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ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
ــة لحقـــــــوق  ــة الساميــــــ ــا المفوضيـــــ ــتقلة، اعتمـــدت عليهـ ــة، ُمسـ حكوميـ
ـــا  ـــا التـــي أصدرتهـــــــ ـــع تحليالتهــ ـــًا فـــي جميـــ ـــدرًا أساسيـــــــ ـــان مصــــــ اإلنســــ

ـــا فـــي ســـوريا. ـــة الضحاي عـــن حصيلـ
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أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011، وتأتــي 
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات 
ــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات  ــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة ل ــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وب الت
وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق 
المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، 
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية 
ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء  دوريــة ُتســجِّ
قاعــدة بيانــات واســعة تضــمُّ مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات 

ــا مــن توثيقهــا. التــي تمكنَّ

ــابقة  مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا السَّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، التــي تمكنــا 
ــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر آذار 2022، ويســتعرض حصيلــة  ــز تقريرن مــن توثيقهــا، وُيركِّ
الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى 
ــة،  حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنــا 

فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.
 
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 الحوادث في شهر آذار:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
اســتمرت الحملــة العســكرية التــي تشــنها قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب 
ســوريا منــذ منتصــف العــام المنصــرم 2021، وكانــت وتيــرة الهجمــات فــي هــذا الشــهر هــي األخفــض منــذ بــدء الحملــة. 
وتركــز القصــف المدفعــي لقــوات النظــام الســوري علــى قــرى وبلــدات جبــل الزاويــة القريبــة مــن خــط التمــاس مــع 
فصائــل المعارضــة المســلحة فــي كفــر عويــد وســفوهن بريــف إدلــب الجنوبــي، كمــا طــال القصــف بلــدات ريــف حلــب 
الغربــي بالمدفعيــة ورصدنــا اســتهداف قــوات النظــام الســوري بعــض الطرقــات القريبــة مــن خطــوط التمــاس 

بصواريــخ مضــادة للــدروع.
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ــذ  ــة بأشــهر ســابقة من ــة الروســية علــى شــمال غــرب ســوريا مقارن شــهد آذار انخفاضــًا فــي وتيــرة الطلعــات الجوي
بدايــة هــذه الحملــة - منتصــف عــام 2021 - وقــد رصدنــا فــي 14/ آذار طلعــات جويــة فــي منطقــة إدلــب أطلقــت خالهــا 
صواريــخ جــو- جــو ُســمعت أصواتهــا فــي المنطقــة، كمــا شــّن الطيــران الحربــي الروســي غــارات بالصواريــخ فــي 
محيــط قريــة معــارة النعســان فــي ريــف إدلــب الشــمالي علــى مواقــع قريبــة مــن خطــوط التمــاس بيــن قــوات النظــام 

الســوري وفصائــل المعارضــة المســلحة فــي 28/ آذار.

فــي 30/ آذار نشــر تلفزيــون الجيــش الروســي Zvezda مقطعــًا مصــورًا قــال إنــه تدريبــات قامــت بهــا عناصــر مــن 
فرقــة النمــر “الفرقــة 25 قــوات خاصــة” فــي قــوات النظــام الســوري بإشــراف القــوات الروســية علــى عمليــات القفــز 
المظلــي، ويظهــر المقطــع المصــور بعــد الدقيقــة الثانيــة بشــكل واضــح اســتخدام أقمشــة “شــوادر” تحمــل شــعار 
ــا فــي الشــبكة الســورية  ــات. وكن ــاء التدريب ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن مــن قبــل تلــك العناصــر أثن مفوضي
لحقــوق اإلنســان قــد أكدنــا فــي عــدة تقاريــر علــى ضــرورة منــع اســتغال النظــام الســوري للمعونــات المقدمــة مــن 

المنظمــات الدوليــة وتوزيعهــا وفــق أهوائهــا.

فــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي الغربــي والشــرقي، رصدنــا فــي آذار اســتمرار قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــنِّ 
هجمــات أرضيــة علــى المنطقــة الســيما علــى مدينــة إعــزاز، وقــد تســببت إحــدى الهجمــات علــى المدينــة فــي 23/ آذار، 
فــي مقتــل مدنــي، وإصابــة 5 آخريــن، إضافــة إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة. فيمــا تســببت إحــدى الهجمــات األرضيــة علــى ريف 

محافظــة حلــب الشــرقي بأضــرار ماديــة كبيــرة فــي خيــام مخيــم عشــوائي للنازحيــن غــرب مدينــة جرابلــس، فــي 1/ آذار.

اســتمرت فــي آذار االشــتباكات باألســلحة الخفيفــة والمتوســطة بشــكل متقطــع بيــن قــوات الجيــش الوطنــي 
وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي القــرى التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة 
ــة، دون حــدوث  ــن باســتخدام األســلحة الثقيل ــن الطرفي ــا حــوادث قصــف بي ــة، كمــا رصدن قــوات ســوريا الديمقراطي
تغيــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إلــى أن هــذه المنطقــة تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2019. 
علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي آذار انفجــار عبــوات ناســفة فــي محافظتــي الرقــة والحســكة نجــم عنهــا أضــرار فــي 

مراكــز حيويــة مدنيــة.

شــهَد آذار اســتمرارًا فــي وقــوع الضحايــا المدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائــر فــي محافظــات ومناطــق 
متفرقــة فــي ســوريا، تركــزت فــي محافظتــي حلــب وديــر الــزور، إضافــة إلــى محافظــات الرقــة وحمــاة ودرعــا والحســكة، 
جــلُّ الضحايــا كانــوا مــن األطفــال فــي هــذا الشــهر، وقــد بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي آذار 14 مدنيــًا بينهــم 12 
طفــًا و1 ســيدة لتصبــح الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا منــذ بدايــة عــام 2022، 38 مدنيــًا بينهــم 20 طفــًا و2 ســيدة. 

اســتمرت فــي آذار عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي محافظــات عــدة، 
كان معظمهــا فــي محافظــة درعــا. مــن أبــرز حــوادث االغتيــال فــي آذار علــى يــد مســلحين مجهوليــن اغتيــال رئيســي 
مجلــس بلديــات فــي محافظــة درعــا فــي 17 و24/ آذار، واغتيــال ممــرض شــرق محافظــة ديــر الــزور فــي 24/ آذار. وفــي 
22/ آذار اغتــال مســلحون نعتقــد أنهــم ينتمــون لتنظيــم داعــش أحــد وجهــاء عشــيرة الدواغنــة فــي محافظــة ديــر 

الــزور، فــي قريــة جــزرة البوشــمس غــرب المحافظــة.
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فــي 6/ آذار نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء أنَّ 13 جنديــًا مــن قــوات النظــام الســوري ُقتلــوا جــراء تعــرض الحافلــة التــي كانــت 
ــواع األســلحة”. ونســبت الهجــوم لـــ “جماعــات  ــف حمــص لهجــوم “بمختلــف أن ــة تدمــر بري ــة مدين تقلهــم فــي بادي

إرهابيــة مــن تنظيــم داعــش”.

فــي 7/ آذار شــنَّ ســاح الجــو اإلســرائيلي غــارات علــى بعــض النقــاط فــي منطقــة ضاحيــة حرســتا بمحافظــة ريــف 
دمشــق؛ مــا تســبَّب فــي مقتــل شــخصين، إضافــة إلــى أضــرار ماديــة فــي المنطقــة الصناعيــة، حســب مــا نقلــت وكالــة 
ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري. إثــر ذلــك نشــرت وكالــة فــارس اإليرانيــة فــي 8/ آذار بيانــًا قالــت فيــه أن القصــف 
اإلســرائيلي فــي 7/ آذار فــي محافظــة ريــف دمشــق تســبب فــي مقتــل ضابطيــن فــي قــوات الحــرس الثــوري اإليرانــي.

فــي 29/ آذار قالــت صحيفــة The Times of Israel نقــًا عــن مســؤول فــي القــوات الجويــة اإلســرائيلية أّن القــوات 
اإلســرائيلية أطلقــت 586 ذخيــرة مختلفــة علــى أهــداف فــي ســوريا فــي غضــون العــام المنصــرم 2021.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي آذار فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة 
ــزت هــذه االعتقــاالت فــي  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا وحلــب، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط 
التفتيــش. وســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حمــص اســتهدفت مدنييــن علــى 
خلفيــة مشــاركتهم فــي أنشــطة إلحيــاء ذكــرى الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا. كمــا ســجلنا عمليــات 
اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــة ريــف دمشــق ومدينــة حمــاة وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات 
دهــم واعتقــال جماعيــة، نعتقــد أنهــا بنــاًء علــى تقاريــر أمنيــة كيديــة بســبب مواقفهــم المعارضــة للنظــام الســوري، 
ومــن بينهــم مواطنيــن تــم اعتقالهــم بذريعــة التخلــف عــن الخدمــة العســكرية االحتياطيــة. ورصدنــا عمليــات اعتقــال 
إلــى مناطــق  عشــوائية اســتهدفت عــددًا مــن التجــار والمدنييــن العائديــن “الاجئيــن والنازحيــن” بعــد وصولهــم 
عودتهــم الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، وقــد أخبرتنــا العديــد مــن عائاتهــم أن عمليــات االعتقــال كان 

هدفهــا االبتــزاز والحصــول علــى األمــوال مقابــل اإلفــراج عنهــم.

كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن فــي مدينــة دمشــق علــى خلفيــة صرفهــم عملــة أجنبيــة )الــدوالر( 
وقــد أخبرنــا عــدد مــن أقربــاء المعتقليــن أن قــوات النظــام الســوري اعتقلتهــم بســبب حصولهــم علــى حــواالت ماليــة 

مــن أقربائهــم فــي الخــارج.

لنا فــي آذار اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم واحتجــاز جماعيــة 
اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات 
تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت مدنييــن بينهــم ُمدّرســين وطــاب وتركــزت 
هــذه االعتقــاالت فــي مدينــة الحســكة، وقــد ســجلنا احتجــاز طالبــة جامعيــة بتهمــة التعامــل مــع قــوات النظــام 
الســوري، ثــم أفــرج عنهــا نتيجــة احتجاجــات أهليــة علــى اعتقالهــا، كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز قامــت بهــا قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي 25/ آذار علــى خلفيــة خــروج ُمظاهــرة ُمناهضــة لهــا فــي قريــة درنــج بريــف محافظــة ديــر الــزور تنتقــد 
األوضــاع المعيشــية والخدميــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وقــد ترافقــت عمليــة االعتقــال حــرق بعــض 

منــازل المدنييــن فــي القريــة.
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كمــا ســجلنا اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفــااًل بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد 
التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

ــزت فــي محافظــة إدلــب وشــملت نشــطاء إعامييــن  وشــهَد آذار عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق مدنييــن، تركَّ
وسياســيين، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة 
ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب  لمناطــق ســيطرتها، تمَّ
ــة، كمــا ســجلنا احتجــاز عناصــر  ــر نقــاط التفتيــش المؤقت ــات خطــف مــن الطرقــات أو عب ــازل وخلعهــا، أو عملي المن
هيئــة تحريــر الشــام عامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية، وذلــك بعــد اســتدعائهم إلــى مركــز إدارة المنظمــات فــي 

المعمــل األزرق شــمال مدينــة ســرمدا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي.
مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي آذار بعمليــات احتجــاز تعســفي 
ــا  ــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدن وخطــف، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادمي
ــب،  ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حل ــة وتركَّ ــة عرقي ــى خلفي  النســاء جــرت عل

ِ
ــم تســتثن حــاالت احتجــاز ل

وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات 
تها عناصــر   واضحــة، كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شــنَّ

ٍ
االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بينهــم ســيدات علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي احتفــاالت عيــد النيــروز، وتركــزت 
هــذه العمليــات فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب، كمــا ســجلنا احتجــاز أحــد فصائــل 
الجيــش الوطنــي مدنيــًا فــي بلــدة الشــيخ حديــد شــمال محافظــة حلــب، وتــم اإلفــراج عنــه بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب 

الشــديد.

على صعيد الوضع المعيشي: 
ال يــزال الوضــع االقتصــادي والمعيشــي فــي عمــوم مناطــق ســوريا يشــهد تدهــورًا علــى كل المســتويات، فقــد 
شــهدت الليــرة الســورية انخفاضــًا حــادًا فــي قيمتهــا أمــام الــدوالر األمريكــي، حتــى بلــغ ســعر تصريــف الــدوالر الواحــد 
3975 ليــرة للشــراء فــي 16/ آذار، بانخفــاض يقــارب نحــو 300 ليــرة لــكل دوالر عمــا كان عليــه ســعر التصريــف فــي 
ــاة المدنييــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام  ــادة معان شــباط المنصــرم 2022؛ مــا ســاهم فــي زي
الســوري، وقالــت صحيفــة وطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 2/ آذار “انفقــدت مــادة الزيــت النباتــي بــكل أنواعهــا 
مــن البقاليــات واألســواق بشــكل غيــر مبــرر، خــال األيــام األخيــرة، كمــا ارتفــع ســعر ليتــر الزيــت النباتــي مــن ســعر 7800 
قبــل أســبوع ليصــل إلــى 12 ألــف ليــرة يــوم أمــس مــع عــدم توفــره فــي األســواق”. كمــا نقلــت الصحيفــة ذاتهــا فــي 22/ 
آذار أّن أســعار الخضــروات وصلــت إلــى مســتويات “غيــر مســبوقة لــم تشــهدها مــن قبــل”، إضافــة إلــى ارتفــاع فــي 

أســعار المنتجــات الحيوانيــة بنســبة وصلــت إلــى 35 %.

ــف مــن  فــي 2/ آذار نشــر مكتــب المتحــدث الرســمي باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، بيانــًا قــال فيــه إّن ســوريا ُتصنَّ
بيــن أكثــر البلــدان التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي علــى مســتوى العالــم، حيــث يعانــي أزيــد مــن نصــف الســكان 

مــن انعــدام شــديد فــي األمــن الغذائــي، ويواجــه ربــع األطفــال دون ســن الخامســة التقــزم فــي أجــزاء مــن ســوريا.

وفــي شــمال غــرب ســوريا، ازدادت معانــاة المقيميــن فــي المنطقــة جــراء انخفاض قيمــة الليرة التركية -المســتخدمة 
للتــداول هنــاك- أمــام الــدوالر ووصلــت أســعار بعــض المــواد االســتهاكية كزيــت دوار الشــمس والســكر والطحيــن 
إلــى مســتويات قياســية تفــوق القــدرة الشــرائية للمواطنيــن، فــي ظــلِّ انتشــار البطالــة بشــكل عــام وعــدم توفــر 
فــرص عمــل وتدنــي أجــور العامليــن، حيــث بلــغ متوســط أجــور العمالــة فــي إدلــب 30 ليــرة تركيــة/ يوميــًا وهــي ال تكفــي 

لشــراء ربــع احتياجــات األســرة اليوميــة.
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كمــا تقــوم حواجــز هيئــة تحريــر الشــام بالتضييــق علــى العابريــن من معبــري دير البلــوط1 والغزاوية2 وتفتيــش القادمين 
مــن مناطــق ريــف حلــب الغربــي والشــمالي إلــى ريــف إدلــب، وتمنــع دخــول المــواد الغذائيــة والغــاز والمحروقــات، 
وتعمــل علــى قيــاس حجــم الوقــود فــي خزانــات الســيارات ومنــع دخــول الســيارات الممتلئة، عــاوة علــى التضييق على 
المدنييــن وتأخيــر عبورهــم لســاعات؛ مــا تســبب فــي طوابيــر للســيارات تمتــد بضعــة كيلــو متــرات. أخبرنــا ناشــطون 
مــن المنطقــة أن عمليــات تهريــب مــادة الســكر مــن ريــف حلــب الشــمالي إلــى ريــف إدلــب قــد نشــطت فــي آذار، 
ــى ريــف إدلــب عــدا يوميــن طــوال هــذا الشــهر. كمــا اســتمرت  ــه إل ــر الشــام بدخول فــي ظــل عــدم ســماح هيئــة تحري
العناصــر األمنيــة التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بماحقــة أطفــال ونســاء فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن ديــر بلــوط التابعــة 
لمنطقــة عفريــن بريــف حلــب، وقريــة أطمــة بريــف إدلــب الشــمالي، الذيــن يقومــون بتهريــب عبــوات وقــود “بيدونــات” 
تتســع لقرابــة 5 أو 10 لتــرات، لبيعهــا فــي ريــف إدلــب لاســتفادة مــن فــرق الســعر بيــن المنطقتيــن، حيــث تقــوم 

عناصــر الهيئــة باالعتــداء عليهــم، ومصــادرة الوقــود.

أمــا مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة شــمال شــرق ســوريا، ال تــزال تشــهد ارتفاعــًا فــي أســعار المــواد 
الغذائيــة األساســية، وعلــى رأســها مــادة الخبــز؛ بســبب االرتفــاع المفاجــئ فــي ســعر مــادة الطحيــن بمقــدار بلــغ قرابــة 
30 % عــن ســعرها بدايــة العــام الجــاري 2022 حتــى بلــغ 120000 ليــرة ســورية/ 50 كــغ؛ ممــا أســهم فــي زيــادة الطلــب 
علــى المخابــز العامــة رغــم رداءة مــادة الرغيــف وقلــة الكميــة المخصصــة، حيــث يــوزع الخبــز مرتــان فــي األســبوع وتبلــغ 

حصــة الفــرد 3 أرغفــة أســبوعيًا.
شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ديــر الــزور إضرابــًا للمعلميــن فــي الثلــث األخيــر مــن شــهر 
آذار بســبب قلــة الرواتــب وانتشــار الفســاد فــي لجنــة التربيــة والتعليــم التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة وعــدم 
تأهيــل أبنيــة المــدارس وتزويدهــا بمســتلزمات العمليــة التعليميــة، ويشــهد قطــاع التعليــم تدهــورًا ملحوظــًا، انتشــار 
المحســوبيات وازديــاد ظاهــرة هجــرة المعلميــن الشــباب بســبب التجنيــد اإلجبــاري الــذي تفرضــه قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة عليهــم.

فــي 2/ آذار نشــرت مبــادرة Reach تقريرهــا عــن تقييــم االحتياجــات الــدوري فــي محافظــة الحســكة، ذكــر التقريــر أّن أكثــر 
مــن 90 % مــن األســر فــي محافظــة الحســكة تعانــي مــن مشــكات فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي، وذلــك بســبب 
ــن الشــرائية  ــة تلــك االحتياجــات، فــي ظــّل ارتفــاع األســعار بشــكل يفــوق قــدرة المدنيي عــدم امتاكهــم المــال لتلبي
والتدنــي الحــاد فــي األجــور، وأضــاف التقريــر أن 56 % مــن األســر التــي عانــت مــن صعوبــات فــي تأميــن الغــذاء خفضــت 
عــدد الوجبــات التــي يتــم تناولهــا يوميــًا بينمــا قــام البالغــون فــي 43 % مــن األســر بتقييــد اســتهاكهم للطعــام ليتمكــن 

.
ٍ

األطفــال الصغــار مــن تنــاول الطعــام شــكل كاف

على صعيد جائحة كوفيد- 19:
ســجلت المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري حســب مــا تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة 
التابعــة لحكومــة النظــام الســوري 1113 حالــة إصابــة، و65 حالــة وفــاة فــي آذار. لتصــل الحصيلــة اإلجماليــة إلــى 55688 

إصابــة و3075 حالــة وفــاة حتــى 30/ آذار.
وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي آذار، 
حيــث بلغــت حتــى الـــ 30 منــه وفــق مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر               5860 حالــة إصابــة و58 حالــة وفــاة. وقــد 

بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة 102566 إصابــة و2446 وفــاة.

1   يصل بين مناطق إدلب بريف حلب الشمالي والشمالي الغربي الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام ومناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في ريف حلب

2   يصل بين مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام مع منطقة عفرين بريف حلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني.

EWARN
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وبلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا فــي آذار وفــق هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا 165 حالــة 
إصابــة و18 وفــاة. وقــد بلــغ إجمالــي اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 27/ آذار 38559 حالــة منهــا 1570 حالــة وفــاة.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:
شــهدت منطقــة شــمال غــرب ســوريا فــي األيــام األولــى مــن آذار عاصفــة هوائيــة تســببت فــي اقتــاع عــدد مــن 
الخيــام، وقــد نشــر مــارك كتــس، نائــب منســق األمــم المتحــدة اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا، فــي 4/ آذار 
علــى حســابه علــى موقــع تويتــر صــورًا تظهــر خيامــًا تضــررت جــراء الريــاح. كمــا شــهدت المنطقــة تســاقطًا للثلــوج فــي 
13/ آذار ممــا زاد مــن معانــاة النازحيــن فــي المخيمــات فــي ظــل نقــص وغــاء كبيــر فــي أســعار مــواد التدفئــة )الخشــب 
وقشــر الفســتق والبنــدق(. رصدنــا فــي آذار اســتمرار انــدالع الحرائــق فــي مخيمــات النازحيــن فــي مناطــق ريــف إدلــب 

الشــمالي جــراء اســتخدام وســائل التدفئــة بشــكل غيــر ســليم. 

فــي 21/ آذار أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــرًا عــن الوضــع فــي شــمال غــرب ســوريا 
خــال شــباط الماضــي، ســجل التقريــر نــزوح 9484 شــخصًا جديــدًا، وأشــار التقريــر إلــى أّن الســبب األول لنزوحهــم هــو 
ــزوح فــي  ــر 73 موقعــًا للن ــة بتأث ــة والمطري ــر “تســببت العواصــف الهوائي تدهــور الوضــع االقتصــادي، وأضــاف التقري
الفتــرة بيــن 21 إلــى 26/ شــباط، مــا تســبب بتدميــر 1090 خيمــة إضافــة إلــى إلحــاق أضــرار جزئيــة بـــ 1447 خيمــة أخــرى.” 
وأشــار التقريــر إلــى أّن عــدد المحتاجيــن للمســاعدات اإلنســانية فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا ارتفــع مــن 3.4 

مليــون عــام 2021 إلــى 4.1 مليــون عــام 2022.

مــا زالــت األوضــاع كارثيــة، فــي مخيــم الهــول بريــف الحســكة علــى وجــه  فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا، 
الخصــوص، الــذي يشــهد عمليــات قتــل وحمــات مداهمــة مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وقــد شــهد فــي 
آذار حادثتــي حريــق األولــى فــي 5/ آذار بســبب اســتخدام مدفئــة غــاز، وأســفرت عــن احتــراق خمــس خيــام فــي القطــاع 
الخامــس، أمــا الثانيــة فــي 18/ آذار فقــد تســبب حريــق -لــم نتمكــن مــن تحديــد ســببه- فــي إحــدى الخيــام، بوفــاة طفلتيــن 
شــقيقتين. فــي 28/ آذار وثقنــا مقتــل طفليــن وســيدة يقيمــون فــي المخيــم إثــر إصابتهــم برصــاص اشــتباكات بيــن 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ومســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم داخــل المخيــم. كمــا ســجلنا فــي 25/ آذار 
وفــاة طفــل نــازح فــي مخيــم يعــرب للنازحيــن الواقــع شــمال غــرب مدينــة الرقــة، نتيجــة البــرد الشــديد ونقــص الرعايــة 

الصحيــة فــي المخيــم.

فــي 14/ آذار ســلمت اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مملكــة الســويد ســيدتين وطفليهمــا مــن 
العائــات المرتبطــة بتنظيــم داعــش فــي مدينــة القامشــلي بريــف الحســكة الشــمالي الشــرقي. 

فــي 24/ آذار أعــرب وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية، مارتــن غريفيــث، فــي كلمتــه أمــام مجلس 
األمــن الدولــي خــال جلســة بحــث فيهــا المســتجدات السياســية واإلنســانية واألمنيــة فــي ســوريا، عــن القلــق إزاء 
تدهــور الوضــع األمنــي   فــي مخيــم الهــول ودعــا إلــى اإلعــادة الكاملــة لرعايــا “البلــدان الثالثــة” مــن المخيمــات فــي شــمال 

شــرق ســوريا، فــي إشــارة إلــى مخيــم الهــول وروج.

فــي 30/ آذار نشــرت وزارة الخارجيــة األلمانيــة بيانــًا صحفيــًا قالــت فيــه أّن الســلطات األلمانيــة اســتعادت 27 طفــًا 
و10 ســيدات، يحملــون الجنســية األلمانيــة، مــن مخيــم الــروج فــي مدينــة الحســكة شــمال شــرق ســوريا. 
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وفــي مخيــم الركبــان، شــهدت أســعار المــواد الغذائيــة األساســية ارتفاعــًا حــادًا، كمــا ُفقــدت العديــد مــن المــواد 
األساســية مــن المحــات التجاريــة فــي المخيــم، مثــل الطحيــن والــرز والزيــت والســكر والبرغــل، وارتفعــت أســعار 
المحروقــات بشــكل غيــر مســبوق، وُفقــدت أيضــًا العديــد مــن األدويــة داخــل المخيــم، وبســبب انقطــاع مــادة الطحيــن 
وارتفــاع أســعار المحروقــات توقــف الفــرن الوحيــد داخــل المخيــم عــن إنتــاج مــادة الخبــز، وبســبب األوضــاع المعيشــية 
المتدهــورة قــام أهالــي المخيــم بتنظيــم وقفــات احتجاجيــة دعــوا فيــه المجتمــع الدولــي والمنظمــات اإلنســانية 

للتدخــل وتأميــن احتياجــات أهالــي المخيــم.

وعلــى صعيــد اللجــوء، فــي 3/ آذار غــادر 800 الجــئ عراقــي ســوريا عائديــن إلــى بادهــم بعــد موافقة الحكومــة العراقية، 
ووفــق مــا ذكرتــه وكالــة فرانــس بــرس فــإن الاجئيــن الذيــن كانــوا يقطنــون فــي قــرى قريبــة مــن الحــدود مــع العــراق، 

قــد غــادروا العــراق مــع توســع ســيطرة تنظيــم داعــش فــي العــراق ومنهــم مــن لجــأ قبــل ذلــك.

 لهــا أّن ســوريا مــا زالــت تعتبــر 
ٍ
فــي 15/ آذار قالــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي بيــان

أضخــم أزمــة نــزوح فــي العالــم، وذلــك بوجــود أكثــر مــن 13 مليــون شــخص اضطــروا للفــرار خــارج البــاد أو النــزوح داخــل 
حدودهــا، وأضــاف البيــان “يعيــش معظــم الاجئيــن الســوريين فــي المنطقــة فــي حالــة مــن الفقــر، وال تبعــث اآلفــاق 
المســتقبلية علــى التفــاؤل بالنســبة للفئــات األكثــر ضعفــًا مــن بينهــم، مثــل األمهــات غيــر المتزوجــات واألطفــال 
الذيــن يعيشــون دون وجــود مــن يرعاهــم، إضافــة إلــى األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة”، وأشــار البيــان إلــى أّن وضــع 
الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان هــو األكثــر حرجــًا فــي المنطقــة، حيــث يعيــش أكثــر مــن 90 % مــن الاجئيــن الســوريين 

هنــاك فــي فقــر مدقــع.

فــي 16/ آذار قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أنَّ الســلطات فــي الدنمــارك تفــّرق فــي المعاملــة بيــن الاجئيــن 
الســوريين واألوكرانييــن، وطالبــت المنظمــة الحكومــة الدنماركيــة بمعاملــة جميــع الاجئيــن علــى قــدم المســاواة، 
وأضافــت المنظمــة “علــى الدنمــارك كبــح بعــض سياســاتها الخاصــة باللجــوء األكثــر تقييــدًا، وإعــادة الحمايــة المؤقتة 

لجميــع الاجئيــن الســوريين”.

فــي 16/ آذار قالــت المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي اللبنانــي أّن شــخصًا توفــي وأصيــب 2 آخريــن جــراء انــدالع حريــق 
داخــل مخيــم للنازحيــن الســوريين فــي قريــة المــرج فــي منطقــة البقــاع الغربــي فــي لبنــان.

فــي 18/ آذار نقلــت وكالــة رويتــرز عــن مســؤول فــي الحمايــة المدنيــة التونســية أّن 12 مهاجــرًا علــى األقــل توفــوا 
هــم قبالــة ســواحل تونــس أثنــاء محاولتهــم العبــور إلــى إيطاليــا، وأضافــت الوكالــة نقــًا  جــراء غــرق قــارب كان ُيقلِّ
عــن الســلطات التونســية أن الجثــث الـــ 12 التــي تــم انتشــالها معظمهــا لمهاجريــن ســوريين، وعــادت وكالــة رويتــرز 
ونشــرت تحديثــًا علــى الخبــر فــي 22/ آذار نقلــت فيــه عــن منظمــة الهجــرة الدوليــة أّن عــدد الضحايــا جــراء هــذه الحادثــة 

ــى أّن القــارب كان يقــّل 60 شــخصًا معظمهــم ســوريين وتونســيين. ــة، وأشــارت إل ــى 25 ضحي ارتفــع إل
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على الصعيد السياسي والحقوقي: 
فــي 3/ آذار نشــر موقــع وزارة الخارجيــة األمريكيــة بيانــًا مشــتركًا مــع كل مــن ممثلــي دول فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا 
والنــروج وتركيــا ومصــر والســعودية وقطــر واألردن والعــراق وممثليــن عــن االتحــاد األوروبــي والجامعــة العربيــة، 
عقــب اجتماعهــم لمناقشــة الوضــع فــي ســوريا، أعــرب البيــان عــن التــزام هــذه الــدول بتحقيــق حــل ســلمي لألزمــة 
فــي ســوريا علــى أســاس قــرار مجلــس األمــن 2254، بمــا يضمــن كرامــة كل الســوريين، كمــا شــدد البيــان علــى 
ضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية، ومواصلــة الضغــط مــن أجــل المحاســبة والمســاءلة بمــا يخــص الجرائــم 
التــي ارتكبــت فــي ســوريا، وخصوصــًا اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وكذلــك يجــب الضغــط مــن أجــل إطــاق ســراح 

ــن. ــر المفقودي ــن تعســفيًا والكشــف عــن مصي المعتقلي

فــي 3/ آذار قــال موقــع تلفزيــون المملكــة األردنــي أّن قــوات حــرس الحــدود األردنــي بالتعــاون مــع إدارة مكافحــة 
المخــدرات أحبطــت محاولــة تهريــب وتســلل لعــدة آليــات وأشــخاص مــن جهــة األراضــي الســورية، حيــث قامــت 
باالشــتباك مــع المهربيــن، وتــم العثــور علــى كميــات كبيــرة مــن المــواد المخــدرة بعــد تفتيــش المنطقــة. وفــي 27/ آذار 
نقلــت جريــدة الغــد األردنيــة عــن مصــدر عســكري فــي القــوات المســلحة األردنيــة قيامهــا بإحبــاط “محاولــة تهريــب 
كميــات كبيــرة مــن المــواد المخــدرة، قادمــة مــن األراضــي الســورية إلــى األراضــي األردنيــة”، وأضافــت الجريــدة أنــه تــم 

العثــور علــى “)1,021,851( حبــة كبتاجــون و)35( كــف حشــيش وعــدد مــن األســلحة والذخيــرة”.

فــي 8/ آذار أصــدر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بيانــًا صحفيــًا دعــا فيــه إلــى إجــراء تحقيــق محايــد 
ومســتقل فــي حــوادث الوفــاة داخــل ســجون تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، حيــث قــال البيــان أّن المرصــد تلقــى 
ــى أّن حــاالت التعذيــب  ــان إل ــن فــي غضــون أقــل مــن شــهر واحــد، وأشــار البي ــن اثني ــد بوفــاة محتجزي معلومــات تفي
داخــل هــذه الســجون “ليســت ممارســة معزولــة أو ســلوكًا فرديــًا، ولكّنهــا علــى مــا يبــدو سياســة ممنهجــة إللحــاق 

األذى الجســدي والنفســي بالمحتجزيــن، وترهيــب النشــطاء والمعارضيــن السياســيين”.

فــي 9/ آذار أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا تقريرهــا الجديــد عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
فــي ســوريا يتنــاول المــدة بيــن 1/ تمــوز و 31/ كانــون األول/ 2021، اســتعرض االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان 
فــي عمــوم ســوريا وركــز علــى العمليــات العســكرية التــي مارســتها جميــع األطــراف واســتمرار عمليــات االحتجــاز 
واالختفــاء القســري بحــق الســوريين، وتحــدث عــن أوضــاع النازحيــن الذيــن بلــغ عددهــم وفــق التقريــر 7 ماييــن، وعــن 
الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، قــال التقريــر إّن الســوريين يعانــون مــن فقــر مدقــع، وأضــاف التقريــر أن قرابــة 90 % 
مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر. ترحــب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمخرجــات التقريــر، وتؤكــد أنهــا 
تتقاطــع إلــى حــد كبيــر مــع مــا وثقنــاه، كمــا ندعــم اســتمرارية عمــل لجنــة التحقيــق نظــرًا الســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات 

الفظيعــة مــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع، ونؤكــد علــى أن التعــاون والتنســيق مســتمر بيننــا منــذ أحــد عشــر عامــًا.

فــي 9/ آذار نشــر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة بيانــًا صحفيــًا تعليقــًا علــى تقريــر لجنــة التحقيــق 
الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا، قــال البيــان “إن التقاريــر المتزايــدة مؤخــرًا عــن اإلخفاقــات فــي التحقيقــات بشــأن 
جرائــم حــرب محتملــة، وحــوادث أخــرى يمكــن أن تكــون ســببت أضــرارًا للمدنييــن فــي ســوريا فــي 2019-2018 مــن قبــل 

التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة تثيــر القلــق”. 
ــات فــي صفــوف المدنييــن والتــي ُيزعــم أن القــوات  ــر حــول وقــوع إصاب ــان أن هنــاك المئــات مــن التقاري وأضــاف البي
ــى إجــراء  ــع األطــراف األخــرى عل ــة، وجمي ــات المتحــدة األمريكي ــان الوالي ــة. وحــث البي ــة قــد نفتهــا فــي البداي األمريكي
ــت خســائر فــي صفــوف المدنييــن، والعمــل علــى ضمــان  تحقيقــات محايــدة ومســتقلة بشــأن الحــوادث التــي خلفَّ

ــي. ــك التحقيقــات بشــكل علن ــج تل ــك االنتهــاكات، ونشــر نتائ محاســبة المســؤولين عــن تل
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ــم يرصــد  ــه ل ــه إن ــة، قول ــن الجامعــة العربي ــو الغيــط، أمي فــي 10/ آذار نقلــت صحيفــة الشــرق األوســط عــن أحمــد أب
وجــود توافــق بيــن الــدول العربيــة علــى مســألة إعــادة عضويــة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة، وذلــك خــال مؤتمــر 
صحفــي عقــب اجتمــاع الــدورة 157 لمجلــس الجامعــة العربيــة علــى المســتوى الــوزاري فــي 9/ آذار. والــذي تــم فيــه 
التوافــق علــى تاريــخ انعقــاد القمــة العربيــة المقبلــة فــي الجزائــر فــي اليوميــن األول والثانــي مــن تشــرين الثانــي مــن 
العــام ذاتــه 2022. وكانــت الدولــة المضيفــة الجزائــر قــد أعربــت فــي مناســبات عــدة عــن مســاعيها للبحــث عــن توافــق 
عربــي لضمــان عــودة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة، وقــد أصدرنــا فــي 29/ آذار تقريــرًا أدان محــاوالت الجزائــر تكريــس 
إفــات النظــام الســوري مــن العقــاب ودعمهــا لــه. ودعاهــا إلــى احتــرام حقــوق الضحايــا الذيــن قتلهــم وشــردهم 
النظــام الســوري، والتوقــف عــن الترويــج للنظــام الســوري، واالعتــذار للضحايــا عــن التصويــت ضــدَّ حقوقهــم 9 مــرات 

فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

فــي 10/ آذار قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح، خــال إحاطتهــا أمام جلســة لمجلس 
األمــن بشــأن ســوريا، أنهــا تأســف مــن أنــه حتــى اآلن لــم يتمكــن فريــق منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة مــن إجــراء 
الجولــة الخامســة والعشــرين مــن المحادثــات فــي دمشــق، بســبب “الرفــض المســتمر” مــن قبــل النظــام الســوري 
إلصــدار تأشــيرة دخــول ألحــد أعضــاء الفريــق، وأضافــت، أّن أمانــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة “لــم تتلــَق اإلعان 
المطلــوب بعــد.. علــى جميــع أنــواع وكميــات عوامــل الحــرب الكيميائيــة التــي جــرى إنتاجهــا و/أو تهيئتهــا فــي شــكل 
أســلحة فــي مرفــق إنتــاج أســلحة كيميائيــة ســابق كانــت قــد أعلنــت الجمهوريــة العربيــة الســورية أنــه لــم يســتخدم 

قــط إلنتــاج أســلحة كيميائيــة و / أو تهيئتهــا فــي شــكل أســلحة.”

 لــه فــي الذكــرى الحاديــة عشــر النــدالع 
ٍ
فــي 11/ آذار قــال أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي بيــان

الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، أّن مــا تعــرض لــه الســوريون مــن معانــاة ليــس لــه مثيــل فــي التاريــخ 
ــر  ــا ضمــان وصــول أكب ــاك أي إفــات مــن العقــاب فــي ســوريا، وأضاف”يجــب علين ــه يجــب أال يكــون هن ــث، وأن الحدي
للمســاعدات اإلنســانية لتلبيــة احتياجــات النــاس فــي جميــع أنحــاء البــاد”، كمــا دعــا مجلــس األمــن إلــى الحفــاظ علــى 
توافــق اآلراء بشــأن تجديــد القــرار 2585 )تمــوز/ 2021(، الخــاص بآليــة إدخــال المســاعدات عبــر الحــدود. واصفــًا ذلــك 

بالواجــب األخاقــي واإلنســاني.

فــي 14/ آذار أصــدرت منظمــة اليونســيف تقريــرًا عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا فــي غضــون الـــ 11 عامــًا 
الماضيــة، وّثــق التقريــر مقتــل 6833 طفــًا منــذ 2011 حتــى 2021، وقــال التقريــر أّن هنــاك 6.5 مليــون طفــًا بحاجــة إلــى 
مســاعدة إنســانية داخــل ســوريًا، وأضــاف أنَّ عــدد األطفــال النازحيــن فــي ســوريا يبلــغ أكثــر مــن 3.2 مليــون طفــًا، 
حيــث يشــكلون مــا يقــارب نصــف عــدد النازحيــن داخــل ســوريا، إضافــة إلــى 2.8 مليــون طفــًا مســجلين كاجئيــن فــي 
دول الجــوار، وعلــى صعيــد التعليــم، قــال التقريــر أّن نحــو 2.45 مليــون طفــًا خــارج المدرســة داخــل ســوريا، 40 % مــن 
ــح لاســتخدام، إمــا ألنهــا  ــى أن 1 مــن كل 3 مــدارس ال تصل ــر إل ــات، كمــا أشــار التقري هــؤالء األطفــال هــم مــن الفتي

دمــرت، أو تضــررت، أو إليوائهــا عائــات نازحــة، أو الســتخدامها ألغــراض عســكرية. 

ــه بعــد 11 عامــًا مــن عمــر الصــراع فــي ســوريا  ــه إن ــًا قالــت في ــًا صحفي ــة بيان فــي 15/ آذار أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدولي
بلغــت االحتياجــات اإلنســانية للســوريين مســتويات قياســية، كمــا زادت جائحــة كورونــا مــن معانــاة الســوريين، حيــث 

أّن أزيــد مــن ٪60 مــن الســكان، أي مــا يقــارب مــن 12 مليــون شــخص، يواجهــون خطــر الجــوع.
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فــي 15/ آذار قالــت منظمــة أوكســفام 3 إنــه بعــد 11 عامــًا مــن بــدء الصــراع فــي ســوريا هنــاك 6 مــن كل 10 ســوريين ال 
يعلمــون مــن أيــن ســيأتون بوجبتهــم التاليــة، وأضافــت المنظمــة “بــات الســوريون يخشــون المــوت مــن الجــوع أكثــر 
مــن خوفهــم مــن الحــرب”، وحــذرت المنظمــة مــن أّن االعتمــاد علــى الــواردات مــن روســيا ســيؤدي إلــى تفاقــم نقــص 
الغــذاء وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، وقــد تحدثــت المنظمــة إلــى 300 ســوري فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

النظــام الســوري، قــال 90 % منهــم أنهــم ال يســتطيعون ســوى تنــاول الخبــز واألرز، وأحيانــًا بعــض الخضــار.

فــي 15/ آذار قالــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة ال يــزال األطفــال فــي ســوريا يعيشــون فــي ظــّل ظــروف كارثيــة، حيــث 
أنهــم يعيشــون فــي مخيمــات غيــر صحيــة وغيــر آمنــة، كمــا أنهــم يتعرضــون للقصــف والغــارات الجويــة، ويواجهــون 
الجــوع والمــرض وســوء التغذيــة. وأضافــت المنظمــة أن هنــاك 6.5 مليــون طفــل بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية، 

و2.5 مليــون طفــل بــا تعليــم، كمــا يعانــي مــا يقــرب مــن 800 ألــف طفــل مــن ســوء التغذيــة.

ــًا قالــت فيــه “ال يــزال العنــف والنــزوح ونقــص الوصــول إلــى الخدمــات  فــي 15/ آذار أصــدرت منظمــة اليونيســف بيان
األساســية يعيــق حيــاة األطفــال فــي ســوريا” حيــث قتــل وأصيــب نحــو 900 طفــل فــي ســوريا فــي عــام 2021، وأضافت 
المنظمــة أّن العــدد اإلجمالــي للقتلــى والجرحــى مــن األطفــال فــي ســوريا وصــل إلــى نحــو 13 ألــف منــذ بــدء الحــراك 
الشــعبي، وأشــارت المنظمــة إلــى أن مخلفــات الحــرب مــن األلغــام األرضيــة والمتفجــرات والذخائــر غيــر المنفجــرة هــي 

الســبب الرئيــس فــي مقتــل معظــم األطفــال فــي عــام 2021.

فــي 15/ آذار أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أرشــيفًا صوتيــًا لمقابــات مــع ناجيــن ســوريين وصحفييــن 
ومحاميــن ونشــطاء، ركــز بشــكل خــاص علــى المحاكمــة التــي جــرت فــي مدينــة كوبلنــز فــي ألمانيــا والتــي ُأديــن فيهــا 
أنــور. ر، الضابــط الســابق لــدى مخابــرات النظــام الســوري، بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية حيــث تــم الحكــم عليــه 
بالســجن المؤبــد. وأضافــت المنظمــة أّن محاكمــة أخــرى ال تــزال جاريــة فــي مدينــة فرانكفــورت األلمانيــة بحــق طبيــب 
ســوري متهــم أيضــًا بجرائــم ضــد اإلنســانية تؤكــد علــى أّن الجهــود مــن أجــل العدالــة فــي ســوريا تكتســب زخمــًا أكبــر.

ــا  ــا وإيطالي ــًا مشــتركًا مــع كل مــن فرنســا وألماني ــًا صحفي ــات المتحــدة بيان ــة الوالي فــي 15/ آذار أصــدرت وزارة خارجي
والمملكــة المتحــدة، وذلــك بمناســبة الذكــرى الـــ 11 علــى انــدالع الحــراك الشــعبي فــي ســوريا، قــال البيــان إّن الوقت قد 
حــان ألن يوقــف النظــام الســوري وداعميــه، بمــن فيهــم روســيا وإيــران، هجومهــم الوحشــي علــى الشــعب الســوري، 
وأضــاف البيــان إنــه فــي الوقــت الحالــي ال يمكــن لاجئيــن وال النازحيــن الســوريين العــودة إلــى ديارهــم وفــق معاييــر 
األمــم المتحــدة، فــي ظــّل خوفهــم مــن التعــرض للعنــف واالعتقــال التعســفي والتعذيــب، وأكــدت الــدول المشــاركة 
ــن تقــوم بتطبيــع  ــة لتطبيــع العاقــات مــع النظــام الســوري، كمــا أنهــا ل ــة جهــود مبذول ــان أنهــا ال تدعــم أي فــي البي
العاقــات معــه، ولــن ترفــع العقوبــات المفروضــة عليــه، كمــا أنهــا لــن تمــول عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا مــا لــم 

يتــم إحــراز تقــدم ملمــوس فــي مســار الحــل السياســي بنــاًء علــى قــرار مجلــس األمــن 2254.

فــي 16/ آذار نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة تحقيقــًا صحفيــًا أوردت فيــه أنــه وفقــًا لمقابــات أجرتهــا 
الصحيفــة فــي األشــهر الماضيــة مــع أربعــة ســوريين عملــوا فــي مقابــر جماعيــة ســرية، أو بالقــرب منهــا، إضافــة 
لمعاينــة صــور األقمــار الصناعيــة فإنــه تــم التحقــق مــن موقعيــن منفصليــن كل واحــد منهمــا يمكــن أن يحــوي علــى 
آالف الجثــث، ويمكــن أن تحتــوي هــذه المواقــع علــى أدلــة قويــة علــى جرائــم حــرب ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري، 

3      تأسســت منظمــة أوكســفام الدوليــة فــي عــام 1995 مــن قبــل مجموعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المســتقلة، انضمــوا مًعــا كاتحــاد كونفدرالــي لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة وتحقيــق تأثيــر أكبــر للحــد مــن الفقــر والظلــم فــي العالــم، ويبلــغ 

عددهــم 21 منظمــة.
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بمــا فــي ذلــك التعذيــب المنهجــي وقتــل المعتقليــن، وأظهــرت إحــدى صــور األقمــار الصناعيــة التــي أوردتهــا الصحيفــة 
“حفــر علــى شــكل خنــادق يعتقــد أنهــا مقابــر جماعيــة علــى مســاحة 10 فدانــات، فــي مدينــة القطيفــة بريــف دمشــق، 
وذلــك فــي الفتــرة بيــن 2014 و2016، كمــا وتظهــر صــور لــذات الموقــع فــي 2019 نشــاطًا جديــدًا، ولكــن ذلــك النشــاط 

ال يتضمــن حفــر أو خنــادق جديــدة”. 

فــي 16/ آذار أصــدر الممثــل األعلــى لاتحــاد األوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة األمنيــة بيانــًا بمناســبة الذكــرى الـــ 
11 علــى انطــاق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا، قــال البيــان إّن الشــعب الســوري ال يــزال أولويــة بالنســبة إلــى االتحــاد 
 دائــم وشــامل فــي 

ٍ
 سياســي

ٍ
األوروبــي، وأضــاف أنــه يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يواصــَل الّســعَي إلــى إيجــاد حــل

ســوريا. كمــا قــال البيــان “ال تطبيــع مــع النظــام الســوري، وال إعــادة إعمــار، وال رفــع للعقوبــات إلــى أن يتــم التوّصــل 
إلــى حــّل سياســّي ينســجم مــع قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2254”.

وعلــى صعيــد المســاعي الروســية المســتمرة لتعويــم النظــام الســوري، قــال ســيرغي الفــروف، وزيــر الخارجيــة 
الروســي فــي 17/ آذار، فــي مؤتمــر صحفــي مــع عبــد هللا بــن زايــد، وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي فــي مدينــة أبــو ظبــي، “نحــن 

ــة”. ــى حضــن الجامعــة العربي ــة تنشــيط الجهــود إلعــادة ســوريا إل ــى قناعــة بأهمي عل

فــي 18/ آذار توجــه رئيــس النظــام الســوري، بشــار األســد، مــع وفــد مرافــق لــه إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي زيــارة رســمية هــي األولــى مــن نوعهــا بعــد تعليــق عضويــة ســوريا فــي الجامعــة العربيــة فــي تشــرين الثانــي 2011، 
وكان فــي اســتقباله محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد إمــارة أبــو ظبــي فــي دولــة اإلمــارات، كمــا التقــى محمــد بــن 
 علــى تلــك الزيــارة نقلــت وكالــة أسوشــيتد بــرس فــي 19/ آذار، تصريحــًا 

ٍ
راشــد آل مكتــوم، حاكــم إمــارة دبــي. وفــي تعليــق

ــات المتحــدة بخيبــة أمــل وانزعــاج  لنيــد برايــس، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، قــال فيــه “تشــعر الوالي
عميقيــن مــن هــذه المحاولــة إلضفــاء الشــرعية علــى بشــار األســد، المســؤول عــن مقتــل ومعانــاة عــدد ال يحصــى 
مــن الســوريين، والمســؤول عــن تشــريد أكثــر مــن نصــف الســكان الســوريين، واعتقــال تعســفي وإخفــاء أكثــر مــن 
150 ألــف شــخصًا بينهــم أطفــال وســيدات”. كمــا نشــر جوناثــان هارجريفــز، الممثــل الخــاص للمملكــة المتحــدة إلــى 
ســوريا، تغريــدة علــى حســابه علــى موقــع تويتــر فــي 20/ آذار، قــال فيهــا، “ال تــزال المملكــة المتحــدة تعــارض أي 
تطبيــع للعاقــات مــع النظــام الســوري، وتؤكــد المملكــة المتحــدة أيًضــا علــى أهميــة اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات دوليــًا 

لمحاســبة نظــام األســد علــى الجرائــم العديــدة التــي ارتكبهــا”.

فــي 18/ آذار قــال باولــو بينيــرو، رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن ســوريا، خــال الــدورة 49 لمجلــس حقــوق 
اإلنســان فــي األمــم المتحــدة، أّن النــاس فــي ســوريا، “بغــض النظــر عّمــن يســيطر عليهــم، يعيشــون فــي حالــة خــوف 
مــن التعــرض لاعتقــال بســبب التعبيــر عــن آرائهــم، أو االنتمــاء إلــى حــزب سياســي معــارض، أو التغطيــة اإلعاميــة 
أو الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان”، وأضــاف أّن أجــزاء مــن البــاد ال تــزال تشــهد قتــااًل وقصفــًا علــى الخطــوط األماميــة، 

بينمــا يتزايــد العنــف ضــد المدنييــن فــي جميــع أنحــاء البــاد.

بيــن 21 و25 آذار انعقــدت الجولــة الســابعة الجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية فــي مدينــة جنيــف، ضمــن إطــار 
الحــل السياســي فــي ســوريا وفقــًا للقــرار األممــي 2254، بإشــراف غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى 
ســوريا، لــم تحــرز الجولــة أي تقــدم ملمــوس فــي هــذا المســار، وقــد أصــدر المبعــوث األممــي بيانــًا صحفيــًا فــي 25/ آذار 
تعليقــًا علــى اختتــام الجلســة، ذكــر فيــه أنــه كان مــن المتوقــع فــي ختــام الجلســة أن تقــدم الوفــود مراجعــات تعكــس 
محتــوى المناقشــات خــال األيــام األربعــة الســابقة، لكنهــا تقدمــت ببعــض التنقيحــات علــى بعــض النصــوص 

المقدمــة.
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فــي 22/ آذار نشــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة تحقيقــًا صحفيــًا قالــت فيــه إنــه حســب وثائــق رســمية ســرية 
اطلعــت عليهــا الصحيفــة فــإّن النظــام الســوري يســتخدم بشــكل ممنهــج شــبكة معقــدة مــن الشــركات الوهميــة 
لتجنــب العقوبــات الدوليــة، حيــث تظهــر تلــك الوثائــق صــات واضحــة بيــن مالكــي الشــركات الوهميــة مــع رئيــس 
النظــام الســوري، بشــار األســد، ومــع أفــراد مــن النخبــة االقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك أفــراد علــى قائمــة العقوبــات 
الدوليــة، وأضافــت الصحيفــة أّن هــذا التعقيــد فــي هيكليــة ملكيــة الشــركات هــو لتمويــه الــدور الــذي تلعبــه تلــك 
الشــركات فــي تعزيــز المــوارد الماليــة للنظــام الســوري، وجعلــه مــن الصعــب علــى القــوى األجنبيــة فــرض عقوبــات 

ــة للنظــام الســوري. ــرة الداخلي ــى الدائ بشــكل فعــال عل
 

ــب مــن معســكرات  ــات إعــادة األطفــال األجان ــه يجــب تســريع عملي ــة أّن ــت منظمــة أنقــذو الطفول فــي 23/ آذار قال
الحاليــة  الوتيــرة  التوطيــن وفــق  إعــادة  إذا اســتمرت عمليــات  بلدانهــم األصليــة، ألنــه  إلــى  شــمال شــرق ســوريا 
ــه مــن  ــى 30 عامــًا، وأضافــت المنظمــة أن ــة قــد تصــل إل ــر مــن هــؤالء األطفــال عالقيــن لمــدة طويل فســيبقى الكثي
الضــرورة تأميــن عــودة آمنــة وطوعيــة لـــ 18000 طفــًا عراقيــًا أيًضــا مــن تلــك المخيمــات، إضافــة إلــى وجــود أزيــد مــن 

ــروج. ــم يعيشــون فــي مخيمــي الهــول وال ــع أنحــاء العال ــة مــن جمي 7300 قاصــرًا مــن 60 دول

فــي 23/ آذار نشــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة تحقيقــًا صحفيــًا عــن تنفيــذ حكومــة النظــام الســوري، بحجــة إزالــة 
األلغــام، عمليــات هــدم واســعة فــي حــي القابــون فــي دمشــق، وقالــت الصحيفــة إّن عمليــات الهــدم شــبه الكاملــة 
للحــي لــن تتــرك شــيئًا يجــده الاجئــون عنــد عودتهــم، وأضافــت أن حــي القابــون يدفــع بذلــك ثمــن خروجــه ضــد النظــام 

الســوري، وبقائــه خــارج ســيطرته حتــى 2017.

فــي 29/ آذار أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريرهــا الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان للعام 22/2021 فــي 154 بلدًا 
حــول العالــم، وعــن ســوريا قــال التقريــر “واصلــت أطــراف النــزاع ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني، 
بمــا فــي ذلــك جرائــم حــرب، وجرائــم ضــد اإلنســانية، وغيرهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، وظلــت 
بمنــأى عــن العقــاب والمســاءلة”، وأضــاف التقريــر أن قــوات النظــام الســوري تواصــل ممارســة االعتقــال التعســفي 
بحــق عشــرات اآلالف مــن األشــخاص، ومــن بينهــم نشــطاء ســلميون وعاملــون فــي مجــال المســاعدات اإلنســانية، 
ومحامــون، وصحفيــون، وتعــرض كثيــرون منهــم لاختفــاء القســري. وعــن الهجمــات غيــر القانونيــة، أشــار التقريــر إلــى 
أّنــه منــذ مطلــع 2021 كّثفــت قــوات النظــام الســوري مدعومــًة مــن القــوات الروســية هجماتهــا الجويــة والبريــة علــى 
منطقــة شــمال غــرب ســوريا، حيــث اســتهدفت الهجمــات “مدنييــن ومرافــق للبنيــة األساســية المدنيــة، ومــن بينهــا 
مستشــفيات ُمدرجــة علــى قائمــة منــع االســتهداف الصــادرة عــن األمــم المتحــدة، وبنايــات ســكنية وأســواق، ممــا 

أســفر عــن مقتــل وإصابــة بعــض المدنييــن”.

فــي 30/ آذار قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء أّن رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد أصــدر القانــون رقــم 16 لعــام 2022 
لتجريــم التعذيــب، الــذي صــادق عليــه مجلــس الشــعب التابــع للنظــام الســوري فــي 28/ آذار، وحســب المــادة 2 مــن 
القانــون “تكــون العقوبــة ســت ســنوات علــى األقــل إذا ارتكــب التعذيــب مــن موظــف أو تحــت إشــرافه وبرضــاه بقصــد 
الحصــول علــى اعتــراف أو إقــرار عــن جريمــة أو معلومــات”، وحســب المــادة 4 مــن القانــون “يحظــر علــى أي جهــة أو 
ســلطة إصــدار أوامــر بالتعذيــب واليعتــد فــي معــرض تطبيــق أحــكام هــذا القانــون بأيــة أوامــر صــادرة فــي هــذا الشــأن 
ــب ســابقًا أيــًا 

ِ
كمســوغ للتعذيــب”. نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن النظــام الســوري لــم يحاس

ــر منتهــك  ــه قوانيــن تحمــي هــؤالء المرتكبيــن، فالنظــام الســوري هــو أكب ــم واالنتهــاكات، بــل لدي مــن مرتكبــي الجرائ
للدســتور الســوري وللقوانيــن الســورية. حيــث وثقنــا مــا ال يقــل عــن 72 أســلوب تعذيــب يتبعهــا النظــام الســوري فــي 
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مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه ومقتــل 14449 مدنيــًا بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، بينهــم 174 طفــًا 
و74 ســيدة، منــذ آذار 2011 حتــى آذار 2022، وقــد اســتعرضت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقريــر االعتقــال 
الشــهري الــذي أصدرتــه فــي 5/ نيســان بشــكل مفصــل أبــرز النقــاط التــي تعبــر عــن الخلــل الجوهــري فــي نــص القانــون 
نفســه، والقوانيــن القمعيــة الســارية التــي يقــوم عليهــا النظــام الســوري والتــي ســتبقي علــى قانــون التجريــم حبــرًا 
علــى ورق. وأكــد الســيد فضــل عبــد الغنــي، مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كلمــة مســجلة لــه أن النظام 

الســوري متهــم بارتــكاب جرائــم تعذيــب ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وهــذا ينســف قانــون تجريــم التعذيــب.

فــي 30/ آذار نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( تغريــدًة علــى حســابه الرســمي علــى 
موقــع تويتــر قــال فيهــا أّن القافلــة الثالثــة لألمــم المتحــدة للمســاعدات اإلنســانية عبــر الخطــوط دخلــت عبــر معبــر 

ســراقب مــن حلــب إلــى شــمال غــرب ســوريا، وذلــك تماشــيًا مــع قــرار مجلــس األمــن 2585.

على صعيد المحاسبة والمناصرة:
دمشــق  فــي  األمريكيــة  الســفارة  نشــرت  آذار   /1 فــي 
ــر، قالــت  ــدًة علــى حســابها الرســمي علــى موقــع تويت تغري
جرائــم  وارتكــب  وعــذب  األســد  بشــار  “اعتقــل  فيهــا 
11 عامــًا، لكــن اإلفــات مــن  ضــد الســوريين علــى مــدى 
العقــاب ســينتهي” وأعلنــت شــهر آذار “شــهر المحاســبة” 
وأنهــا ستســلط الضــوء فيــه علــى كيفية ســعي الســوريين 
والمجتمــع الدولــي لمحاســبة الجنــاة علــى هــذه الجرائــم. 
وتطرقــت فــي إحــدى التغريــدات التــي نشــرتها علــى مــدار 
الشــهر إلــى حصيلــة الضحايــا المدنييــن علــى يــد القــوات 
الروســية التــي وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

فــي 7/ آذار نشــرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة بيانــًا صحفيــًا أعلنــت فيــه عــن وضــع “كتيبــة التوحيــد والجهــاد” فــي الئحــة 
اإلرهــاب العالميــة، وقــال البيــان إن كتيبــة الجهــاد والتوحيــد تعمــل بشــكل أساســي فــي محافظــة إدلــب، إلــى جانــب 
هيئــة تحريــر الشــام، وأضــاف البيــان أنهــا “تتعــاون مــع مجموعــات إرهابيــة أخــرى، إضافــة إلــى االنخــراط فــي أنشــطة 

إرهابيــة فــي ســوريا، كانــت الكتيبــة مســؤولة أيضــًا عــن تنفيــذ هجمــات خارجيــة”.

فــي 8/ آذار أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي اليــوم الدولــي للمــرأة تقريــرًا بعنــوان “فــي اليــوم الدولــي 
للمــرأة انتهــاكات متعــددة مــن مختلــف أطــراف النــزاع فــي ســوريا”، وثــق التقريــر مقتــل مــا ال يقــل عــن 16228 ســيدة 
)أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2022، وأضــاف التقريــر 
أّن مــا ال يقــل عــن 9774 ســيدة ال تزلــّن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي ســوريا، إضافــة إلــى مقتــل 93 ســيدة 
بســبب التعذيــب، وأشــار التقريــر إلــى أّن قمــع النســاء فــي مناطــق الســيطرة يكــرس حالــة مــن فقــدان التنميــة 

والمســاواة واألمــن.

فــي 15/ آذار أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا بمناســبة الذكــرى الحاديــة عشــرة النطــاق الحــراك 
الشــعبي فــي ســوريا، ســجل التقريــر، فــي الفتــرة منــذ آذار 2011 حتــى آذار 2022، مقتــل مــا ال يقــل عــن 228647 مدنيــًا 
بينهــم 14664 بســبب التعذيــب، كمــا وثــق اعتقــال تعســفي/ إخفــاء قســري لـــما ال يقل عن 151462 شــخصًا، وأضاف 
ــد التقريــر أن ســوريا ليســت آمنــة علــى ســكانها  التقريــر إن أزيــد مــن نصــف الشــعب الســوري بيــن نــازح والجــئ، وأكَّ

10/ نيســان تشــير إلــى  تغريــدة نشــرتها الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق فــي 
حصيلــة الضحايــا المدنييــن علــى يــد القــوات الروســية اســتنادًا لقاعــدة بيانــات 

اإلنســان لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
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وال لعــودة الاجئيــن، حيــث يتعــرض الاجئــون العائــدون إلــى أنمــاط االنتهــاكات نفســها التــي يعانــي منهــا الســكان 
المقيميــن فــي ســوريا، حيــث ســجل التقريــر منــذ مطلــع عــام 2014 حتــى آذار/ 2022 مــا ال يقــل عــن 2346 حالــة اعتقــال 
تعســفي بينهــا 249 طفــًا و194 ســيدة )أنثــى بالغــة(، بحــق الجئيــن عــادوا مــن دول اللجــوء أو اإلقامــة إلــى مناطــق 

إقامتهــم فــي ســوريا، جميعهــم تــم اعتقالهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

فــي 17/ آذار نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فعاليــة بمناســبة الذكــرى الحاديــة عشــرة النطــاق الحــراك 
الشــعبي فــي ســوريا تحــت عنــوان “البحــث عــن األمــان: التشــريد القســري فــي النــزاع الســوري” بمشــاركة ســفراء 
ــة مــن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش،  ــا، والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، وباحث ــكا، وألماني ودبلوماســيين مــن أمري
وناجيــة ومهجــرة ســورية، وقــد أكــد دبلوماســيو وســفراء الــدول المشــاركة علــى أهميــة محاســبة النظــام الســوري 
المتــورط فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة ومنــع عودتــه إلــى الســاحة الدوليــة. وقــد أصدرنــا فــي 21/ آذار بيانــًا عــن 

ــة.  الفعالي

فــي شــهر آذار أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كًا مــن الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء 
القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع 

بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بحالتــي اختفــاء قســري.

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في آذار:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آذار علــى يــد 
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آذار مقتــل 67 مدنيــًا، بينهــم 20 طفــًا و3 ســيدة )أنثــى بالغــة( النســبة 
األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 1 مــن الكــوادر الطبيــة. كمــا وثقنــا مقتــل 7 شــخصًا قضــوا 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن  ث بشــكل مفصَّ بســبب التعذيــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.

تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أوال: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(4: 7 بينهم 1 طفًا. 	
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1 	
هيئة تحرير الشام5: 1 سيدة. 	
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 5 	

4 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 الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد 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.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

5 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 53 مدنيًا بينهم 19 طفًا و 2 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 18 مدنيًا بينهم 12 طفًا و1 سيدة
رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 24 مدنيًا بينهم 1 طفًا

قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 8 مدنيًا بينهم 6 طفًا و1 سيدة
حرس الحدود التركي: 3 مدنيًا.

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آذار مــا ال يقــل عــن 173 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 4 طفــًا و5 
ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات 
ث  النظــام الســوري فــي محافظتــي ريــف دمشــق ثــم درعــا. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الخامــس مــن الشــهر الجــاري يتحدَّ
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي  بشــكل مفصَّ

ســوريا.
ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

قوات النظام السوري: 73 بينهم 1 سيدة. 	
هيئة تحرير الشام: 14 بينهم 1 سيدة. 	
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 37 بينهم 2 سيدة. 	
قوات سوريا الديمقراطية: 49 بينهم 4 طفًا و1 سيدة. 	

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ة. لت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في آذار ما ال يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّ سجَّ

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، و3 على منشآت طبية.

تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أواًل: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 3	 
قوات سوريا الديمقراطية: 2	 

ثانيًا: الجهات األخرى:
- انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها: 4

ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى النحــو  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
التالــي:
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى نيســان مــن العــام 
عــت شــهريًا علــى النحــو التالــي: ذاتــه 24 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

يظهــر المخطــط أّن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز 
الحيويــة المدنيــة فــي شــهري كانــون الثانــي وآذار كانــت األعلــى 
وقــد بلغــت فــي كل منهمــا مــا نســبته %37.5 مــن الحصيلــة 
اإلجماليــة لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة منــذ مطلــع 

عــام 2022.

ة في آذار: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ
األحــد 27/ شــباط/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفتيــن علــى الســوق الرئيــس وســط 
قريــة آفــس بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي محــال تجاريــة 
 إثــر نــزوح معظــم أهالــي القريــة بســبب 

ٍ
عــدة. تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن الســوق شــبه خــال

قربهــا مــن خطــوط التمــاس مــع قــوات النظــام الســوري. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 
ــة. ــر الشــام وقــت الحادث المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

المراكز الحيوية الطبية
المنشآت الطبية

المربعات السكانية
األسواق

البنى التحتية
المقرات الخدمية الرسمية

مخيمات النازحين
مخيمات النازحين

المجموع:

قوات النظام 
الســـــــــــــــوري

1

1

1

3

قوات سوريا 
الديمقراطية

1

1

2

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى
انفجارات لم نتمكن من 

تحديد المتسبب بها

1

1

2

4
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الثاثــاء 1/ آذار/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مخيمــًا عشــوائيًا للنازحيــن فــي حــي 
القرنفــل الواقــع فــي األطــراف الغربيــة مــن مدينــة جرابلــس بريــف محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إلــى إصابــة خيــام 

عــدة بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

الثاثــاء 1/ آذار/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا قــرب المشــفى الوطنــي فــي شــارع 23 
شــباط وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة ســور المشــفى بأضــرار ماديــة بســيطة، مــا زالــت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدينــة 

الرقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

ــة المصــدر فــي ســوق الخضــار الواقــع فــي الشــارع العريــض  اإلثنيــن 14/ آذار/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة مجهول
ثــاث محــات تجاريــة بأضــرار ماديــة  إلــى إصابــة  الغربــي؛ مــا أدى  الرقــة  بريــف محافظــة  وســط مدينــة الطبقــة 
متوســطة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول 

علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

 فــي حــي غويــران بمدينــة 
ٍ

الثاثــاء 22/ آذار/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا فــي ســوق
الحســكة، حصــل االنفجــار فــي شــارع الســوق؛ مــا أدى إلــى إصابــة طفليــن بجــراح، إضافــة إلــى إصابــة محــال تجارية عدة 
بأضــرار ماديــة متوســطة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة 

للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. يخضــع حــي غويــران لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم أرضي سوري على السوق الرئيس وسط قرية آفس/ إدلب في 27/ شباط/ 2022 – بعدسة: أحمد رحال
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ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة غيــر 

مشــروعة فــي شــهر آذار.

رابعًا: مرفقات: 

مقتل 67 مدنيا بينهم 20 طفا و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في آذار 2022. 1
 توثيق ما ال يقل عن 173 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في آذار 2022 بينهم 4 أطفال و5 سيدات. 2

خامسًا: 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.

 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.
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن 	  لــم ُنســجِّ

الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذا لــم يحصــل مطلقــًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، 
ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.

إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي 	 
ــقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. للقصــف والطبيعــة المنسَّ

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ
تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني، ُمتسببة في مقتل العديد من المدنيين.	 
خرقــت جميــع فصائــل 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.

بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث 	  إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّ
ــة. وهنــاك مؤشــرات  ــرر باألعيــان المدنيَّ خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ

ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة. قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ
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(.
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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.

إحــال األمــن والســام 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 واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار 	 
ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

ــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، 	  ــة، الضغــط عل ــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضوي عل
ــدد. ــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ ــذي يســتخدم األســلحة الكيميائي ال

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 الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ
 

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.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو 	 

فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICR2P(” 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.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ
ــزاع والقــوى  ــذت مــن قبــل أطــراف النِّ االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ

المســيطرة.
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:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
التركيز على قضية 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.
إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم اللجنــة الدســتورية 

علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.
 

إلى النظام السوري:
التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات والمــدارس واألســواق 

واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميــل المتفجــرة.
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.

 
إلى النظام الروسي:

ومحاســبة 	  نتائجهــا،  علــى  الســوري  المجتمــع  وإطــاع  التَّقريــر،  فــي  الــواردة  الحــوادث  فــي  تحقيقــات  فتــح 
المتورطيــن.

تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحايــا 	 
والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.

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 
 

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك، 	 

والتَّعهــد بإعــادة جميــع األطفــال، الذيــن تــمَّ اعتقالهــم بهــدف عمليــات التَّجنيــد فــورًا.
 

إلى جميع فصائل 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.
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 المنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 
تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعامــات 	 

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير
أغنــت  الذيــن  المحلييــن  والنشــطاء  العيــان  وشــهود  الضحايــا  وأصدقــاء  وذوي  األهالــي  لجميــع  الشــكر  كل 

التقريــر. هــذا  مســاهماتهم 
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