارص مــن المعارضــة المســلحة مقاتلــ�ي

ي ســوريا 
ي وجــود الفصائل الشــيعية �ف

ي لهــذه المشــاركة حــ�ت وقــت قريــب، لكــن المنعطــف الأبــرز �ف
ف وإرســالهم إىل ســوريا، رغــم نفيــه العلــ�ف تشــ�ي إىل تجنيــده مقاتلــ�ي

ي ســوريا لحماية المراقد الشــيعية عامــة ومرقد الســيدة زينب 
ف ظهــر لــواء أبــو الفضــل العبــاس، وبــدأت تظهــر الكثــ�ي مــن دعــوات القتــال �ف ي صيــف 2012م، حــ�ي

كان �ف
عــالم الجتماعي. خاصــة، وترافــق ذلــك مــع بروباغنــدا حشــد طائفــي تبّثهــا وســائل إعــالم متنوعة مــن الصحــف اليوميــة إىل الفضائيــات إىل وســائل الإ

ي نيســان/ 
ي الراع بشــكل معلن �ف

ي �ف
ف الشــيعة مــن فصائــل عديــدة لتقاتــل تحــت مظلــة لواء أبــو الفضــل العبــاس، وكان دخول حــزب اللــه اللبنــا�ف اســتمّر ضــخ المقاتلــ�ي

ي وجــود 
قليمــي المســاند للنظــام، بينمــا شــهدت الشــهور الالحقــة مرحلــة تحــّول أخــرى �ف ي طبيعــة القتــال الشــيعي الإ

ي القصــ�ي وريفهــا، نقطــة تحــّول مهّمــة �ف
2013 �ف

ي العــراق، بمــا يعنيــه ذلــك مــن عالنيــة القتــال إىل 
ي ســوريا، حيــث بــدأت تظهــر بشــكل أكــ�ش وضوحــاً فصائــل تابعــة رســمّياً للفصائــل الأصــل �ف

الفصائــل الشــيعية �ف
، إضافة  ف ي تعمــل عىل تســهيل هــذا الضــّخ للمقاتلــ�ي

ي العــراق، حــ�ت الحكومــة العراقيــة الــ�ت
جانــب النظــام بالنســبة لمعظــم القــوى السياســية والعســكرية الشــيعية �ف

ي القتــال.
اكها الفعــىلي �ف إىل دلئــل تشــ�ي إىل اشــ�ت

ف 9/ نيســان/ 2012 قامت عنــارص مــن ميليشــيات شــيعية محليــة من قــرى الحازمية والكاظميــة والمختارية  ثنــ�ي ف 2/ نيســان/ 2012، حــ�ت الإ ثنــ�ي ف الإ ي المــدة الواقعــة بــ�ي
�ف

، واغتصــاب للنســاء، ترافق  ي
ي الحــي، شــملت عمليــات إعــدام ميــدا�ف

ي 2/ نيســان/ 2012، وارتكبــوا مجــازر مروعــة �ف
المجــاورة لحــي ديــر بعلبــة بحمــص باقتحــام الحــي �ف

ي مقابر ســطحية جماعية.
ذلــك مــع عمليــات تنكيــل بالجثــث وحرقهــا أو دفنهــا �ف

نسان توثيق 199 قتيالً، بينهم 21 طفالً، و20 سيدة. استطاع فريق الشبكة السورية لحقوق الإ

الأربعــاء 27/ شــباط/ 2013 اقتحمــت القــوات الحكوميــة مدعومــة بعنــارص مــن ميليشــيات شــيعية أجنبيــة ومحلية قريــة المالكية بحلــب، وبدون أي ســبب يُذكر ســوى 
إرهــاب الأهــاىلي وتخويفهــم. تــم إعــدام عــدد كبــ�ي مــن أهــاىلي القريــة بالرصــاص، مــن بينهــم أطفــال ونســاء وشــيوخ وشــباب، إضافــة إىل عمليــات تعذيــب جســدي 

ين وإشــعالها. ف وحــرق للمنــازل عــ�ب رشــها بالب�ف
ي ذلك اليوم، بينهم 5 أطفال، و3 نساء.

نسان من تسجيل 69 مدنياً من أبناء بلدة المالكية قتلوا �ف تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإ

ي بلدة خنــارص بحلب، ثــم أخرجوهم مــن المب�ف 
ي �ف

الســبت 22/ شــباط/ 2014 اعتقــل عنــارص مــن لــواء أبــو الفضــل العبــاس عــدداً مــن الشــبان من مبــ�ف المركــز الثقــا�ف
، ثــم أســندوهم إىل الجــدار وأطلقوا النــار عليهم بغزارة، تســبب ذلك بمقتل 26 شــاباً. ف ي الســاحة العامــة وهــم معصوبــوا الأعــ�ي

وجمعوهــم �ف

ف بحلــب، بعد قيامهــا باختطاف أك�ت مــن 320  ي قريــة حردنتــ�ي
يــوم الســبت 21/ شــباط/ 2015 ارتكبــت القــوات الحكوميــة والميليشــيات الشــيعية المواليــة لهــا مجــزرة �ف

نســان مقتــل 48 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفال،  يــة أثنــاء انســحابها منهــا، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ شــخصاً مــن قريــة رتيــان المجــاورة واســتخدامهم كــدروع برش
ي الرهائــن. اكُتشــفت معظــم الجثــث داخــل أحــد مــدارس القريــة بعــد ســيطرة المعارضــة 

، بينمــا تــم إطــالق �اح بــا�ت ف و5 ســيدات مــن أهــاىلي قريــة رتيــان وحردنتــ�ي
المســلحة عليها.

ال�قات: 
، وهــروب الأهــاىلي مــن منازلهــم، تقــوم الميليشــيات الشــيعية بعمليــات نهب  ي

�ت ، وريــف حلــب الــرش ي ي ريــف حلــب الجنــو�ب
عــدام والمجــازر �ف بعــد عمليــات القتــل والإ

، الجنيــد، الزّراعــة، المالكيــة،  ف ة، عبيــدة، أم ميــال، أم عامــود، القبتــ�ي ي كل مــن قــرى وبلــدات: )خنــارص، الحمــام، القرباطيــة، حجــ�ي
ممنهجــة للمنــازل، كمــا حصــل �ف

ة(. العدنانية، الســف�ي
ي بعض البلدات )تل عرن، وتل حاصل، وكبارة، وتل علم، وبالط(، سيطرت ميليشيات أبو الفضل العباس عىل المنازل بشكل كامل واستوطنت هناك.

و�ف

الستنتاجات:

لقــد ارتكبــت القــوات الحكوميــة جرائــم متنوعة مــن القتل خــارج نطــاق القانــون، إىل العنف 
نســانية؛ بســبب  ي تــر�ت إىل جرائم ضد الإ

، والتعذيــب، وغــ�ي ذلــك مــن الجرائــم الــ�ت الجنــ�ي
 ، ي

منهجيتهــا وســعة نطاقهــا معــاً. كمــا ارتكبــت جرائم حرب عــ�ب الحصــار والقصف العشــوا�أ
ي 

نســا�ف وتدمــ�ي المنشــآت والأبنيــة، ولــم تكتــِف الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الــدوىلي الإ
، بــل طــال الخــرق قــرارات مجلــس الأمــن، وبشــكل خــاص 2118 المتعلــق  ي

والقانــون العــر�ف
بعــدم تكرار اســتخدام الغــازات الســامة، والقــرار 2139، والقرارات الســابقة، 2042 المتعلق 
ــة عــ�ب  عي ــة محاســبة، بــل يحظــى ذلــك بالرش ، وكل ذلــك دون أي ف فــراج عــن المعتقلــ�ي بالإ

. ي ي والصمت الغــر�ب
الغطــاء الــروسي الصيــ�ف
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ب: انتهاكات القوات الكردية:

العتقال والختفاء الق�ي القتل خارج نطاق القانون
ــة التابعــة لحــزب التحــاد الديمقراطــي )فــرع حــزب العمــال  ارتكبــت القــوات الكردي
ي ســوريا( بشــقيها: قوات حمايه الشــعب، وقوات الأســايش انتهاكات عدة 

ي �ف
الكردســتا�ف

ي تســيطر عليهــا، كالقتل خــارج نطاق القانــون، والعتقــال، والتعذيب، 
ي المناطــق الــ�ت

�ف
والتجنيــد الإجبــاري. بلــغ عــدد الضحايــا الذيــن قتلــوا عــىل يــد القــوات الكرديــة 493 

شــخصاً، يتوزعــون إىل:
، بينهم 21 طفالً، و31 سيدة. ف 242 مدني�ي

251 من مسلحي المعارضة.

ي منطقــة 
/ 2012 قتلــت القــوات الكرديــة 3 أشــخاص �ف ي

يــن الثــا�ف ف 19/ ترش ثنــ�ي يــوم الإ
ف بالحســكة. رأس العــ�ي

نســان مقتل 5 أشــخاص  الســبت 26/ نيســان/ 2013 وثقت الشــبكة الســورية لحقوق الإ
ي قريــة تــل نمــر بالحســكة، بعــد إطــالق الرصاص عليهــم من قبــل القــوات الكردية.

�ف

ي الحاجيــة 
يــوم الســبت 13/ أيلــول/ 2014، اقتحمــت قــوات الحمايــة الكرديــة قريــ�ت

ف  ي الحســكة، وأعدمــت 42 شــخصاً، بينهــم 15 طفــالً، و3 ســيدات، بــ�ي
وتــل حميــس �ف

ي مدرســة القريــة.
ف �ف القتــىل أيضــاً معلَمــ�ي

/ 2015 قتلــت قــوات الحمايــة الكرديــة الســيد علــوان البطــو  ي
الســبت 17/ كانــون الثــا�ف

ــك بعــد رفضــه إعطاءهــم ســيارته  ــة العطشــان بالحســكة، وذل بعــد اقتحامهــا قري
الخاصــة.

؛  ف ي تنتهجهــا قوات الحمايــة الكردية عــىل اعتقــال المدني�ي
تركــزت سياســية العتقــال الــ�ت

بهــدف التجنيــد القــري بشــكل رئيــس، إضافــة إىل النشــطاء الذيــن ينتمــون لتيــارات 
ف حســب توثيــق الشــبكة الســورية  سياســية معارضــة لهــا، حيــث بلــغ عــدد المعتقلــ�ي
نســان نحــو 805 أشــخاص، بينهــم 69 طفــالً، و43 امــرأة، تعــرض الكثــ�ي  لحقــوق الإ
ــك 5  ــبب ذل ــل بس ــر، قت ــوء والقه ي الس

ــة �ف ــب بالغ ــاز وتعذي ــروف احتج ــم لظ منه
ف قرياً 279 شــخصاً. أشــخاص حــ�ت لحظــة إعــداد التقرير، بينمــا بلغ عــدد المختفيــ�ي

، 31 عامــاً، مــن أبنــاء  ي عبــد الرحيــم التخــو�ب
مدينــة عامــودا بالحســكة، يبلــغ مــن العمــر 
ي الحــراك الثوري، 

31 عامــاً، ناشــط إعالمــي �ف
حمايــة  لقــوات  تابعــة  عنــارص  اعتقلتــه 
ــوم الخميــس 9/ تمــوز/  ــة ي الشــعب الكردي
ــودا،  ــة عام ــه بمدين ــكان إقامت ــن م 2013 م

ــاً.  ــه لحق ــرج عن لتف

عالمــي رودي حــاج خليــل،  ي منتصــف شــهر تمــوز مــن عــام 2014، قتــل الإ
�ف

ي أحــد معتقــالت قــوات الحمايــة الكرديــة “الأســايش” التابعــة لحــزب التحــاد 
�ف

الديمقراطــي”ypg”، وســلمت جثتــه إىل ذويــه وعليهــا آثــار تعذيــب.

ي محافظــة الحســكة، 
ف صديــق أحمــد، 14عامــاً، مــن بلــدة القحطانيــة �ف الطفلــة جمــ�ي

 / ي
يــن الثــا�ف اختطفــت مــن قبــل قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة بتاريــخ الثالثــاء 4/ ترش

2014 مــن حــرم مدرســة خولــة بنــت الأزور تحــت تهديــد الســالح بمســاعدة طالبــات 
ــة إىل حــرم المدرســة ثــم  ي قامــت باســتدراج الطفل

ــ�ت ــة ال ــة الكردي ي الشــبيبة الثوري
�ف

اختطفتهــا قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة.

ف بــركات، 26 عامــاً، مــن مدينــة عفريــن  لزكــ�ي
بحلــب، اعتقلتــه عنــارص قــوات الحمايــة 
الكرديــة يــوم الخميــس 9/ كانــون الأول/ 
ي مدينــة عفريــن، 

2014، مــن مــكان إقامتــه �ف
نســان  ولــم يــرد للشــبكة الســورية لحقوق الإ
ــد بإطــالق �احــه حــ�ت  ــة معلومــات تُفي أي

اللحظــة.

، 17 عامــاً، مــن مدينــة عفريــن بحلــب، اعتقلــت مــن قبــل قــوات  ف ف حســ�ي وز حســ�ي نــ�ي
/ 2015 بهــدف التجنيــد القري. ي

حمايــة الشــعب الكرديــة بتاريــخ 14/ كانــون الثــا�ف

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOOHJERGdMM0J5Z0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOQS0yRFhBQzZCbFU/view
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ج: النتهاكات عى يد الجماعات المتشددة:

تنظيم داعش:

 العتقال والختفاء الق�ي القتل خارج نطاق القانون
ــم  ــد تنظي ــىل ي ــخصاً ع ــل 3967 ش ــان مقت نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــت الش وثق

ــان/ 2013.  ي نيس
ــه �ف ــذ تأسيس ــش من داع

يتوزعون إىل:
1054 مدنياً، بينهم 145 طفالً، و159 سيدة.

2913 من مسلحي المعارضة.
ي أو التعذيب.

عدام أو القصف العشوا�أ وذلك ع�ب عمليات الإ

، بينهــم 3 ســيدات وطفــل، بعــد  ف الخميــس 25 / تمــوز/2013 ســجلنا مقتــل 9 مدنيــ�ي
ي مدينــة جرمانــا بريــف دمشــق.

انفجــار ســيارة مفخخــة مصدرهــا تنظيــم داعــش �ف

ي انفجــار 
، �ف ي

ف أحدهــم مســعف ميــدا�ف ف 13/ آب/ 2013 ســجلنا مقتــل شــخص�ي ثنــ�ي الإ
ي مدينــة الرقــة.

ي محطــة القطــار �ف
ســيارة مفخخــة مصدرهــا تنظيــم داعــش �ف

/ 2014، ســجلنا مقتــل نحــو 50 معتقالً، بينهــم مدنيون  ي
يــوم الأربعــاء 8/ كانــون الثــا�ف

ي مشــفى الأطفــال بحلــب عــىل يــد التنظيــم، ذلــك قبيــل انســحابهم 
وإعالميــون، �ف

. منه
يــوم الجمعــة 2/ أيــار/ 2014 قــام أحــد عنــارص تنظيم داعــش ويدعى أحمــد التون�ي 
ي قريــة جدريــن ذات الأغلبيــة العلويــة؛ تســبب ذلــك بمقتــل 

بتفجــ�ي ســيارة مفخخــة �ف
17 مدنيــاً، بينهــم 10 أطفــال، و3 ســيدات، وأصيــب نحــو 50 آخريــن.

وخــالل شــهر آب/ 2014، قتــل تنظيــم داعــش أكــ�ش من 196 شــخصاً، مــن أبناء منطقة 
ي بلــدات غرانيــج، وأبو حمام، والكشــكية بريف ديــر الزور، وهّجــر الآلف 

الشــعيطات �ف
مــن أبنــاء المحافظة.

/ 2015 قتــل تنظيــم داعــش الســيد عــىلي إحســان رزق نيوف  ي
الخميــس 1/ كانــون الثــا�ف

ي بحمــاة، بتهمــة الــردة بعــد اختطافــه عــىل يــد التنظيــم 
مــن منطقــة عقــارب الصــا�ف

يــن الأول/ 2014 مــع والــده، وتــم إعــدام والــده يــوم الثالثــاء  يــوم الثالثــاء 30/ ترش
.2014 / ي

يــن الثــا�ف 25/ ترش

نســان قيــام الجماعــات المتشــددة باعتقــال مــا  ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ليقــل عــن 3914 شــخصاً، بينهــم نحــو 487 طفــالً، و520 ســيدة، بينمــا بلــغ عــدد 

ف قريــاً 1471 شــخصاً . المختفــ�ي

ــاً،  ــان، 39 عام ــع الصبيخ ــاد راف إي
ي 

ي وفــ�ف ي المجــال الطــ�ب
ناشــط �ف

ف بديــر  أشــعة مــن مدينــة هجــ�ي
ــون  ــد 18/ كان ــوم الأح ي ي

ــزور، �ف ال
عنــارص  قامــت   ،2015  / ي

الثــا�ف
مســلحة تابعــة لتنظيــم داعــش 
ي 

باعتقــال إيــاد مــن مــكان إقامتــه �ف
 . ف مدينــة هجــ�ي

يتعــرض المعتقلــون لــدى تنظيــم داعــش لعمليــات تعذيــب ولظــروف احتجــاز غاية 
ي الســوء، تســبب ذلــك بمقتــل 12 شــخصاً.

�ف

إيطــاىلي  دالوليلــو  باولــو  الأب 
الجنســية يبلغ مــن العمــر 59 عاماً، 
وهــو رجــل ديــن مســيحي وناشــط 
ف الأديــان  ســالم يدعــو للحــوار بــ�ي
ــدة  ي محافظــات ســورية ع

ــل �ف تنق
ي يــوم 

قبــل الثــورة وخاللهــا، و�ف
الأحــد 7/ تمــوز/ 2013 اختطــف 
الأب باولــو لــدى توجهــه إىل مدينــة 
الســورية  الحــدود  عــ�ب  الرقــة 
كيــة، ول يــزال مجهــول المصــ�ي  ال�ت
حــ�ت تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر، 
ويُذكــر أن الأب باولــو اختطــف مــن 
ي منطقة 

قبــل مجموعات مجهولــة �ف
ــم داعــش. ــا تنظي يســيطر عليه

عامــاً،   22 الــرزاق  عبــد  باســل 

ناشــط مــن مدينــة الرقــة مبحافظــة 

الرقــة، اعتقلتــه عنــارص مســلحة 

يــوم  داعــش،  لتنظيــم  تابعــة 

الجمعــة 4/ نيســان/ 2014، ومــازال 

مصــر باســل مجهــوالً.

مهنــد الفيــاض، 28 عامــاً، ناشــط 

مــن مدينــة الرقــة، اعتقلتــه عنــارص 

لتنظيــم داعــش  تابعــة  مســلحة 

يــوم الثالثــاء 8/ متــوز/ 2014.

محمــد عبــدو الطــه، 75 عامــاً، 
ــو  ــب، وه ــاب بحل ــة الب ــن مدين م
ــوم  ــاب، ي ــة الب ــاء مدين أحــد وجه
الخميــس 5/ حزيران/ 2014 اعتقلته 
عنــارص مســلحة تابعــة لتنظيــم 
داعــش لتفــرج عنــه لحقــاً يــوم 
الثالثــاء 2/ أيلــول/ 2014، وعــىل 
جســده آثــار تعذيــب شــديد، جرى 
ي 

بعدهــا نقلــه إىل أحــد المشــا�ف
كيــة وفــارق الحيــاة يــوم الأحــد  ال�ت
14/ أيلــول/ 2014؛ نتيجــة تعرضــه 
ب عــىل منطقــة الــرأس خــالل  للــرف

ــه.  ة اعتقال ــ�ت ف

/ 2014، اعتقلــت عنــارص مــن تنظيــم داعــش الســيد  ي
يــن الثــا�ف يــوم الأحــد 16/ ترش

ي تحــت التعذيــب 
ي مدينــة المياديــن بديــر الــزور، ليقــ�ف

لــه �ف ف زهــ�ي الخبــاص، مــن م�ف
ي ســجونهم بعــد نحــو 7 أيــام.

�ف

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOb1Y3RVZUTnNZM2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOc3NsRm5yaDd1bXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOdDhPaVBZN09vdms/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOcms3ME9mYlBreTQ/view
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 التضييق عى السكان

يد الق�ي الت�ش

يــة،  ف ف تمي�ي ي خضعــت لســيطرته قوانــ�ي
ي المناطــق المدنيــة الــ�ت

فــرض تنظيــم داعــش �ف
ع عقوبــات لــكل مــن يُخالفهــا، فبعــد ســيطرته عــىل مدينــة الرقــة وريفهــا بالكامل،  و�ش
ي بنــوده تعليمــات تمــس 

/ 2014، يتضمــن �ف ي
ي 20/ كانــون الثــا�ف

أصــدر التنظيــم بيانــاً �ف
ي المدينــة، وح�ت 

حيــاة النــاس وخصوصياتهــم، فيمــا يتعلــق بمعيشــتهم وحركتهــم �ف
اللبــاس، ولــم يقتــر هــذا عــىل الرقــة، وإنمــا شــمل المناطــق الخاضغــة لســيطرة 

التنظيم.

ف )عبــاءة فضفافــة، حجاب،  حيــث منــع التنظيــم النســاء مــن التجــول إل بلبــاس معــ�ي
ــرم”،  ــة “مح ــروج إل بمرافق ــدم الخ ــاء ع ــىل النس ــرض ع ــا ف ــازات(، كم ــاب، وقف نق
أي زوجهــا أو مــن يحــرم عليهــا الــزواج منــه، وحــذر مــن أن أي خــرق للبيــان ســتتم 

المعاقبــة عليــه.

قتل تنظيم جبهة النرة عن 331 شخصاً يتوزعون إىل:
258 مدنياً، بينهم 44 طفالً، و60 سيدة.

73 من مسلحي المعارضة.

يــوم الجمعــة 27/ نيســان/ 2012 قــام عنــر يتبــع لتنظيــم جبهــة النــرة بتفجــ�ي 
ي حــي الميــدان 

حــزام ناســف بالقــرب مــن مســجد زيــد العابديــن ومدرســة عائشــة �ف
بدمشــق، مــا تســبب بمقتــل 3 أشــخاص بينهــم طفــالن.

 ، ف نســان مقتــل 4 مدنيــ�ي الســبت 19/ أيــار/ 2012 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ــي  ي ح

ــرة �ف ــة الن ــم جبه ــا تنظي ــة مصدره ــيارة مفخخ ــار س ي انفج
ــة �ف ــم طفل بينه

مســاكن غــازي عيــاش بديــر الــزور.

ــ�ي  ــرة بتفج ــة الن ــارص جبه ــد عن ــام أح / 2013 ق ي
ــا�ف ــون الث ف 21/ كان ــ�ي ثن ــوم الإ ي

ي مدينــة ســلمية بحمــاة، الــذي يعــد مقــراً 
ي مقــر معمــل الســجاد �ف

ســيارة مفخخــة �ف
للجــان الشــعبية المواليــة للقــوات الحكوميــة؛ مــا تســبب بمقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 6 
ي 

أطفــال، و3 ســيدات، إضافــة إىل إصابــة أكــ�ش مــن 56 آخريــن، وهــم مــن ســكان المبا�ف
المجــاورة لمعمــل الســجاد.

ــه  ــاً تبــ�ف في / 2013 نــرش تنظيــم جبهــة النــرة بيان ي
ــا�ف ــون الث يــوم الســبت 26/ كان

عمليــة التفجــ�ي 

/ 2013، قــام أحــد عنارص جبهــة النرة بتفج�ي ســيارة  ي
يــن الثــا�ف يــوم الأربعــاء 6/ ترش

ف  ي مدينــة الســويداء، ســجلنا مقتــل ســيدت�ي
مفخخــة قــرب فــرع المخابــرات الجويــة �ف

كانتــا تمران بجــوار المب�ف المســتهدف.  

/ 2013 نــرش تنظيــم جبهــة النــرة بيانــاً تبــ�ف فيــه  ي
يــن الثــا�ف يــوم الخميــس 7/ ترش

. عمليــة التفجــ�ي

ي حــي كرم اللوز بشــارع 
يــوم الأربعــاء 9/ نيســان/ 2014 انفجــرت ســيارتان مفخختــان �ف

همــا عــن بعــد مــن قبل عنــارص جبهــة النرة. ي بحمــص، حيــث تــم تفج�ي الخــرف
نســان مقتــل 21 مدنيــاً، 8 ســيدات، و3 أطفــال،  وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ة.  وإصابــة نحــو 104 آخريــن، إصابــة 30 منهــم خطــ�ي

ــه  ــاً تبــ�ف في يــوم الخميــس 10/ نيســان/ 2014 نــرش تنظيــم جبهــة النــرة بيان
. عمليــة التفجــ�ي

يــوم الأربعــاء 10/ كانــون الأول/ 2014، قــام عنــارص مــن جبهــة النــرة بإعــدام 
موك بدمشــق، أمام حشــد  ي الســاحة العامــة بمخيــم ال�ي

ف رميــاً بالرصــاص �ف مدنيــ�ي
لهيــة. مــن أهــاىلي الحــي، وذلــك بتهمــة ســب الــذات الإ

ــة  ــيدة فاطم ــرة الس ــة الن ــن جبه ــارص م ــدم عن ــوم الأحــد 3/ آب/ 2014، أع ي
ــة تلبيســة بحمــص، بتهمــة الســحر والشــعوذة. ي مدين

الشــيخ خليــل، �ف

/ 2015 أعــدم تنظيــم جبهــة النــرة الســيد رشــيد ربيــع  ي
الســبت 24/ كانــون الثــا�ف

لهيــة. مــوك بدمشــق، بتهمــة ســب الــذات الإ ي مخيــم ال�ي
ف �ف أمــام جامــع فلســط�ي

نســان مقتــل  يــوم الحــد 15/ شــباط/ 2015 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
ــت  ــب تح ــيخون بإدل ــان ش ــة خ ــن مدين ــوب م ــز الدي ــد العزي ــرف عب ــيد م الس
ي مدينة 

ي ســجون تنظيــم جبهــة النرة، بعــد مراجعته لــدار القضــاء �ف
التعذيــب �ف

 .2015 / ي
معــرة النعمــان بنــاء عــىل طلــب اســتدعاء يــوم الجمعــة 30/ كانــون الثــا�ف

ي نهايــة شــهر تمــوز/ 2014 أصــدر تنظيــم داعــش مهلــة تحذيريــة لمــدة 24 ســاعة، 
�ف

ــج،  ــو حمــام، الغراني ي )الكشــكية، أب
�ت ــرش ــزور ال ــر ال ــف دي ــدات ري ــاً ســكان بل مطالب

أبــو حــردوب، الجــرذي، ســويدان الجزيــرة، العشــارة، محــكان( بالخــروج منهــا بعــد 
ف عنــارص التنظيــم وأبنــاء تلك البلــدات، واعتــ�ب التنظيم كل  ي درات بــ�ي

الشــتباكات الــ�ت
ي هــذه البلــدات هدفــاً عســكرياً بعــد انقضــاء المهلــة.

مــن �ف

ي منتصــف شــهر أيلــول/ 2014، قــام التنظيــم بتوســيع حملتــه العســكرية لتشــمل 
�ف

ي حلــب ذات الغالبيــة الكرديــة، وقــد 
ف العــرب �ف ي لمنطقــة عــ�ي ي والجنــو�ب

�ت الريــف الــرش
نــزح نحــو 150 ألفــاً مــن ســكان تلــك المناطــق خوفــاً مــن إرهــاب التنظيــم، كمــا طــال 

ي محافظــة الحســكة أيضــاً.
التهجــ�ي العديــد مــن القــرى والبلــدات �ف

تنظيم جبهة النرصة

 القتل خارج نطاق القانون

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuZjBfSXFTdWFhYTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubzZVWXlCeEtzM1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueGVvVEs5UlZ6N00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7WKjopxRcX2SzNUbFlTSmIxNzA/view
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 العتقال والختفاء الق�ي

الستنتاجات

ف مــن قبــل تنظيــم جبهة النــرة بما ليقــل عن 1236 شــخصاً،  نقــدر أعــداد المعتقلــ�ي
ي عداد 

بينهــم 53 طفــالً، و30 ســيدة، مــن ضمنهــم مــا ليقل عــن 269 شــخصاً، هــم �ف
ف قرياً. المختفــ�ي

/ 2014، قامــت عنــارص جبهــة النــرة باعتقــال الســيد  ي
يــن الثــا�ف يــوم الســبت 15/ ترش

ــب  ــو أدي ــب ه ــارف الخطي ــي بإدلب،ع ــة الرام ــن قري ــاً، م ــب، 65 عام ــارف الخطي ع
ــد  ــات تُفي ــة معلوم ــا أي ــم تردن ــرب، ول ــاب الع ــاد الكت ــو اتح ــوري، وعض ــاص س وق

بإطــالق �احــه.

ي الحيــاة، كمــا مارســت العديــد مــن النتهــاكات كالتعذيــب، والإخفــاء القــري، وهــي كلهــا تــر�ت إىل 
انتهكــت الجماعــات المتشــددة العديــد مــن الحقــوق الأساســية كالحــق �ف

، وعمليــات التهجــ�ي والســلب والخطــف والتعذيــب. ف نســانية، إضافــة إىل العديــد مــن جرائــم الحــرب عــ�ب عمليــات القصــف عديــم التميــ�ي جرائــم ضــد الإ

عالمــي جــودت ملــص،  الناشــط الإ
معــرة  مدينــة  مــن  عامــاً،   19
النعمــان بإدلــب، قامــت عنــارص 
جبهــة النــرة يــوم الثالثــاء 28/ 
بمداهمــة   ،2014 الأول/  يــن  ترش
ــه،  ــي واعتقال عالم ــاطه الإ ــر نش مق
ليفــرج عنــه يــوم الســبت 6/ كانــون 

.2014 الأول/ 

ــاً،  ــوح، 41 عام ــد نص ــد محم أحم
ــد  ــارة بإدلــب، قائ ــة الب مــن مدين
ــة  ــل “جبه ي فصي

عســكري ســابق �ف
فصائــل  أحــد  ســوريا”،  ثــوار 
المعارضــة المســلحة. عنــد انــدلع 
ف فصيــل جبهــة ثــوار  اع بــ�ي ف الــ�ف
ســوريا، وتنظيــم جبهــة النــرة 
ل القتــال لتقوم جبهــة النرة  ف اعــ�ت
يــن الأول/  ي يــوم الســبت 25/ ترش

�ف
ــن  ــن م ــم نتمك ــه، ول 2014 باعتقال

ــة. ــ�ت اللحظ ه ح ــ�ي ــد مص تحدي

عاماً، ناشــط   28 العــزو،  وثــاب 
إعالمــي مــن مدينــة �اقــب بإدلب، 
 / ي

ــا�ف ــون الث ــوم الأربعــاء 7/ كان ي ي
�ف

2015 قامــت عنارص مســلحة تابعة 
ــه  ــرة باعتقال ــة الن ــم جبه لتنظي
لــدى مــروره بحاجــز تفتيــش تابــع 
لهــا بالقــرب مــن مطــار تفتنــاز 

ــب. ــف إدل ي ري
ــكري �ف العس

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOSVZPQ2FJRW1rdUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOT3o2SDU5UEVjY2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOVlJRdi1hS2pmc1k/view
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د: النتهاكات المرتكبة من قبل بعض فصائل المعارضة المسلحة

 العتقال والختفاء الق�يالقتل خارج نطاق القانون

الستنتاجات

ارتكبــت العديــد مــن الفصائل المســلحة المعارضــة للحكومة الســورية انتهــاكات عديدة، 
ي تخضع لســيطرة 

ي بقذائــف الهاون عــىل المناطق ال�ت
تمثلــت بعمليــات القصــف العشــوا�أ

، بشــكل رئيس  ف القــوات الحكوميــة، وهــذا تســبب بمقتــل عــدد كب�ي مــن الأهــاىلي المدنيــ�ي
ي أحيــاء دمشــق وحلــب، فقد ســجلنا مقتل 1787 شــخصاً يتوزعــون إىل:

�ف
1649 مدنياً، بينهم 360 طفالً، و427 سيدة.

138 من مسلحي المعارضة أنفسهم، وذلك خالل عمليات الشتباك فيما بينهم.

ــل عيــ�  نســان مقت ف 27/ آب/ 2012 وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ ــ�ي ثن ــوم الإ ي
ف بدمشــق، نتيجــة ســقوط قذائف هــاون مصدرها أحــد فصائل  ي حــي العباســي�ي

الريــس �ف
. ف المعارضــة المســلحة عــىل حــي العباســي�ي

ي 
ــس �ف ــل المعارضــة المســلحة ســاحة الرئي الأربعــاء 7/ آب/ 2013 قصفــت أحــد فصائ

مدينــة جرمانــا بريــف دمشــق بقذائــف الهاون، تســبب ذلك بمقتــل 5 أشــخاص، 3 أطفال 
وسيدتان.

ــب  ــان بحل ــي الفرق ــلحة ح ــة المس ــت المعارض ــون الأول/ 2013 قصف ــاء 4/ كان الأربع
ــيدة. ــال وس ــم 3 أطف ــاً، بينه ــل 19 مدني ــبب بمقت ــا تس ــاون، م ــف اله بقذائ

يــن الأول/ 2014 ســقطت قذيفــة هــاون مصدرهــا المعارضــة المســلحة  الســبت 4/ ترش
، بينهــم 3  ف ي الشــيخ ثلــث بإدلــب، مــا تســبب بمقتــل 4 مدنيــ�ي

عــىل حديقــة لالألعــاب �ف
أطفــال.

فيــة، وســيف  يــوم الخميــس 17/ نيســان/ 2014، قصــف “لــواء شــهداء بــدر” أحيــاء الأ�ش
الدولــة، والجابريــة، والســبيل، وشــارع النيــل بحلــب بقذائــف الهــاون، وقــد تســبب ذلك 

بمقتــل 25 مدنيــاً، بينهــم 8 أطفــال، و6 ســيدات، وأصيــب 83 مدنيــاً عــىل الأقــل.

/ 2015 ســقطت أربــع قذائــف هــاون وصــاروخ جهنــم محــىلي  ي
الخميــس 1/ كانــون الثــا�ف

ــة، ســقط عــىل  ــة الراشــدين الجنوبي ي منطق
ــزة �ف مصــدره المعارضــة المســلحة المتمرك

ي حــي حلــب 
منطقــة الســوق المحــىلي بحــي الشــهداء جانــب جامــع الســيدة نفيســة �ف

الجديــدة بحلــب؛ مــا تســبب بمقتــل 16 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفــال، و3 ســيدات.

ســجلنا قيــام فصائــل مــن المعارضــة المســلحة باعتقــال مــا ليقــل عــن 2029 شــخصاً، 
ف قريــاً أك�ش من 1610 أشــخاص. بينهــم 136 طفــالً، و875 ســيدة،، وبلــغ عــدد المختف�ي

سجلنا مقتل 15 شخصاً تحت التعذيب عىل يد بعض فصائل المعارضة المسلحة.

، 9 أعــوام،  ــم تيســ�ي شــبىلي الطفــل حات
ي الالذقيــة، قامــت 

مــن قريــة بلوطــة �ف
عنــارص مســلحة تابعة لفصائــل المعارضة 
باعتقــال  الأحــد 8/ آب/ 2013  يــوم  ي 

�ف
ــا  ــر اقتحامه ــه إث ــع ذوي ــم م ــل حات الطف

ــة.  ــف الالذقي ــرى ري لق

ي 
، 36 عامــاً، مــن حــي جوبــر بدمشــق، وهــو أحــد قضــاة المكتــب القضــا�أ ي

ريــاض الخــر�ت
قيــة، يــوم الأحــد 23/ آذار/ 2014، قامــت عنــارص مســلحة تابعــة لفصيل  ي الغوطــة الرش

�ف
ي اليوم نفســه.

، واعتقالــه، ثــم أُفــرج عنــه �ف ي
جيــش الإســالم باقتحــام المكتــب القضــا�أ

هــا ارتــكاب عــدد مــن الفصائــل جرائم تــر�ت أن تكــون جرائم  توثــق الحــالت الســابقة وغ�ي
، كمــا مارســت  ف ي عديــم التميــ�ي

حــرب، عــ�ب عمليــات القتــل عــن طريــق القصــف العشــوا�أ
بعــض مجموعــات المعارضــة عمليــات تعذيــب بحــق محتجزيــن لديهــا، وقامــت بعــض 

ي مناطــق متفرقــة.
الفصائــل المســلحة بعمليــات نهــب و�قــات واســعة �ف

قريــة  مــن  عامــاً،   19 ايبــو،  ســامي   
حلــب،  محافظــة  بريــف  سوســومباط 
الثــوري  الســوري  المجلــس  ي 

ناشــط �ف
ي 

الكــردي وتنســيقية التاخــي الكرديــة، �ف
 ،2014 / ي

ــا�ف ــن الث ي ــد 23/ ترش ــوم الأح ي
قامــت عنــارص تابعــة لأحــد فصائــل 
المعارضــة المســلحة باعتقالــه مــن مــكان 
ي حــي الصاخــور بمدينــة حلــب، 

إقامتــه �ف
ولــم تــرد عنه أيــة معلومــات حــ�ت لحظة 

ــر. ــداد التقري إع

https://drive.google.com/file/d/0B2pa2B5VWhEOSllDY2hiMDl2T0k/view
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نســان  بــدأت قــوات التحالــف الــدوىلي حملتهــا العســكرية الموجهــة ضــد تنظيــم داعــش يــوم الثالثــاء 23/ أيلــول/ 2014، وشــنت غــارات عديــدة عــىل محافظــات الرقــة وديــر الــزور وإدلــب، خلفــت هــذه الهجمــات بحســب مــا ســجلته الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
، بينهــم 11 طفــالً، و11 ســيدة. ف مقتــل 103 مدنيــ�ي

ق قرية كفردريان بإدلب، استهدفت أربع مداجن هي عبارة عن مقرات لتنظيم جبهة النرة، اثنتان منها هي مقرات للسالح والذخائر. يوم الثالثاء 23/ أيلول/ 2014 أغارت طائرة حربية تابعة لقوات التحالف عىل �ش
، قريب من المستودعات عىل بعد أقل من 100 م�ت منها. ف ي مؤلف من طابق�ي

ل سك�ف ف ي المستودعات، أدى الضغط الهائل الذي سببه النفجار إىل انهيار م�ف
ي المقرات لدقائق بسبب انفجار الذخائر والقذائف المخزنة �ف

 بعد القصف استمرت النفجارات �ف
، بينهم 5 أطفال و5 نساء.  ف أدى ذلك إىل مقتل 13 شخصاً، جميعهم من المدني�ي

ف لنــا وجــود أي مقر عســكري لتنظيم داعــش بالقرب  ي الرقــة. وقتــل نتيجــة ذلــك صاحــب المعمــل ويُدعــى )إســماعيل العبــو( ولــم يتبــ�ي
نتــاج البالســتيك بالقــرب مــن الجــر القديــم �ف اً لإ ان التحالــف معمــالً صغــ�ي يــوم الأحــد بتاريــخ 28/ أيلــول/ 2014، اســتهدف طــ�ي

 . منه

، بينهــم مهندس  ف ، ما تســبب بمقتــل أربعــة مدني�ي ي
�ت ي باديــة الشــامية بريــف ديرالــزور الــرش

ي منطقــة الشــبىلي قــرب بلــدة المياديــن �ف
/ 2015، شــنت طائــرات التحالــف الــدوىلي غــارة جويــة عــىل مصفــاة نفــط كهربائيــة )فــرازة نفــط(، تقــع �ف ي

ي 11/ كانــون الثــا�ف
يــوم الأحــد �ف

ول إضافــة إىل دمــار المصفــاة بشــكل كامل. بــ�ت

ه: انتهاكات قوات التحالف الدوىلي



 Syrian Network for Human Rights - 23 حصاد أربع سنوات ألبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

التوصيات

إىل مجلـــــس الأمـــن
ة. ي سورية مسؤوليته المبا�ش

ف �ف ي أصدرها حول سوريا بما فيها بيان جنيف 1، لأن حفظ الأمن والسلم الأهلي�ي
نطلب منه فقط أن يطبق قرارته ال�ت


