أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان
في سوريا في نيسان 2022
النظام السوري يصدر مزيدا من “القوانين” التي تعارض
جوهر القانون وهي أقرب إلى نصوص أمنية تهــدف إلـــــــــى
شرعنـــــــــــــــة انـــتـــهـــــــــــــــــــــــاك حـــقــــــــــــــــوق الــــمواطـــنيــــــــــــن
السبت  7أيار 2022
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســانَّ ،
تأسســـــت نهايــة حزيـــران  ،2011غيــر
حكومي ــة ،مُ س ــتقلة ،اعتم ــدت عليه ــا المفوضيــــ ــة الساميـــــ ــة لحقــــ ــوق
اإلنســــ ــان مصــــــ ــدر ًا أساسيـــــــ ـ ًا ف ــي جميـــ ــع تحليالتهــ ــا الت ــي أصدرتهـــــــــا
ع ــن حصيلـ ــة الضحاي ــا ف ــي س ــوريا.
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ً
أوال :مقدمة ومنهجية:
شــهدَ ت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار  ،2011وتأتــي
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات
التــي تع ـرَّض لهــا المواطــن الســوري ،وبــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه ممارسـ َـة تلــك االنتهــاكات
وغيرهــا واســتم َّر 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 َّ
التحقــق منــه،
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــد ًا فــي عامــي  2012و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية
ٍ
دوريــة ُتســجِّ ل ُ
وتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين ،وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــد ُر بدايــة كل شــهر ،وتـ َّ
ـم بنــاء
قاعــدة بيانــات واســعة تضـ ُّ
ـم مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات
َّ
تمكنــا مــن توثيقهــا.
التــي
الســابقة
مــع نهايــة عــام  2018ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابق ًا ،قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا َّ
َ
ضمــن تقريــر شــهري واحــد ،يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا ،التــي تمكنــا
وقمنــا بجمــع التقاريــر
مــن توثيقهــا ،وي ِّ
ُركــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي نيســان  ،2022ويســتعرض حصيلــة
الضحايــا المدنييــن ،الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ،إضافــة إلــى
حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري ،ويُس ـ ِّلط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدن َّيــة،
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر .ولالطــاع علــى منهجيــة عملنــا
فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.
مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـث األبعــادَ االجتماعيــة واالقتصاديــة َّ
يشــمل الحديـ ُ
والنفســية.

ثاني ًا :موجز عن أبرز الحوادث في شهر نيسان:
على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
ســجلنا فــي نيســان ازديــاد ًا ملحوظـ ًا فــي وتيــرة القصــف المدفعــي الــذي نفذتــه قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة
إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا مقارنــة بأشــهر ســابقة فــي هــذا العــام .وقــد تركــز هــذا القصــف علــى قــرى وبلــدات جبــل
الزاويــة القريبــة مــن خــط التمــاس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة بريــف إدلــب الجنوبــي ،كمــا طــال القصــف
المدفعــي بلــدات ريــف حلــب الغربــي وريفــي إدلــب الشــمالي والشــرقي ،تســببت إحــدى هــذه الهجمــات فــي مقتــل
 4أطفــال فــي قريــة معــارة النعســان شــرق إدلــب فــي  /4نيســان ،كمــا رصدنــا اســتهداف قــوات النظــام الســوري
بعــض الطــرق القريبــة مــن خطــوط التمــاس بصواريــخ مضــادة للــدروع.
فــي  /5نيســان قــال المرصــد األورومتوســطي فــي بيــان لــه َّ
إن مؤسســات األمــم المتحــدة المعنيــة والمجتمــع الدولي
ٍ
تتحمــل جــزء ًا كبيــر ًا مــن مســؤولية اســتمرار النظــام الســوري فــي ارتــكاب انتهــاكات مروّ عــة لحقــوق اإلنســان ،والتــي
كان آخرهــا قتــل  4أطفــال فــي ريــف إدلــب ،وأضــاف البيــان ّ
“أن القذائــف ســقطت بشــكل مباشــر أو قريب ـ ًا جــد ًا مــن
مــكان تواجــد األطفــال ،فــي اســتهداف غيــر مبــرر قــد يرقــى إلــى جريمــة حــرب”.
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ســجلنا فــي نيســان ارتفاعــ ًا فــي وتيــرة الطلعــات والهجمــات الجويــة الروســية علــى شــمال غــرب ســوريا مقارنــة
بشــهر آذار ،بشــكل خــاص فــي األســبوعين األخيريــن مــن نيســان ،وتركــزت الهجمــات علــى قــرى وبلــدات جبــل الزاويــة
وقــرى ريــف حمــاة الغربــي ،كمــا رصدنــا فــي النصــف الثانــي مــن نيســان طلعــات جويــة روســية عــدة فــي منطقــة إدلــب
ســمعت أصواتهــا فــي المنطقــة.
أطلقــت خاللهــا صواريــخ جــو  -جــو ُ
ً
مســتهدفة
شــنت قــوات الحلــف الســوري الروســي عشــرات الغــارات الجويــة علــى الباديــة الســورية فــي نيســان
آليــات ومناطــق يتحصــن فيهــا عناصــر تابعــة لتنظيــم داعــش ،شــنت هجمــات علــى عناصــر تابعــة لقــوات النظــام
الســوري ،تســببت العمليــات العســكرية فــي مقتــل عشــرات المقاتليــن مــن الطرفيــن.
فــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي الغربــي والشــرقي ،رصدنــا فــي نيســان اســتمرار قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي
شـ ِّ
ـن هجمــات أرضيــة ،وقــد تســببت هجــوم اســتهدف ملعبـ ًا رياضيـ ًا فــي مدينــة مــارع فــي  /26نيســان ،فــي جــرح عــدة
ٍ
أطفــال ،كمــا تســبب هجــوم اســتهدف فريقـ ًا للدفــاع المدنــي فــي مدينــة جرابلــس شــرق حلــب فــي  /18نيســان ،فــي
إصابــة  3مــن عناصــر الدفــاع المدنــي ،إضافــة إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة فــي ســيارة تابعــة للفريــق المســتهدف.
شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي فــي منطقــة عفريــن وريفــي حلــب الشــمالي والشــرقي فــي نيســان
تصاعــد ًا فــي حــدة االشــتباكات بيــن مكونــات الجيــش الوطنــي مقارنــة بشــهور ســابقة ،اســتخدمت فيهــا األســلحة
ٍ
الخفيفــة والمتوســطة ضمــن األحيــاء الســكنية ال ســيما فــي مدينــة عفريــن ،وناحيــة بلبــل وإعــزاز والبــاب ومناطــق
أخــرى؛ مــا تســبب فــي ترويــع المدنييــن وخلــق حالــة مــن الفوضــى ،إضافــة إلــى تســجيل عــدة إصابــات بيــن المدنييــن
بســبب تبــادل إطــاق الرصــاص ،توفــي أحدهــم فــي بلــدة بلبــل شــمال محافظــة حلــب فــي  /21نيســان ،فيمــا توفــي
مدنــي آخــر برصــاص اشــتباكات بيــن فصيليــن فــي مدينــة عفريــن فــي  /23نيســان.
علــى صعيــد التفجيــرات ،رصدنــا فــي نيســان انفجــار عبــوات ناســفة فــي محافظــات درعــا والحســكة وحلــب ،وقــد
تســبب انفجــار ســيارة مفخخــة فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب فــي  /10نيســان فــي مقتــل مدنــي.
شــهدَ نيســان اســتمرار ًا فــي مقتــل وإصابــة مدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائــر فــي محافظــات ومناطــق
متفرقــة فــي ســوريا ،تركــزت فــي محافظــات درعــا وديــر الــزور والحســكة وإدلــب وحمــاة ،وقــد بلغــت حصيلــة ضحايــا
األلغــام فــي نيســان  13مدنيـ ًا بينهــم  4طفـ ً
ـا وســيدتين ،لتصبــح الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا منــذ بدايــة عــام ،2022
 51مدني ـ ًا بينهــم  24طفـ ً
ـا و 4ســيدات.
اســتمرت فــي نيســان عمليــات اغتيــال مدنييــن بينهــم أطفــال وســيدات علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد
هويتهــم فــي محافظــات عــدة ،كان معظمهــا فــي محافظتــي درعــا والحســكة .وقــد شــهدت محافظــة ديــر الــزور
ارتفاعـ ًا فــي عمليــات القتــل علــى يــد مســلحين نعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش ،بلــغ مجموعهــا قرابــة  15عمليــة
فــي المحافظــة .مــن أبــرز حــوادث االغتيــال فــي نيســان اغتيــال ســيدتين فــي مدينــة الشــدادي جنــوب الحســكة فــي /2
نيســان ،كمــا ســجلنا مقتــل طفــل فــي قريــة الــزر بريــف ديــر الــزور علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم
فــي  /6نيســان ،إضافــة إلــى مقتــل قــاض فــي قريــة قيطــة شــمال محافظــة درعــا فــي  /7نيســان.
ٍ
كمــا رصدنــا اســتمرار عمليــات االغتيــال فــي مخيــم الهــول ،ومــن أبــرز حــوادث االغتيــال فــي المخيــم مقتــل ســيدتين
نازحتيــن فــي  /18نيســان.
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ّ
فــي  /9نيســان قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري َّ
شــن غــارات علــى
إن ســاح الجــو اإلســرائيلي
بعــض النقــاط فــي المنطقــة الوســطى ،وأضافــت الوكالــة أن الغــارات تســببت فــي أضــرار ماديــة ،كمــا شـ َّ
ـن ســاح
الجــو اإلســرائيلي فــي  /14نيســان غــارات علــى بعــض النقــاط فــي ريــف دمشــق الغربــي؛ مــا تســبب فــي أضــرار ماديــة.
وفــي  /27نيســان قالــت وكالــة ســانا َّ
إن  4جنــود مــن قــوات النظــام الســوري قتلــوا جــراء غــارات شـ ّـنها ســاح الجــو
اإلســرائيلي علــى بعــض النقــاط فــي محيــط مدينــة دمشــق ،إضافــة إلــى وقــوع خســائر ماديــة حســب مــا أضافتــه
الوكالــة.
على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
فــي نيســان المنصــرم  ،2022لــم تتوقــف قــوات النظــام الســوري عــن مالحقــة واســتهداف المدنييــن فــي مناطــق
ســيطرتها علــى خلفيــة معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور الســوري والقانــون الدولــي؛ ممــا يثبــت
مجــدد ًا حقيقــة مــا ذكرنــاه مــرات عــدة ســابق ًا وهــو أنــه ال يمكــن ألي مواطــن ســوري أن يشــعر باألمان مــن االعتقاالت؛
ألنهــا تتــم دون أي ارتــكاز للقانــون أو قضــاء مســتقل ،ومــن خلفيــات االعتقــال /االحتجــاز التــي ســجلناها فــي نيســان:
ً
أوال :اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي نيســان فــي مالحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهم
األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن َّ
َّ
وتركــزت هــذه االعتقــاالت
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري،
ُ
فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا ،وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط
التفتيــش.
ً
ثانيـ ًا :ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري فــي محافظــة ريــف دمشــق اســتهدفت عــددا مــن
المدنييــن العامليــن والناشــطين فــي المجــال الطبــي واإلغاثــي ســابق ًا ،عندمــا كانــت مناطقهــم خاضعــة لســيطرة
فصائــل فــي المعارضــة المســلحة.
ثالث ـ ًا :كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور اســتهدفت مواطنيــن مــن بينهــم
مدنييــن كانــوا قــد أجــروا تسـ ً
ـوية لوضعهــم األمنــي فــي وقــت ســابق بدايــة عــام .2022
ٍ
رابعـ ًا :كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن لــدى مراجعتهــم مراكــز الهجــرة والجــوازات فــي محافظــات
درعــا وحمــاة وحمــص الســتخراج وثائــق تتعلــق بالســفر خــارج البــاد.
علــى صعيــد اإلفراجــات ســجلنا فــي نيســان إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل  16مدني ـ ًا ،معظمهــم مــن أبنــاء
محافظــات ريــف دمشــق وحلــب وإدلــب ،أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي
دمشــق ،وذلــك بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية ،وبحســب مــا أبلغنا بــه األهالي وأقربــاء المفرج عنهــم وأصدقائهم،
وبحســب مــا ســجلناه فــي قاعــدة البيانــات لدينــا ،فقــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري مــدة
وســطية تتــراوح مــا بيــن عــام واحــد وعشــرة أعــوام ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن ناحيــة ممارســات
التعذيــب ،وشــبه انعــدام فــي الرعايــة الصحيــة والطبيــة ،واالكتظــاظ الشــديد فــي مراكــز االحتجــاز ،وكانــوا قــد اعتقلــوا
دون توضيــح األســباب ومــن دون مذكــرة اعتقــال.
أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ لنا فــي نيســان اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز َّ
التعســفي واإلخفــاء
القســري ،وارتفاعــ ًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا ،عبــر حمــات دهــم واحتجــاز جماعيــة
اســتهدفت بهــا مدنييــن ،لــم تســتثن النســاء؛ بذريعــة محاربــة خاليــا تنظيــم داعــش ،بعــض هــذه الحمــات جــرى
ِ
بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي ،كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت مدنييــن بينهــم عضــو
فــي المجلــس الفرعــي للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي ســوريا وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي مدينــة الحســكة،
وقــد ســجلنا احتجــاز مدنييــن نازحيــن مــن محافظــة حمــص إثــر مداهمــة مــكان إقامتهم ضمــن المخيمات العشــوائية
فــي محافظــة الرقــة.
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وســجلنا أيض ـ ًا اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفـ ً
ـاال بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد
التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســري ًا ،ومنعــت عائالتهــم مــن التواصــل معهــم ،ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.
شــهدَ نيســان عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق مدنييــنَّ ،
تركــزت فــي محافظــة إدلــب وشــملت
نشــطاء إعالمييــن وسياســيين ،ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد
سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها ،كمــا ســجلنا احتجــاز عناصــر هيئــة تحريــر الشــام عــدد ًا مــن الســيدات مــع
أطفالهــن بعــد االعتــداء عليهــن بالضــرب ،والتــي قامــت باإلفــراج عنهــن فــي وقــت الحــق ،وذلــك بتهمــة تهريــب
الدخــان مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الوطنــي إلــى مناطــق ريــف محافظــة حلــب الغربــي الواقعــة تحــت
ســيطرتها.
مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي فــي نيســان بعمليــات احتجــاز تعســفي
وخطــف ،معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي ،اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ،ورصدنــا
حــاالت احتجــاز لــم تســتثن النســاء جــرت علــى خلفيــة عرقيــة ،كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شـ َّـنتها عناصــر فــي
ِ
الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وتركــزت فــي بعــض القــرى
التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.
على صعيد الوضع المعيشي:
ً
ال يــزال الوضــع االقتصــادي والمعيشــي فــي عمــوم مناطــق ســوريا يشــهد تدهــور ا علــى كافــة المســتويات ،حيــث
شــهدت المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري اســتمرار ًا فــي ازديــاد أســعار معظــم المــواد
التموينيــة والغذائيــةُ ،
وشـ ٍّ
ـح فــي الخدمــات خصوصـ ًا فــي قطــاع الكهربــاء والمــاء .أخبرنــا بعــض األهالــي فــي مناطــق
ســيطرة قــوات النظــام الســوري أنــه وعلــى الرغــم مــن التضييــق الــذي يفرضــه النظــام الســوري على وصــول الحواالت
مــن أقاربهــم فــي الخــارج إال أنهــا المصــدر الوحيــد لمســاعدتهم علــى تأميــن أبســط مســتلزمات الحيــاة لعشــرات
آالف العائــات.
فــي حيــي الشــيخ مقصــود واألشــرفية بمدينــة حلــب ،الخاضعيــن لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،توقــف
توزيــع الخبــز فــي  /5نيســان بعــد نفــاد كميــة الطحيــن المخزنــة فــي المســتودعات ،إثــر الحصــار الــذي فرضتــه قــوات
النظــام الســوري علــى مداخــل الحييــن منــذ  /13آذار المنصــرم ومنعها دخــول الطحين واألدوية والمســتلزمات الطبية
والمحروقــات بشــكل كامــل علــى خلفيــة إشــكال بيــن عناصــر قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة
إثــر منــع حاجــز تابــع لقــوات النظــام الســوري -الفرقــة الرابعــة قاطــرة مقطــورة محملــة بمــادة الســكر مــن دخــول
حــي الشــيخ مقصــود؛ لتقــوم قــوات ســوريا الديمقراطيــة المتمركــزة فــي موقــع قريــب مــن حاجــز الفرقــة الرابعــة
باالشــتباك معهــم؛ مــا تســبب فــي مقتــل أحــد عناصــر قــوات النظــام الســوري ،لتفــرض قــوات النظــام الســوري
حصارهــا علــى الحييــن منــذ ذلــك اليــوم حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر .نشــير إلــى وجــود قرابــة  200ألــف مدنــي فــي الحييــن
يعانــون مــن تــردي األوضــاع اإلنســانية جــراء الحصــار.
شــهدت مدينتــا الحســكة والقامشــلي اشــتباكات بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي
الخامــس مــن نيســان ،أعقبهــا فــرض قــوات ســوريا الديمقراطيــة حصــار ًا علــى كل المراكــز األمنيــة التابعــة لقــوات
النظــام الســوري فــي كال المدينتيــن رد ًا علــى الحصــار الــذي فرضتــه قــوات النظــام الســوري علــى حيــي الشــيخ مقصــود
وحــي األشــرفية بمدينــة حلــب.
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وفــي شــمال غــرب ســوريا ،اســتمرت معانــاة المدنييــن مــن غــاء أســعار المــواد االســتهالكية؛ نظــر ًا لهيمنــة هيئــة
تحريــر الشــام علــى تجــارة هــذه المــواد وتحديــد أســعارها مــن قبــل تجــار مواليــن لهــا ،إضافــة إلــى انخفــاض قيمــة
الليــرة التركيــة -المســتخدمة للتــداول هنــاك -أمــام الــدوالر ،فــي ظــل شــبه انعــدام للقــوة الشــرائية لــدى القاطنيــن فــي
المنطقــة بســبب انتشــار البطالــة وارتفــاع نســبة الفقــر ،خصوصـ ًا لــدى القاطنيــن فــي المخيمــات ،ومــع دخــول شــهر
رمضــان بدايــة نيســان ،ارتفعــت أســعار الخضــار والفواكــه والمــواد التموينيــة ،وقــد أخبرنــا ناشــطون فــي المنطقــة
أن ســعر كيلــو البنــدورة الواحــد بلــغ  20ليــرة تركيــة ،وتجــاوز كيلــو اللحــم  100ليــرة تركيــة ،أمــا عــن المــواد التموينيــة
األساســية ،بلــغ ســعر الســكر  13ليــرة تركيــة للكيلــو الواحــد ،أمــا البرغــل فوصــل ســعره  10ليــرات تركيــة للكيلــو الواحــد،
كمــا وصــل ســعر ليتــر الزيــت النباتــي إلــى  22ليــرة تركيــة .وشــهدت أســعار المحروقــات ارتفاع ـ ًا جديــد ًا فــي نيســان،
حيــث ارتفــع ســعر البنزيــن إلــى  1.17دوالر ًا أمريكيــ ًا لليتــر ،كمــا ارتفــع ســعر الغــاز المنزلــي إلــى  13.81دوالر ًا أمريكيــ ًا
لألســطوانة الواحــدة.
فــي  /14نيســان قالــت منظمــة ّ Mercy Corps
إن الصــراع فــي أوكرانيــا يهــدد بتفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي فــي
ســوريا ،وأضافــت المنظمــة ّ
أن أســعار المــواد الغذائيــة ازدادت فــي جميــع أنحــاء ســوريا بنســبة  % 86فــي كانــون
الثانــي 2022 /مقارنــة مــع الحقبــة ذاتهــا مــن عــام  ،2021ممــا أدى إلــى تفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي ،وال ســيما فــي
منطقــة شــمال غــرب ســوريا حيــث يعيــش جــزء كبيــر مــن الســكان فــي مخيمــات مكتظــة بالنازحيــن ويعتمــدون
بشــكل كبيــر علــى المســاعدات اإلنســانية التــي تدخــل عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا.
وعــن شــمال شــرق ســوريا ،ال يختلــف الوضــع االقتصــادي فــي هــذه المنطقــة عــن بقيــة المناطــق الســورية ،وقــد
شــهدت األســواق ارتفاعــ ًا كبيــر ًا فــي أســعار المــواد االســتهالكية بالتزامــن مــع شــهر رمضــان بلــغ قرابــة % 100
بســبب غيــاب الرقابــة التموينيــة وتذبــذب ســعر صــرف الــدوالر وعمليــات التهريــب إلــى مناطــق أخــرى وفــرض نقــاط
التفتيــش التابعــة للنظــام الســوري ،وقــوات ســوريا الديمقراطيــة رســوم ًا علــى دخــول هــذه المــواد.
قــال موقــع المونيتــور فــي  /11نيســان ّ
أن محافظــة ديــر الــزور تواجــه أزمــة ميــاه وأزمــة خبــز حادتيــن ،ومــن المرجــح أن
تتفاقــم هــذه األزمــات فــي شــهر رمضــان ،وأضــاف الموقــع َّ
أن انقطــاع الميــاه لفتــرات طويلــة تسـبَّب فــي ارتفــاع حــاد
فــي أســعار الميــاه المعبئــة مــن الصهاريــج ،حيــث وصــل ســعر الصهريــج ســعة  30برميــل إلــى  15ألــف ليــرة ســورية،
وأضــاف الموقــع أن محافظــة ديــر الــزور التــي كانــت تعتبــر لمــدة طويلــة ســلة غــذاء ســوريا ،ســكانها اآلن يكافحــون
الجــوع والعطــش.
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على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:
اســتمرت معانــاة النازحيــن فــي شــمال غــرب ســوريا ،وعلــى وجــه الخصــوص فــي ظــل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة
تزامنــ ًا مــع شــهر رمضــان .وعلــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية األمميــة ،فــي  /9نيســان أبلــغ برنامــج األغذيــة
العالمــي ،عبــر البريــد اإللكترونــي المنظمــات اإلنســانية العاملــة فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا عــن تقليــل حجــم
الحصــة الغذائيــة لــكل عائلــة علــى الشــكل التالــي 5.7 :كــغ مــن البرغــل لتصبــح  5كــغ بعــد التعديــل 7.5 ،مــن األرز
لتصبــح  5كــغ 6 ،كــغ مــن العــدس األحمــر لتصبــح  5كــغ 6 ،كــغ مــن الحمــص لتصبــح  5كــغ ،واإلبقــاء علــى المــواد
األخــرى كمــا كانــت ،بحيــث توفــر الحصــة الغذائيــة المعدلــة لــكل شــخص  1170ســعرة حراريــة بفــرض أن متوســط
عــدد أفــراد العائلــة الواحــدة  5أشــخاص ،وذلــك اعتبــار ًا مــن أيــار 2022 /حســب بــاغ برنامــج األغذيــة العالمــي ،األمــر
الــذي ســيفاقم مــن معانــاة المســتفيدين الذيــن يعتمــدون بشــكل أساســي علــى الســال لتأميــن الغــذاء ،نشــير إلــى
أنهــا المــرة الثانيــة التــي يتــم فيهــا اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء ،حيــث تــم تخفيــض محتويــات الســلة الغذائيــة فــي تشــرين
األول ،2021 /لتصبــح حينهــا الحصــة الغذائيــة لــكل شــخص فــي العائلــة  1341ســعرة حراريــة.
فــي مخيــم الركبــان ،علــى الحــدود الســورية األردنيــة ،تســتمر معانــاة قاطنــي المخيــم جــراء الحصــار المفــروض علــى
المخيــم ومنــع دخــول المســاعدات اإلنســانية ،مــا أجبــر بعــض العائــات (النســاء واألطفــال منهــم عمومــ ًا) علــى
الذهــاب إلــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري .قالــت وكالــة األناضــول فــي  /3نيســان َّ
إن قــوات النظــام
الســوري شــددت الحصــار علــى المخيــم ،ومنعــت دخــول المــواد األساســية كالوقــود والحطــب والطحيــن ،وأضافــت
الوكالــة ّ
أن الوحــدة الصحيــة فــي المخيــم ال يوجــد فيهــا أي أطبــاء ،والفريــق الطبــي العامــل فيهــا مكــون مــن طاقــم
تمريضــي فقــط ،ونقلــت الوكالــة عــن ينــس الرك ،المتحــدث باســم مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنســانيةّ ،
أن قوافــل المســاعدات اإلنســانية لــم تصــل إلــى المنطقــة منــذ أيلــول .2019 /وفــي الســياق ذاتــه قــال
المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي  /6نيســان َّ
إن  8آالف نــازح فــي مخيــم الركبــان بحاجــة إلــى تدخــل
إنســاني عاجــل ،وأضــاف المرصــد َّ
أن قاطنــي المخيــم يعانــون مــن ظــروف معيشــية غايــة فــي الســوء ،بســبب حصــار
قــوات النظــام الســوري للمخيــم ومنعهــا إدخــال المــواد األساســية والمعيشــية ،وإغــاق الجانــب األردنــي للحــدود.
فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا ،مــا زالــت األوضــاع كارثيــة ،فــي مخيــم الهــول بريف الحســكة على وجــه الخصوص،
حيــث شــهد حادثــة حريــق فــي القطــاع األول منــه فــي  /19نيســان أدت إلــى احتــراق عــدة خيــام ولــم نتمكــن مــن تحديــد
ســبب الحريق.
فــي  /15نيســان قالــت صحيفــة  Izvestiaالروســية َّ
إن  10أطفــال روس وصلــوا إلــى روســيا بعــد أن تمــت إعادتهــم
مــن مخيــم الــروج شــمال شــرق ســوريا ،وحســب مــا نقلــت الصحيفــة عــن ماريــا لفوفــا بيلوفــا ،المفوضــة الروســية
لحقــوق الطفــل ،فــإن األطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن  5و 17عام ـ ًا ،وهــم  6صبيــة و 4فتيــات.
فــي  /14نيســان قالــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة َّ
إن نوابـ ًا بريطانييــن ومنظمــة حقــوق اإلنســان دعــوا الحكومــة
البريطانيــة إلعــادة طفــل بريطانــي ووالدتــه المريضــة بشــدة مــن أحــد معســكرات شــمال شــرق ســوريا ،وذلــك بعــد
أن أكــدَّ أطبــاء ّ
أن األم معرضــة لخطــر المــوت وتــرك طفلهــا يتيمـ ًا جــراء حالتهــا الصحيــة الصعبــة ،فهــي تعانــي مــن
إصابــة فــي الــرأس جــراء انفجــار وقــع فــي عــام  ،2019وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه ال يــزال مــا ال يقــل عــن  30طفــل
ـل ظــروف خطيــرة وبائســة.
بريطانــي فــي “معســكرات االعتقــال” فــي شــمال شــرق ســوريا فــي ظـ ّ
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على الصعيد السياسي والحقوقي:
فــي  /31آذار قالــت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة َّ
إن القطــاع الصحــي فــي ســوريا شــهد منــذ بدايــة الصــراع مســتويات غيــر
مســبوقة مــن العنــف واالنتهــاكات ،حيــث َّ
إن  % 25مــن حــاالت القتــل بحــق العامليــن الصحييــن فــي مناطــق النــزاع
ســجلت فــي ســوريا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،وأضافــت اللجنــة أنــه حســب التقديــرات
حــول العالــم قــد ُ
فــإن أزيــد مــن  % 50مــن األطبــاء غــادروا منطقــة شــمال شــرق ســوريا .أمــا عــن جائحــة كورونــا ،فــإن أقــل مــن % 7
مــن الســكان حصلــوا علــى التطعيــم الكامــل ضــد الفيــروس ،وأشــارت اللجنــة إلــى ّ
أن األنشــطة الصحيــة تشــهد
حالــة حــادة مــن نقــص التمويــل ،حيــث إنــه فــي عــام  2021غطــى التمويــل فقــط  % 36مــن االحتياجــات مــا تــرك فجــوة
تمويليــة تبلــغ .% 64
فــي  /1نيســان اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة القــرار الخــاص بحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا،
 ،A/HRC/49/L.30حيــث صوتــت  23دولــة لصالــح القــرار ،واعترضــت كل مــن روســيا ،الصيــن ،أريتريــا ،فنزويــا ،بوليفيــا،
كوبــا وأرمينيــا ،فيمــا امتنعــت  16دولــة عــن التصويــت ،تضمــن القــرار المعتمــد تجديــد ًا لواليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة
المســتقلة بشــأن بســوريا ،مــدة عــام ،وأدان القــرار االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان األساســية والقانــون
الدولــي اإلنســاني فــي جميــع أنحــاء ســوريا ،ومنهــا اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا ،مطالبــ ًا بوجــوب
محاســبة المســؤولين عــن ذلــك .رحبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقريــر أصدرتــه فــي  /21نيســان
بتجديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة ،وأكدنــا علــى دورهــا البــارز فــي توثيــق االنتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا
وتعاوننــا المســتمر معهــا.

نتيجة التصويت على القرار الخاص بحالة حقوق اإلنسان في سوريا في مجلس حقوق اإلنسان
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فــي  /1نيســان قالــت كاثريــن مارشــي أويــل ،رئيســة اآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة للتحقيــق فــي ســوريا (،)IIIM
خــال تقديمهــا التقريــر الثامــن لآلليــة فــي االجتمــاع العــام لألمــم المتحــدةَّ ،
إن الفظائــع المرتكبــة فــي ســوريا هــي
مــن بيــن الفظائــع األكثــر وحشــية التــي ارتكبــت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ،وأضافــت َّ
“إن أثــر اإلفــات مــن
العقــاب علــى ارتــكاب جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية يمكــن رؤيتــه بوضــوح اليــوم” ،وأشــارت إلــى أنــه علــى
الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل العديــد مــن الــدول واألفــراد فيمــا يتعلــق بإطــار المحاســبة“ ،إال ّ
أن االســتجابة
لألزمــة الســورية كانــت غيــر كافيــة”.
فــي  /1نيســان قــال خبــراء حقوقيــون فــي األمــم المتحــدة فــي بيــان لهــم َّ
إن هنــاك مخــاوف بشــأن الحالــة البدنيــة
ٍ
والعقليــة والتعليميــة والصحيــة لألطفــال المحتجزيــن تعســفي ًا فــي مراكــز االحتجــاز فــي شــمال شــرق ســوريا،
وأضــاف الخبــراء ،تعليقـ ًا علــى مصيــر عشــرات األطفــال جــراء الهجــوم الــذي شــنه تنظيــم داعــش علــى ســجن غويــران
ـق بالــغ أنــه منــذ هجــوم كانــون الثانــي ،2022 /ال
فــي مدينــة الحســكة فــي كانــون الثانــي المنصــرم “ ،2022نشــعر بقلـ ٍ
يــزال مصيــر وأماكــن وجــود مــا ال يقــل عــن  100مــن هــؤالء األطفــال مجهـ ً
ـوال ،األمــر الــذي يثيــر مخــاوف جديــة فيمــا
يتعلــق بحقهــم فــي الحيــاة”.
فــي  /1نيســان قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ،تعليقــ ًا علــى قانــون تجريــم التعذيــب رقــم  16لعــام 2022
الــذي أصــدره رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد فــي  /30آذار“ ،مــن المحتمــل ّ
أن إقــرار هــذا القانــون هــو كــر ٍد علــى
الجهــود المســتمرة لمقاضــاة المســؤولين الســوريين علــى اســتخدام التعذيــب فــي النــزاع ،بمــا فيهــا محاولــة
بعــض الــدول محاســبة الحكومــة الســورية عــن التعذيــب بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب”.
وقالــت ليــن معلــوف ،نائبــة مديــرة المكتــب اإلقليمــي للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي منظمــة العفــو الدوليــة،
ّ
“إن القانــون الجديــد يرمــي فعليــ ًا إلــى تلميــع عقــود مــن ارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان بموافقــة الدولــة”
وأضافــت ّ
أن القانــون ال يحقــق العدالــة لضحايــا التعذيــب الســابقين ،كمــا أنــه ال يشــتمل علــى أي مــن التدابيــر التــي
مــن شــأنها حمايــة الشــهود أو ضحايــا التعذيــب ،واألهـ ّ
ـم مــن ذلــك ،لــم يذكــر أيــة إجــراءات يمكــن اتخاذهــا لمنــع حصول
التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز والســجون فــي المســتقبل .وفــي  /5نيســان قالــت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق
اإلنســان ( )PHRفــي بيــان لهــا تعليقــ ًا علــى القانــون “يتجاهــل هــذا القانــون آالف الســوريين الذيــن كانــوا ضحايــا
للتعذيــب فــي الماضــيٍ ،كمــا َّ
أن القانــون ال يضمــن أيــة آليــات محــددة يتــم مــن خاللهــا منــع حــدوث التعذيــب فــي
المســتقبل ”.وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــر ًا فــي  /28نيســان أكدنــا فيــه علــى وجــود خلــل
فــي نــص القانونيــن  15و 16لعــام  2022واســتحالة تطبيقهمــا ،واعتبــر التقريــر أن القانــون  2022 /16جــاء كــردٍّ شــكلي
علــى الخطــوة الهولنديــة /الكنديــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ،مؤكــد ًا أنــه قانــون يســتحيل تطبيقــه فــي ظــل البيئــة
القمعيــة الموجــودة وترســانة القوانيــن التــي تحمــي األجهــزة األمنيــة مــن المحاســبة ،وأشــار إلــى خمســة أخطــاء
كارثيــة فــي نـ ِّ
ـص القانــون تفرغــه مــن أيــة فاعليــة ،وتجعــل منــه قانون ـ ًا بــا جــدوى علــى أرض الواقــع.
فــي  /4نيســان قــال مركــز كارتــر لألبحــاث إنــه وفقـ ًا لتقريــر أصــدره المركــز ،والــذي يســلط الضــوء علــى ضــرورة تخليــص
ســوريا مــن الذخائــر ومخلفــات األســلحة غيــر المنفجــرة ،فــإن هنــاك مــا بيــن  100و 300ألــف مــن الذخائــر التــي لــم تنفجــر
فــي ســوريا ،والتــي اســتخدمت بيــن كانــون األول 2012 /وأيــار ،2021 /وأشــار التقريــر إلــى َّ
أن العــدد يمكــن أن يكــون أعلــى
مــن ذلــك بكثيــر ،وأضــاف التقريــر ّ
أن وجــود الذخائــر غيــر المنفجــرة يقــف عائقـ ًا جديـ ًا أمــام تعافــي ســوريا وتنميتهــا.
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فــي  /5نيســان نشــرت منظمــة العمــل علــى العنــف المســلح ”AOAV“ 1تقريرهــا الســنوي الحــادي عشــر عــن رصــد
العنــف الناتــج عــن اســتخدام األســلحة المتفجــرة فــي عــام  ،2021جــاء فــي التقريــر ّأنــه علــى الرغــم مــن انخفــاض وتيــرة

الهجمــات فــي عــام  2021مقارنـ ًـة مــع ســابقه ،إال َّ
أن ســوريا بقيــت فــي المرتبــة الثانيــة ضمــن أســوأ المتضرريــن علــى
مســتوى العالــم ،مــن حيــث الخســائر المدنيــة ،جــراء اســتخدام األســلحة المتفجــرة عموم ـ ًا ،وجــراء الغــارات الجويــة
أيضـ ًا.

فــي  /5نيســان أصــدر معهــد نيوالينــز تقريــر ًا عــن تجــارة الحبــوب المخــدرة “الكبتاجــون” فــي الشــرق األوســط ،قــال
التقريــر “لقــد أصبحــت صناعــة وتجــارة الحبــوب المخــدرة “الكبتاغــون” متجـ ً
ـق فــي االقتصــاد فــي ســوريا
ـذرة بعمـ ٍ
فــي زمــن الحــرب” ،وأضــاف التقريــر ّ
أن شــخصيات مرتبطــة بالنظــام الســوري تســتفيد مــن مجموعــات مســ ّلحة
تنشــط علــى األراضــي الســورية ،لتنظيــم تجــارة الكبتاغــون ،وبيــن هــذه المجموعــات حــزب هللا اللبنانــي الــذي يضطلــع
بــدور أساســي فــي عمليــات التهريــب ،وأشــار التقريــر إلــى َّ
أن رجــال أعمــال مواليــن للنظــام الســوري تمكنــوا مــن القيــام
ٍ
بــأدوار قياديــة فــي تصنيــع الكبتاغــون بســبب وصولهــم إلــى مــوارد الدولــة والبنيــة التحتيــة فيهــا إضافـ ًـة إلــى تمتعهــم
ٍ
بحمايــة عســكرية مــن النظــام الســوري ،ومنهــم أفــراد مــن عائلــة األســد.
فــي  /6نيســان نشــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود بيانـ ًا صحفيـ ًا قالــت فيــه َّ
إن النســاء فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا
ـل نقــص التمويــل ،حيــث َّ
إن نســبة النســاء واألطفــال تصــل إلــى  % 80مــن
يواجهــن تحديــات صحيــة هائلــة فــي ظـ ّ
 2.7مليــون نــازح يقطنــون فــي المنطقــة ،حيــث تعيــش معظــم النســاء فــي ظــروف قاســية وتعانيــن مــن انعــدام
األمــن الغذائــي ،كمــا ّ
أن التحديــات الحاليــة التــي تشــمل العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والــزواج المبكــر ُتفاقــم
مــن الخطــر الــذي تتعــرض لــه النســاء.
فــي  /7نيســان قــال صنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة َّ
ً
طفــا واحــد ًا فقــط مــن بيــن كل  4أطفــال فــي ســوريا
إن
يحصــل علــى التغذيــة التــي يحتاجهــا.
فــي  /7نيســان اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــرار ًا بتعليــق حقــوق عضويــة روســيا فــي مجلــس حقــوق
ُ
واعتمــد القــرار بموافقــة
اإلنســان ،وذلــك علــى خلفيــة االنتهــاكات الروســية لحقــوق اإلنســان فــي حربهــا علــى أوكرانيــا،
ِ
 93دولــة ،ومعارضــة  ،24وامتنــاع  58دولــة أخــرى عــن التصويــت ،وقــد صــوت منــدوب النظــام الســوري فــي الجمعيــة
العامــة ضــد القــرار .رحبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالقــرار فــي تقريــر أصدرتــه فــي  /21نيســان.
فــي  /8نيســان قالــت ميشــيل باشــيليت ،المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،خــال إفادتهــا أمــام الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا“ ،عشــرات اآلالف مــن الســوريين حُ رمــوا تعســف ًا مــن
حريتهــم فــي ظــروف قاســية وكثيــر ًا مــا تعرضــوا للتعذيــب وســوء المعاملــة .تعــرض الرجــال والنســاء ،وكذلــك
األطفــال ،بمــن فيهــم الفتيــان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  11عامــ ًا ،للعنــف الجنســي أثنــاء االحتجــاز” .وأضافــت
أن حجــم المأســاة مــروع ،حيــث َّ
المفوضــة الســامية ّ
إن اختفــاء األشــخاص يتــم فــي ســياقات مختلفــة ،منهــم يختفــي
أثنــاء األعمــال العدائيــة أو النــزوح أو االحتجــاز.

 1منظمــة غيــر ربحيــة مقرهــا لنــدن ،تقــوم بإجــراء األبحــاث بشــأن تأثيــر العنــف المســلح عالميـ ًا .وتســعى إلــى الحــد مــن تأثيــر العنــف المســلح مــن خــال الرصــد والبحــث فــي أســباب وعواقــب العنــف القائــم علــى األســلحة ،وتركــز بشــكل خــاص علــى تأثيــر األســلحة
المتفجــرة ذات اآلثــار الواســعة فــي المناطــق المأهولة بالســكان.
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فــي  /11نيســان قالــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة إنــه وفقــ ًا لتقريــر منظمــة الرؤيــة العالميــة (،)World Vision
تواجــه النســاء واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي بعــض المخيمــات التــي يصعــب الوصــول إليهــا فــي منطقــة شــمال
غــرب ســوريا مســتويات متزايــدة مــن العنــف ،حيــث ُتجبــر بعــض النســاء علــى االنخــراط فــي “الجنــس مــن أجــل
أن أزيــد مــن  ٪ 80مــن النســاء قلــن إنهـ َّ
البقــاء” ،وأضافــت الصحيفــة ّ
ـن ال يتلقيــن رعايــة صحيــة كافيــة ،و ٪ 95ع ّبــرن
ّ
ـعورهن باليــأس ،وأفــاد نحــو  ٪ 34مــن األطفــال أنهــم تعرضــوا ألحــد أشــكال العنــف ،و ٪ 2قالــوا إنهــم تزوجــوا
عــن شـ
وهــم فــي ســن مبكــرة ،وأشــار التقريــر إلــى ّ
أن عمالــة األطفــال تعتبــر مشــكلة كبيــرة حيــث يُجبــر  ٪ 58مــن األوالد و
ٍ
 ٪ 49من الفتيات في سن الـ  11أو أكثر على العمل.
فــي  /12نيســان أصــدر مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة َّ
الســنوي عــن
التقريــر َّ
حالــة حقــوق اإلنســان لمختلــف دول العالــم فــي عــام  ،2021وقــد اســتعرض التقريــر أنماط ـ ًا متعـ ً
ـددة مــن انتهــاكات
القانــون الدولــي فــي ســوريا ،قــال التقريــر “واصلــت قــوات النظــام الســوري والقــوات الداعمــة لــه هجماتهــا الجويــة
والبريــة ،والتــي بــدأت فــي  2019الســتعادة محافظــة إدلــب ومناطــق أخــرى شــمال غــرب ســوريا ،مــا أســفر عــن
مقتــل مدنييــن وإجبــار أكثــر مــن  11ألــف شــخص علــى النــزوح” ،مضيفـ ًا َّ
أن هجمــات قــوات النظــام الســوري والقــوات
الروســية اســتهدفت مواقــع تضــم مدنييــن ،مــن مستشــفيات ومــدارس وأســواق ومخيمــات نازحيــن ،كمــا ّ
أن الكثيــر
مــن هــذه المواقــع المســتهدفة مُ درجــة ضمــن اآلليــة اإلنســانية لتجنــب النــزاع التابعــة لألمــم المتحدة.كمــا أشــار
التقريــر إلــى االنتخابــات الرئاســية التــي أجراهــا النظــام الســوري منفــرد ًا ودون مشــاركة غالبيــة الســوريين المقيميــن
فــي األراضــي الخارجــة عــن ســيطرته ،والتــي اعتبــرت غيــر حــرة وغيــر نزيهــة مــن قبــل منظمــات المراقبــة غيــر الحكوميــة.
وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المصــدر األساســي الثانــي فــي التقريــر ،وقــد أصدرنــا فــي  /18نيســان بيانـ ًا
فــي هــذا الخصــوص.
فــي  /15نيســان قالــت مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــنَّ ،
إن األزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان دفعــت % 90
مــن الالجئيــن الســوريين المقيميــن فــي لبنــان إلــى حالــة مــن الفقــر المدقــع ،وأضافــت المفوضيــة ّأنــه ال يــزال فــي
ســوريا مــا يقــرب مــن  7مالييــن شــخص فــي عــداد النازحيــن ،كمــا يعانــي  % 55مــن إجمالــي الســكان مــن حالــة مــن
انعــدام األمــن الغذائــي.
فــي  /17نيســان قالــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة َّ
إن أســتراليا تخــذل مواطنيهــا المحتجزيــن فــي معســكرات
شــمال شــرق ســوريا ،ونقلــت الصحيفــة عــن رســالة وجههــا خبــراء فــي حقــوق اإلنســان لــدى األمــم المتحــدة إلــى
الحكومــة األســترالية َّ
أن هنــاك مخــاوف عميقــة بشــأن أوضــاع أســتراليين  ،بينهــم  30طفــل ،فــي مخيمــي الهــول
والــروج شــمال شــرق ســوريا ،حيــث تـ َّ
ـم احتجــاز معظــم هــؤالء وحرمانهــم مــن حريتهــم دون أيــة إجــراءات قضائيــة،
وحــذرت الرســالة مــن ّ
ـل ظــروف إنســانية تشــكل انتهــاك ًا لعــدد مــن
أن األطفــال يعانــون مــن ســوء التغذيــة فــي ظـ ِّ
حقــوق اإلنســان ،حيــث تقتــرب بعــض الممارســات الالإنســانية والمهينــة مــن أن تكــون شـ ً
ـكال مــن أشــكال التعذيــب.
فــي  /18نيســان أصــدر رئيــس النظــام الســوري ،بشــار األســد ،القانــون رقــم  20فــي نيســان “ 2022الخــاص بالجريمــة
المعلوماتيــة” ،وتنــص المــادة  28مــن القانــون أنــه يعاقــب بالســجن مــن  3ســنوات إلــى  5ســنوات مــع غرامــة ماليــة
كل مــن قــام بنشــر محتــوى رقمــي يحــوي أخبــار ًا كاذبــة مــن شــأنها “النيــل مــن هيبــة الدولــة أو المســاس بالوحــدة
الوطنيــة” .نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى َّ
أن مــا َّ
نــص عليــه القانــون ،هــو تكريــس لسياســة
النظــام الســوري فــي تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر ،وتوســيع لنطــاق التهــم الفضفاضــة التــي اختلقهــا النظــام الســوري
ويتــذرع بهــا منــذ آذار  2011لشــرعنة عمليــات االعتقــال الواســعة التــي مارســها وإطــاق يــد عناصــر أجهزتــه األمنيــة.
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فــي  /19نيســان قالــت مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إنــه حتــى نهايــة  2021اســتضاف العــراق مــا
مجموعــه  254561الجئ ـ ًا ســوري ًا ،يعيــش  % 96منهــم فــي إقليــم كردســتان شــمال العــراق ،وأضافــت المفوضيــة
أنهــا لــم تقــم ال هــي وال شــركاؤها بتســهيل أو تشــجيع لعــودة الالجئيــن فــي ظــل الظــروف الحاليــة فــي ســوريا التــي
ال تســاعد علــى العــودة الطوعيــة بأمــان وكرامــة.
فــي  /23نيســان قالــت منظمــة اليونيســف ّ
إن ســوء التغذيــة الحــاد ال يــزال يشــكل مصــدر قلــق خطيــر فــي جميــع
ٍ
أنحــاء شــمال شــرق ســوريا ،كمــا ّ
أن انعــدام األمــن والنــزوح الداخلــي والتدهــور االقتصــادي وســبل العيــش غيــر
المســتقرة وخدمــات الرعايــة الصحيــة غيــر الكافيــة وأزمــة الميــاه وظــروف الجفــاف كلهــا تفاقــم مــن معانــاة الســكان
وتزيــد مــن خطــورة الوضــع اإلنســاني.
فــي  /25نيســان أصــدرت منظمــة “أنقــذوا األطفــال” تقريــر ًا حــول األثــر النفســي للعنــف المســتمر فــي مخيــم الهــول
شــرق الحســكة علــى األطفــال ،قالــت فيــه َّ
إن ارتفــاع معــدل عمليــات القتــل داخــل المخيــم فــي عــام  2021جعلــه مــن
أخطــر األماكــن علــى األطفــال فــي العالــم ،وأضــاف َّ
أن األطفــال يعانــون مــن كوابيــس وصعوبــات فــي النــوم ج ـ ّر اء
تعرضهــم المســتمر لمشــاهد العنــف.
فــي  /26نيســان قــال غيــر بيدرســون ،المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا ،خــال إحاطــة لــه أمــام مجلــس
األمــن“ ،رغــم ّ
أن الصــراع فــي ســوريا ال يتصــدر نشــرات األخبــار حاليـ ًا ،لكــن يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يركــز علــى
تحقيــق حــل سياســي شــامل هنــاك” ،وأضــاف ّ
أن ســوريا ال تــزال مــن بيــن أكبــر األزمــات اإلنســانية فــي هــذه الحقبــة،
وأكبــر أزمــة نــزوح فــي العالــم ،حيــث ّ
ـا كامـ ً
إن جيـ ً
ـا ولــد وترعــرع فــي حالــة نــزوح.
ٍ
فــي  /26نيســان نقلــت وكالــة روســيا اليــوم عــن فاســيلي نيبينزيــا ،المنــدوب الروســي الدائــم لــدى األمــم المتحــدة ،قوله
خــال اجتمــاع لمجلــس األمــن حــول ســوريا”إنه ال يــرى أي مســوّ غ لتمديــد آليــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية عبــر
الحــدود إلــى ســوريا بعــد انتهــاء مدتهــا فــي تمــوز المقبــل”.
فــي  /26نيســان قالــت جويــس مســويا ،األميــن العــام المســاعد للشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة ،خــال
إحاطتهــا أمــام مجلــس األمــن حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســورياَّ ،
إن  4.1مليــون شــخص فــي شــمال غــرب ســوريا
بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية ،حيــث يعيــش مــا يقــرب مــن مليــون شــخص منهــم فــي الخيــام ،معظمهــم مــن
النســاء واألطفــال ،يعتمــدون علــى تلــك المســاعدات بشــكل أساســي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ،وأضافــت ّ
أن آليــة
ً
بديــا عــن النطــاق الضخــم الــذي تغطيــه عمليــات
إيصــال المســاعدات عبــر خطــوط التمــاس ال يمكــن أن تكــون
إيصالهــا عبــر الحــدود.
فــي  /27نيســان نشــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة تقريــر ًا عــن تحقيــق اســتقصائي قــام بــه كل مــن أنصــار شــحود
والبروفيســور أوغــور أوميــت أنجــور ،مــن مركــز الهولوكوســت واإلبــادة الجماعيــة فــي جامعة أمســتردام ،والذي كشــف
عــن جريمــة حــرب ارتكبتهــا عناصــر مــن الفــرع  227فــي جهــاز المخابــرات العســكرية التابــع لقــوات النظــام الســوري،
وقالــت الصحيفــة َّ
إن أحــد المقاطــع التــي حصــل عليهــا الباحثــان ُتظهــر اقتيــاد عــدد مــن العناصــر مــا مجموعــه 41
مدنيـ ًا ،واحــد ًا تلــو اآلخــر معصوبــي األعيــن ،ومــن ثــم إطــاق النــار عليهــم خــال ســقوطهم فــي حفــرة كبيــرة تــم إعدادهــا
مســبق ًا ،وبعــد إنهــاء عمليــات القتــل ،ســكب هــؤالء العناصــر مــواد مشــتعلة علــى كومــة الجثاميــن فــي الحفــرة
وأضرمــوا النــار فيهــا ،وفــي مقــال تفصيلــي نشــره الباحثــان فــي مجلــة نيوالينــز فــي اليــوم ذاتــه ،قــاال َّ
إن المقاطــع
المصــورة التــي حصــا عليهــا توثــق مقتــل  288مدني ـ ًا ،بينهــم  12طفـ ً
ـا و 7ســيدات ،تــم إعدامهــم بــدم بــارد علــى يــد
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عناصــر يتبعــون لقــوات النظــام الســوري .وأضــاف الباحثــان ّ
أن هــذه المقاطــع المصــورة تكشــف الســتار عــن جانــب
مــن سياســة عمليــات اإلعــدام الجماعيــة المنهجيــة بحــق المدنييــن التــي اتبعتهــا قــوات النظــام الســوري إضافــة إلــى
قصفهــا العشــوائي للمناطــق المدنيــة خــال  11عامـ ًا الماضيــة .رحبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالتحقيــق
الــذي تمكــن مــن تحديــد هويــة المجــرم والفــرع الــذي ينتمــي إليــه وتمكــن مــن اختراقــه وانتــزاع اعتــراف منــه ،وهــو بالتالــي
يديــن المخابــرات العســكرية والنظــام التابــع لــه بشــكل كامــل ،وأكــدت علــى َّ
أن مقطــع الفيديــو المســرب يتضمــن
أدلــة قويــة يمكــن البنــاء عليهــا قضائيـ ًا.
فــي  /29نيســان قالــت إيزومــي ناكاميتســو ،الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح ،خــال إحاطتهــا أمــام مجلــس
األمــنَّ ،
إن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تواصــل توثيــق حــاالت اســتخدام هــذه األســلحة فــي ســوريا ،وأضافــت
ّ
“أن فشــل ســوريا فــي معالجــة القضايــا المتعلقــة باســتخدام األســلحة الكيميائيــة هــو بمثابــة جــرس إنــذار
للمجتمــع الدولــي” ،وأشــارت إلــى أنــه رغــم الدعــوات المتكــررة مــن قبــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة بالتحــرك فــإن
مجلــس األمــن لــم يقــم بمســؤوليته فــي محاســبة مرتكبــي هــذه األعمــال الشــنيعة ،كمــا عبــرت عــن أســفها لعــدم
تحقيــق أي تقــدم فــي مســار نــزع الســاح الكيميائــي فــي ســوريا ،حيــث َّ
إن أمانــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة لــم
تتلـ َـق بعــد المعلومــات التــي تــم طلبهــا مــن النظــام الســوري فــي عــدة قضايــا ،كمــا ّ
أن انتشــار فريــق منظمــة حظــر
األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا ال يــزال يتــم تأخيــره بســبب “الرفــض المســتمر” مــن قبــل النظــام الســوري إلصــدار
تأشــيرة دخــول ألحــد أعضــاء الفريــق.
فــي  /29نيســان قالــت جالينــا بورتــور ،نائبــة المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة“ ،ال يــزال النظــام
الســوري فــي حالــة عــدم امتثــال التفاقيــة األســلحة الكيميائيــة” ،وأضافــت ّ
أن اإلدارة األمريكيــة ســتواصل العمــل
لمحاســبة النظــام الســوري علــى اســتخدامه المتكــرر لألســلحة الكيميائيــة ضــد شــعبه ،إضافــة إلــى مواصلــة الجهــود
لمحاســبة روســيا علــى عملهــا المســتمر فــي حمايــة النظــام الســوري مــن المســاءلة عــن اســتخدامه األســلحة
الكيمائيــة.
فــي  /30نيســان أصــدر النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقــم  7لعــام  2022القاضــي بمنــح عفــو عام عــن الجرائم
اإلرهابيــة المرتكبــة مــن الســوريين قبــل تاريــخ  /30نيســان 2022 /عــدا التــي أفضــت إلــى مــوت إنســان .المنصــوص
عليهــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم ( )19لعــام  2012وقانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم
( )148لعــام  1949وتعديالتــه .وهمــا القانونــان الرئيســان اللــذان يُحَ َ
اكــم بموجبهمــا المعتقلــون /المحتجــزون علــى
خلفيــة الــرأي والنــزاع فــي المحاكــم االســتثنائية “محكمــة قضايــا اإلرهــاب ،محكمــة الميــدان العســكرية” ويعمــل
فريــق المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى رصــد عمليــات اإلفــراج ضمــن الســجون المركزيــة
والعســكرية ومراقبــة تطبيــق المرســوم.
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على صعيد المحاسبة والمناصرة:
فــي  /4نيســان أصــدرت منظمــة  Trial internationalبالتعــاون مــع منظمــة  ،Civitas Maximaومركــز العدالــة
والمســاءلة ( ،)CJAوالمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان( ، )ECCHRواالتحــاد الدولــي لحقــوق
اإلنســان ( )FIDHومنظمــة  ،REDRESSالتقريــر الســنوي للســلطة القضائيــة العالميــة .)UJAR 2022( 2022
واســتعرض التقريــر كافــة القضايــا التــي جــرت فــي إطــار الواليــة القضائيــة العالميــة فــي عــام  ،2021بمــا فيهــا القضايــا
الخاصــة بشــأن ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية وانتهــاكات فــي ســوريا ،وأكــد التقريــر علــى األهميــة
المتزايــدة للواليــة القضائيــة العالميــة فــي إطــار العدالــة الدوليــة حيــث شــهد عــام  2021تطــورات فــي  60قضيــة عبــر
 16واليــة قضائيــة.
فــي  /4نيســان أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،فــي اليــوم الدولــي للتوعيــة بخطــر األلغــام ،تقريــر ًا موجــز ًا
قالــت فيــه َّ
إن ســوريا هــي مــن أســوأ دول العالــم فــي كميــة األلغــام المزروعــة والمجهولــة الموقــع ،وســجل التقريــر
أنــه منــذ آذار 2011 /حتــى  /4نيســانُ 2022 /قتــل مــا ال يقــل عــن  2829مدني ـ ًا بينهــم  699طفـ ً
ـا ،و 294ســيدة (أنثــى
بالغــة) ،عبــر المئــات مــن حــوادث انفجــار األلغــام فــي مختلــف المحافظــات الســورية ،وقــد أوصــى التقريــر بزيــادة الدعــم
المقــدم للمنظمــات العاملــة فــي إزالــة األلغــام األرضيــة.
فــي  /6نيســان أصــدر قاضــي التحقيــق فــي محكمــة العــدل االتحاديــة األلمانيــة مذكــرة توقيــف بحــق الالجــئ الســوري
رائــد .ي فــي برليــن بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم داعــش إضافـ ًـة إلــى تهمــة ارتكابــه جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية،
إن المتهــم انضــم إلــى تنظيــم داعــش فــي ســوريا فــي صيــف  ،2014وأضــاف ّ
حيــث قــال بيــان المحكمــة َّ
أن المتهــم
شــارك فــي هجــوم التنظيــم علــى قبيلــة الشــعيطات فــي محافظــة ديــر الــزور؛ مــا أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 700
مــن رجالهــا ،إضافــة إلــى اتهامــات وجهــت لرائــد .ي تتعلــق بعمليــات تعذيــب بحــق ســجناء فــي أحــد ســجون تنظيــم
داعــش.
فــي  /14نيســان وجَّ ــه مكتــب المدعــي العــام فــي محكمــة العــدل االتحاديــة األلمانيــة الئحــة اتهامــات لشــخص يدعــى
موفــق .د تتعلــق بارتــكاب جرائــم حــرب فــي ســوريا ،حيــث أوضــح بيــان نشــره المكتــب أن المشــتبه بــه “كان قــد أطلــق
قنبلــة يدويــة ،ربمــا قاذفــة صواريــخ ،قذيفــة صاروخيــة مــن نــوع آر بــي جــي” فــي  /23آذار 2014 /علــى تجمــع لمدنييــن
فــي ســاحة الريجــة فــي حــي اليرمــوك فــي مدينــة دمشــق بينمــا كانــوا ينتظــرون اســتالم مســاعدات غذائيــة مــن قبــل
وكالــة األونــروا؛ مــا أدى إلــى مقتــل  7أشــخاص ،وإصابــة  3آخريــن بينهــم طفــل ،وأضــاف البيــان أن المتهــم آنــذاك كان
عضــو فــي حركــة فلســطين الحــرة المواليــة لقــوات النظــام الســوري.
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ثالث ًا :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في نيسان:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي َّ
وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان علــى
يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ألف :القتل خارج نطاق القانون:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان مقتــل  101مدني ـ ًا ،بينهــم  17طفـ ً
ـا و 14ســيدة (أنثــى بالغــة)
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى ،مــن بيــن الضحايــا  1مــن الكــوادر الطبيــة .كمــا وثقنــا مقتــل  6شــخص ًا
َّ
مفصــل عــن الضحايــا
قضــوا بســبب التعذيــب .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.
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تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
ً
أوال :األطراف الرئيسة:
 قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة) 9 :2بينهــم 5طفـ ً
ـا.
ً
طفال.
 هيئة تحرير الشام 4 :3بينهم 1 جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني2 : قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي)5 :ثاني ًا :جهات أخرى:
ً
طفال و 14سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:
وثقنا مقتل  81مدني ًا ،بينهم 11
ً
طفال و 2سيدة.
•ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها 13 :بينهم 4
ً
طفال و 8سيدات.
•رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره 46 :بينهم 4
•تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها 8 :بينهم  1طفل.
ً
طفال و 4سيدة.
•قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها 12 :بينهم 2
•حرس الحدود التركي 2 :مدني ًا.

باء :االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان مــا ال يقــل عــن  194حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا  6طفـ ً
ـا و3
ســيدة (أنثــى بالغــة) علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات
النظــام الســوري فــي محافظــات ريــف دمشــق فدمشــق تليهــا الرقــة ،وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي الثانــي مــن الشــهر
َّ
مفصــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
المســيطرة فــي ســوريا.
تتوزع حصيلة االعتقال َّ
َّ
التعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
قوات النظام السوري.97 :
ً
طفال ،و 2سيدة.
هيئة تحرير الشام 9 :بينهم 2
جمعيع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني.32 :
ً
طفال ،و 1سيدة.
قوات سوريا الديمقراطية 56 :بينهم 4
تاء :االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ســجَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان مــا ال يقــل عــن  10حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيو َّيــة مدن َّيــة،
 4مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة .مــن بيــن هــذه الهجمــات َّ
وثقنــا  2حادثــة اعتــداء علــى
منشــآت تعليميــة ،و 2علــى منشــآت طبيــة.
تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

 2نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــد ًا مــن األفــراد ،هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة
بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة ،وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل ،حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط،
فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة ،فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال 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 مطلق ًا في السياق السوري.
 3صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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ً
أوال :األطراف الرئيسة:
 القوات الروسية1 : جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني1 : قوات سوريا الديمقراطية4 :ثاني ًا :الجهات األخرى:
ُ
ارتكبت  4حوادث اعتداء ،توزعت على النحو التالي:
ِ
 اعتداء لم نتمكن من تحديد مرتكبيه1 : انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها3 :توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدن َّيــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى النحــو
التالــي:
القوات
الروسية

جميع فصائل المعارضة قوات سوريا
المسلحة /الجيش
الديمقراطية
الوطني

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى
انفجارات لم
اعتداء لم نتمكن
من تحديد مرتكبيه نتمكن من تحديد
المتسبب بها

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

1

1

المراكز الحيوية الطبية
1

المنشآت الطبية

1

المربعات السكانية
1

المالعب

1

الحدائق
البنى التحتية
1

محطات ومصادر الطاقة
مراكز الدفاع المدني

1

األفران

1
1

المقرات الخدمية الرسمية
المجموع:

1

1

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة
المدنيــة منــذ مطلــع عــام  2022حتــى أيــار مــن العــام ذاتــه 34
حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي
ســورياَّ .
توزعــت شــهري ًا علــى النحــو التالــي:
يُظهــر المخطــط ّ
أن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز
الحيويــة المدنيــة فــي شــهر نيســان هــي األعلــى منــذ بدايــة عــام
 ،2022وقــد بلغــت الحصيلــة مــا نســبته  % 30مــن الحصيلــة
اإلجماليــة لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ
مطلــع العــام.

4

1

3
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة في نيسان:
الثالثــاء  /29آذار 2022 /انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا قــرب المســتوصف الصحــي فــي قريــة
العكيرشــي بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إلــى إصابــة بوابــة المســتوصف وســوره بأضــرار ماديــة بســيطة،
مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن
ٍ
التفاصيــل .تخضــع قريــة العكيرشــي لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.
الســبت  /9نيســان 2022 /قرابــة الســاعة  01:00أقــدم مســلحون ملثمــون لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم يســتقلون
دراجــة ناريــة علــى إطــاق النــار وإلقــاء عبــوة ناســفة علــى المركــز الصحــي التابــع لوكالة األمــم المتحدة إلغاثة وتشــغيل
الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) فــي حــي مخيــم درعــا بمدينــة درعــا؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء
المركــز بأضــرار ماديــة متوســطة ،مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك
الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.
فــي  /14نيســان نشــرت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونروا)
بيانـ ًا عبــر موقعهــا الرســمي تديــن فيــه عمليــة االعتــداء علــى المركــز الصحــي فــي مخيــم درعــا.
اإلثنيــن  /18نيســان 2022 /اقتحمــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدرســة الفــرات للتعليــم االبتدائــي
فــي قريــة مزرعــة اليرمــوك بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي ،وقامــت باالســتيالء علــى مبنــى المدرســة وتحويلــه إلــى
نقطــة عســكرية تابعــة لهــا ضمــن القريــة ،تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى ّ
أن المدرســة كانــت ضمــن
نطــاق الخدمــة قبــل أن تقــوم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتحويلهــا لنقطــة عســكرية .تخضــع القريــة لســيطرة
قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.
اإلثنيــن  /18نيســان 2022 /قصفــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بصــاروخ مضــادٍّ للــدروع ضفــة نهــر الفــرات فــي
أطــراف مدينــة جرابلــس بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،لحظــة وجــود عائل ٍــة بالمــكان؛ مــا أدى إلــى إصابــات وخســائر
بشــرية ،وفــي أثنــاء وصــول فريــق الدفــاع المدنــي – مركــز جرابلــس إلــى الموقــع إلســعاف الجرحــى ،عــاودت القــوات
ذاتهــا القصــف بصــاروخ ثــان؛ مــا تســبب بإصابــة  3عناصــر مــن فريــق الدفــاع المدنــي بجــراح متفاوتــة ،إضافــة إلــى
ٍ
إصابــة ســيارة خدمــة مـ ٍ
ـن نــوع (بيــك أب) تابعــة للفريــق بأضــرار ماديــة كبيــرة .تخضــع مدينــة جرابلــس لســيطرة قــوات
الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
وقد نشرت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) خبر ًا عن الحادثة عبر حسابها الرسمي على تويتر.
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أضرار في سيارة تابعة للدفاع المدني جراء هجوم أرضي لقوات سوريا الديمقراطية على مدينة جرابلس /حلب في  /18نيسان2022 /

الجمعــة  /22نيســان 2022 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ ثانويــة العنــكاوي فــي قريــة
العنــكاوي بريــف محافظــة حمــاة الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء الثانويــة ،تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان إلــى ّ
أن الثانويــة متوقفــة عــن العمــل نتيجــة نــزوح معظــم أهالــي القريــة لقربهــا مــن خطــوط التمــاس مــع
قــوات النظــام الســوري .تخضــع قريــة العنــكاوي لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة
تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
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 نيســان.

رابع ًا :مرفقات:
1.توثيق مقتل  101مدنيا بينهم  17طفال و 14سيدة ،و 6ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في نيسان 2022
2.توثيق ما ال يقل عن  194حالة اعتقال /احتجاز تعسفي في نيسان  2022بينهم  6أطفال و 3سيدات
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خامس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
•أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى َّ
أن الهجمــات وُ جّ هــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة ،وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف
الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون ،إلــى االعتقــال َّ
والتعذيــب واإلخفــاء القســري،
كمــا تس ـبَّبت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة ،وهنــاك أســباب معقولــة
تحمــل علــى االعتقــاد َّ
بأنــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.
•لــم تكتــف الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي ،بــل طــال الخــرق قــرارات
ِ
مجلــس األمــن الدولــي ،وبشــكل خــاص القــرار رقــم  ،2139والقــرار رقــم  2042المتع ِّلــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،
والقــرار رقــم  2254وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
•لــم ُنســجِّ ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة بحســب
ويــدل بشــكل
اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني ،وهــذا لــم يحصــل مطلقــ ًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي،
ُّ
صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.
• َّ
إن حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة ،ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا ،والطابــع العشــوائي
المنســقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
للقصــف والطبيعــة
َّ
•إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي َّ
نفذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة
تعتبــر خرقـ ًا واضحـ ًا للقانــون الدولــي اإلنســانيَّ ،
وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
•انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني ،مُ تسببة في مقتل العديد من المدنيين.
•خرقــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم  2139عبــر هجمــات
تعتبــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي ،متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو
إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.
•إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر ،وال ســيما عمليــات القصــف ،قــد تس ـبَّبت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث
خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق َّ
الضــرر باألعيــان المدن َّيــة .وهنــاك مؤشــرات

ـأن َّ
قويــة جــد ًا تحمــل علــى االعتقــاد بـ َّ
الضــرر كان مفرطـ ًا جــد ًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة.
• َّ
إن اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُع ِّبــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة مُ بيَّتــة

بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى ،وهــذا يُخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وخــرق
صــارخ التفاقيــة جنيــف  4المــواد (.)32 ،31 ،27
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التَّوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:
•يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
ـص بشــكل واضــح
علــى “توقــف فــور ًا 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
َّ
ويتضمــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة.
حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة
•علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة ،الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري،
الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة ،وكشـ َـف تورطهــا فــي هــذا َّ
الصــدد.
َّ
المختصــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية
•مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة
الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي َّ
توقفــت فيهــا المعــارك ،وفــي مخيمــات المشــردين داخليـ ًا ومتابعــة الــدول،
التــي تعهــدت َّ
بالتبرعــات الالزمــة.

إلى المجتمع الدولي:

ـل انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب َّ
التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة
•فــي ظـ ِّ
تحالفــات لدعــم َّ
الشــعب الســوري ،ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار ،وزيــادة
والســعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه
جرعــات الدَّ عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة ،فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
•دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا وتكــرار ًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو
فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ”)ICR2Pإلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة
( ،)R2Pوقــد تـ َّ
ـم 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 يُعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
•تجديد َّ
الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس
• َّ
حقــوق اإلنســان ،واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
الســامية أن ُتقــدِّ م تقريــر ًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن
علــى المفوضــة َّ
االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة ،باعتبارهــا ُن ِّفــذت مــن قبــل أطــراف ِّ
النــزاع والقــوى
المســيطرة.
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إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
َّ
َّ
الســابقة ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
•فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التقريــر والتقاريــر َّ
للتعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة َّ
علــى اســتعداد َّ
والتفاصيــل.
•التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة :IIIM
•جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي َّ
تم توثيقها في هذا التقرير.
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

•إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض َّ
التصعيد.
•إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم اللجنــة
الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.

إلى النظام السوري:
• َّ
التوقــف 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:

•فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي َّ
التقريــر ،وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا ،ومحاســبة
المتورطيــن.
ُ
•تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أســر الضحايــا

والجرحــى كافــة ،الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
• َّ
التوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدن َّيــة واحتــرام القانــون العرفــي
اإلنساني.

•علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا َّ
التوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض
َّ
التصعيــد ،والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة ،والســماح غيــر المشــروط
بدخــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة.
إلى الحلف (قوات التحالف الدولي ،وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية):
•يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
الضغــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع
المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
•علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
التوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك،
ـم اعتقالهــم بهــدف عمليــات َّ
َّ
والتعهــد بإعــادة جميــع األطفــال ،الذيــن تـ َّ
التجنيــد فــور ًا.
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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.
المنظمات اإلنسانية:
•وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلي ًا.
•تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعالمــات
فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.
شكر وتقدير
كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي وأصدقــاء الضحايــا وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن أغنــت
مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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