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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

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان 
في سوريا في أيار 2022

المساعدات األممية ضرورية لماليين السوريين الذين
شــردتهم روسيـــا والنظــام الســوري، والفيتــو الروسي 

لحظرها تعسفي وغير قانوني
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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 
ــار 2022، ويســتعرض حصيلــة  ــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر أي 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 أيار:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
ســجلنا فــي أيــار اســتمرارًا للهجمــات األرضيــة والقصــف المدفعــي الــذي تنفــذه قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة 
شــمال غــرب ســوريا، بوتيــرة أقــل مقارنــة بأشــهر ســابقة فــي هــذا العــام، وقــد تركــز هــذا القصــف علــى قــرى وبلــدات 
جبــل الزاويــة القريبــة مــن خــط التمــاس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، كمــا طــال 
ــي، حيــث تســبب قصــف قــوات النظــام الســوري  ــف حمــاة الغرب ــي وري ــب الغرب ــف حل ــدات ري القصــف المدفعــي بل
 زراعيــة فــي محيــط قريــة الســرمانية فــي ســهل الغــاب بريــف محافظــة حمــاة الغربــي، فــي 

ٍ
بالرشاشــات الثقيلــة أراض

21/ أيــار، فــي انــدالع حرائــق فــي بعــض األراضــي المزروعــة بالقمــح والشــعير، وإلحــاق أضــرار ماديــة بأصحــاب األراضــي 
والممتلــكات.

فــي 28/ أيــار اقتحمــت عناصــر ُمســلحة تدعمهــا قــوى المخابــرات العســكرية التابعــة لقوات النظام الســوري مســبحًا 
فــي حــي المقــوس شــرق مدينــة الســويداء، بذريعــة البحــث عــن ُمتهميــن بتهريــب المخــدرات، وقــام العناصــر بإطــاق 
الرصــاص علــى عــدد مــن المدنييــن لــدى محاولتهــم الهــرب، مــا أدى إلــى مقتــل مدنييــن اثنيــن، ومدنــي ثالــث بالقــرب مــن 

المســبح قتــل برصــاص القــوات ذاتهــا أثنــاء عملية انســحابها. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 
https://news.snhr.org/ar/?p=103469
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اندلعــت احتجاجــات شــعبية فــي حــي المقــوس إثــر عمليــة االقتحــام، وحصــل اشــتباك بالرصــاص بيــن العناصــر 
التابعــة للنظــام الســوري ومســلحون مــن أبنــاء الحــي، مــا أدى إلــى مقتــل مدنــي رابــع، وإصابــة خمســة مدنييــن بجــراح 
بينهــم ســيدتان، لــم نتمكــن مــن تحديــد أي األطــراف المتســبب بالضحايــا. وفــي مســاء ذات اليــوم، انتشــرت عناصــر 
وآليــات تابعــة للنظــام الســوري فــي محيــط حــي المقــوس، وقامــت بقصــف الحــي بقذائــف هــاون مــا تســبب بأضــرار 

فــي األبنيــة ونــزوح لألهالــي فــي اليــوم التالــي خشــية تكــرار عمليــات القصــف.

شــهد أيــار ارتفاعــًا فــي وتيــرة الطلعــات والهجمــات الجويــة الروســية علــى شــمال غــرب ســوريا مقارنــة بأشــهر 
ســابقة هــذا العــام، وعلــى وجــه الخصــوص فــي النصــف األول مــن الشــهر، وتركــزت الهجمــات علــى القــرى والبلــدات 
فــي محيــط مدينــة أريحــا جنــوب إدلــب وقــرى مــدن ريــف حلــب الغربــي، اســتهدفت إحــدى الهجمــات الجويــة الروســية 
مدجنــة لتربيــة الطيــور الداجنــة قــرب قريــة منطــف الواقعــة جنــوب مدينــة أريحــا فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي 
فــي 12/ أيــار، مــا أدى إلــى إصابــة مدنــي بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدجنــة، ومقتــل العشــرات مــن الطيــور 
الداجنــة. كمــا رصدنــا فــي أيــار اســتمرارًا لتحليــق الطيــران الحربــي الروســي فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا أطلقــت 

خالهــا صواريــخ جــو - جــو ُســمعت أصواتهــا فــي المنطقــة. 

فــي 26/ أيــار نقلــت وكالــة روســيا اليــوم عــن ســيرغي الفــروف، وزيــر الخارجيــة الروســي قولــه إن “القــوات الروســية فــي 
ســوريا، لــم يتبــق لديهــا مهــام عســكرية تقريبــًا، مؤكــدًا أنَّ عددهــا علــى األرض تحــدده مهــام محــددة، وعلــى أســاس 

 بعــد.
ِ

مبــدأ المصلحــة”. وأضــاف بــأن “التهديــد اإلرهابــي” فــي إدلــب لــم يختــف

فــي 27/ أيــار قالــت وكالــة ســبوتنيك الروســية إنَّ تعزيــزات عســكرية روســية جديــدة وصلــت إلــى مدينــة القامشــلي 
شــمال شــرق ســوريا، تضمنــت “معــدات عســكرية حربيــة إضافــة إلــى ســرب مــن الطائــرات المروحيــة وعددهــا ســتة 

وطائرتــان حربيتــان”،
وأضافــت الوكالــة أّن تعزيــزات عســكرية روســية أخــرى وصلــت قبــل أيــام إلــى القاعــدة الروســية فــي محيــط مدينــة 
عيــن عيســى بريــف الرقــة، “ضمــت عشــرات المدرعــات العســكرية والمعــدات القتاليــة حيــث تــم رفــع الســواتر الترابيــة 

والتحصينــات فيهــا”.

فــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي الغربــي والشــرقي، رصدنــا فــي أيــار اســتمرار قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــنِّ 
 أرضيــة علــى تلــك المناطــق، حيــث أدى هجــوم اســتهدف مدينــة البــاب فــي 12/ أيــار، إلــى دمــار جزئــي وأضــرار 

ٍ
هجمــات

ماديــة متفاوتــة فــي أبنيــة ســكنية ومحــالٍّ تجاريــة ضمــن الحــي المســتهدف.

وفــي 13/ أيــار قصفــت مدفعيــة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى بلــدة نبــل بريــف محافظــة حلــب الغربــي الخاضعــة 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري، مــا تســبب فــي مقتــل طفــل وإصابــة آخــر.

علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي أيــار انفجــار  عبــوات ناســفة فــي محافظــات درعــا وحلــب والرقــة والحســكة، وقــد 
تســبب انفجــار عبــوة ناســفة فــي ســيارة فــي مدينــة جرابلــس شــرق حلــب فــي 1/ أيــار فــي مقتــل دكتــور جامعــي.

اســتمر فــي أيــار مقتــل مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، تركــزت فــي محافظــات 
هــم مــن األطفــال هــذا الشــهر، وقــد بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي أيــار 9  حمــاة ودرعــا والرقــة، حيــث كان ُجلَّ
مدنييــن بينهــم 6 طفــًا و1 ســيدة، لتصبــح حصيلــة الضحايــا بســبب األلغــام منــذ بدايــة عــام 2022، 60 مدنــي بينهــم 

30 طفــًا و5 ســيدة.

https://news.snhr.org/ar/?p=103688 
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ــار عمليــات اغتيــال مدنييــن بينهــم ســيدات علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي  اســتمرت فــي أي
محافظــات عــدة، كان معظمهــا فــي محافظتــي درعــا وإدلــب. مــن أبــرز حــوادث االغتيــال فــي أيــار اغتيــال طالــب 
جامعــي فــي بلــدة تــل شــهاب بريــف درعــا فــي 20/ أيــار. كمــا رصدنــا اســتمرار عمليــات االغتيــال فــي مخيــم الهــول، حيــث 
وثقنــا مقتــل الجــئ مــن العــراق، ووثقنــا العثــور علــى جثمانــي ســيدتين فــي المخيــم يظهــر عليهمــا آثــار طلقــات ناريــة.

ــاء التابعــة للنظــام الســوري أنَّ القــوات اإلســرائيلية َشــنَّت هجومــًا بالصواريــخ  ــة ســانا لألنب ــار قالــت وكال فــي 11/ أي
علــى محيــط بلــدة حضــر بريــف محافظــة القنيطــرة الشــمالي، مــا تســبب بأضــرار ماديــة. وفــي 13/ أيــار قالــت وكالــة 
ســانا أيضــًا إنَّ ســاح الجــو اإلســرائيلي شــّن غــارات عــدة اســتهدفت بعــض النقــاط فــي المنطقــة الوســطى، مــا 
تســبب فــي مقتــل 5 أشــخاص بينهــم مدنيــًا، وإصابــة 7 آخريــن بجــراح بينهــم طفلــة، إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة وانــدالع 
 The Time عــدة حرائــق فــي أحــراج ريــف مدينــة مصيــاف غــرب محافظــة حمــاة. وفــي الســياق ذاتــه، قالــت صحيفــة
of Israel فــي 15/ أيــار، إّنــه وفقــًا لصــور نشــرتها شــركة أقمــار صناعيــة فــإن الهجــوم الــذي وقــع فــي 13/ أيــار كان قــد 
اســتهدف منشــأًة تحــت األرض مــا أدى إلــى دمارهــا بشــكل كامــل، وأضافــت الصحيفــة أنَّ الموقــع المســتهدف 
مرتبــط بمركــز الدراســات والبحــوث العلميــة التابــع لقــوات النظــام الســوري. وشــنَّت القــوات اإلســرائيلية فــي 20/ أيــار 
هجومــًا بصواريــخ أرض-أرض مســتهدفًة بعــض النقــاط جنــوب دمشــق، حســب مــا نقلــت وكالــة ســانا، التــي أضافــت 

أّن الهجــوم أدى إلــى مقتــل 3 أشــخاص، إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم  أيــار فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص  اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي 
ــزت هــذه االعتقــاالت  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
ــة وعلــى نقــاط  ــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعي فــي محافظت
التفتيــش. وســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــة ريــف دمشــق نعتقــد أنهــا بنــاًء علــى 

تقاريــر أمنيــة كيديــة بســبب مواقفهــم المعارضــة للنظــام الســوري.
كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال متفرقــة علــى خلفيــة تلقــي المدنييــن حــواالت ماليــة مــن أقربائهــم خــارج ســوريا، كمــا 
ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا األجهــزة األمنيــة بحــق مدنييــن تــم إطــاق ســراحهم فــي وقــت ســابق مــن 
ــات اعتقــال قامــت بهــا  ــى تســجيل عملي ــزاز المــادي لعائاتهــم. إضافــًة إل ــز االحتجــاز التابعــة لهــا بغــرض االبت مراك
قــوات النظــام الســوري بحــق مدنييــن مــن عائلــة واحــدة ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة، وتركــزت هــذه 
االعتقــاالت فــي محافظــة درعــا، وعمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــات ريــف دمشــق وحلــب 
وحمــاة وحمــص، بذريعــة التخلــف عــن الخدمــة العســكرية االحتياطيــة، كمــا أعيــد اعتقــال ســيدة واحــدة ممــن أفــرج 

عنهــم بموجــب مرســوم العفــو رقــم 7 لعــام 2022.

ــون العفــو  ــات الرصــد والمتابعــة فيمــا يخــص حــاالت اإلفــراج بموجــب قان ــد اإلفراجــات، اســتمرت عملي علــى صعي
المتضمــن بالمرســوم التشــريعي 7/ 2022 الصــادر عــن النظــام الســوري فــي 30 نيســان المنصــرم 2022، وقد ســجلنا 
فــي أيــار إفــراج النظــام الســوري عــن قرابــة 527 شــخصًا، بينهــم 59 ســيدة، و16 شــخصًا كانــوا أطفــااًل حيــن اعتقالهــم، 
وقــد تــم اإلفــراج عنهــم مــن ُمختلــف الســجون المدنيــة والعســكرية واألفــرع األمنيــة فــي المحافظــات الســورية. وقــد 
منــا فيــه تحليــًا لنــص المرســوم ولحــاالت اإلفــراج الناجمــة عنــه، ثــم أصدرنــا فــي الـــ  أصدرنــا فــي الـــ 16 مــن أيــار تقريــرًا قدَّ

ــن تحديثــًا لحصيلــة حــاالت اإلفــراج التــي تمكنــا مــن توثيقهــا. 27 مــن أيــار بيانــًا تضمَّ
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ــل معظــم هــؤالء عبــر مداهمــات أو أثنــاء مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا دون توضيــح األســباب، 
ِ
وقــد اعُتق

ودون مذكــرة اعتقــال، ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن ناحيــة ممارســات التعذيــب، وشــبه انعــدام فــي 
الرعايــة الصحيــة والطبيــة، واالكتظــاظ الشــديد لمراكــز االحتجــاز، وقــد أظهــرت الصــور التــي حصلنــا عليهــا لعــدد مــن 

المفــرج عنهــم الحالــة الصحيــة الســيئة لهــم.

ــار اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء  لنا فــي أي ــة فقــد ســجَّ أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطي
القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم واحتجــاز جماعيــة 
ــات  ــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحي ــا تنظي ــة خاي ــن؛ بذريعــة محارب اســتهدفت بهــا مدنيي
ــزت هــذه  تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت مدنييــن بينهــم ناشــط إعامــي وتركَّ
االعتقــاالت فــي مدينتــي الرقــة والحســكة، وقــد ســجلنا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن بينهــم طبيــب 
وممرضيــن، وذلــك إثــر مداهمــة مــكان عملهــم فــي مشــفى الرســالة فــي مدينــة ذيبــان بريــف محافظــة ديــر الــزور 

الشــرقي، بذريعــة إيوائهــم مســلحين داخــل المشــفى، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.
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  وشــهَد أيــار عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق مدنييــن، تركَّ
نشــطاء إعامييــن وسياســيين، وكان معظمهــا علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة 
ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب  لمناطــق ســيطرتها، تمَّ

المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة.

مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي أيــار بعمليــات احتجــاز تعســفي 
ــا  ــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدن وخطــف، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادمي
ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون  حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر 
تها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي   واضحــة، كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شــنَّ

ٍ
القضــاء، ومــن دون توجيــه تهــم

اســتهدفت مدنييــن مــن بينهــم ســيدات بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتركــزت فــي بعــض القــرى 
التابعــة لمدينــة عفريــن فــي ريــف محافظــة حلــب.

على صعيد الوضع المعيشي:
ــزال الوضــع االقتصــادي والمعيشــي فــي عمــوم مناطــق ســوريا يشــهد تدهــورًا علــى كافــة المســتويات، حيــث  ال ي
شــهدت المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري ارتفاعــات جديــدة فــي أســعار المحروقــات ومعظــم 
المــواد التموينيــة والغذائيــة، فــي ظــل ُشــحٍّ فــي الخدمــات خصوصــًا فــي قطــاع الكهربــاء والمــاء. وقالــت وكالــة ســانا 
فــي 17/ أيــار أّن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام الســوري نشــرت تعميمــًا أعلنــت فيــه 
رفــع أســعار مادتــي البنزيــن والمــازوت، غيــر المدعوميــن، حيــث حــددت الــوزارة ســعر البنزيــن )أوكتــان 90( بـــ 3500 ليــرة 
لليتــر الواحــد، بعــد أن كان الســعر 2500 ليــرة للتــر الواحــد، وحــددت ســعر البنزيــن )أوكتــان 95( بـــ 4000 ليــرة، بعــد أّن 
كان 3500 ليــرة لليتــر الواحــد. كمــا حــدد التعميــم ســعر ليتــر المــازوت الصناعــي والتجــاري بـــ 2500 ليــرة لليتــر الواحــد، 

بعــد أن كان ســعر الليتــر 1700 ليــرة قبــل االرتفــاع. 

https://news.snhr.org/ar/?p=103032
https://www.sana.sy/?p=1651091 
https://drive.google.com/file/d/1JXKGdbcmEGwCxilNiDMqyHfI2A3jZCVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFPUENh_V3Mg4JAOkr9raXhj3htUTN7e/view?usp=sharing 
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ــه بالتزامــن مــع اســتمرار الصــراع  فــي 8/ أيــار نشــر برنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة بيانــًا قــال فيــه إّن
فــي ســوريا لســنوات، واالنكمــاش االقتصــادي الحــاد، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة المســتمر منــذ عــام 2020، 
جــاءت األزمــة األوكرانيــة لتعمــق مــن مأســاة انعــدام األمــن الغذائــي، حيــث ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة منــذ آذار 
الماضــي بنســبة 24 % فــي شــهر واحــد فقــط، بعــد زيــادة بنســبة 800 % فــي العاميــن الماضييــن، مــا أدى إلــى وصــول 
أســعار المــواد الغذائيــة إلــى أعلــى مســتوى لهــا منــذ عــام 2013، وأضــاف البيــان أّن نحــو 12 مليــون شــخصًا فــي ســوريا، 
أي أزيــد مــن نصــف عــدد الســكان، يواجهــون انعدامــًا حــادًا فــي األمــن الغذائــي، وهــذا أزيــد بنســبة 51 % عّمــا كانــت عليــه 
النســبة فــي عــام 2019، وأشــار البيــان إلــى وجــود 1.9 مليــون شــخصًا آخريــن معرضيــن لخطــر الجــوع، حيــث تحولــت 

الوجبــات األساســية إلــى رفاهيــة للماييــن مــن األشــخاص فــي البــاد.

وفــي شــمال غــرب ســوريا، اســتمرت معانــاة المدنييــن مــن غــاء أســعار المــواد االســتهاكية، فــي ظــل شــبه 
انعــدام للقــوة الشــرائية بســبب انتشــار البطالــة وارتفــاع نســبة الفقــر، وشــهدت المنطقــة ارتفاعــًا جديــدًا ألســعار 
المحروقــات فــي أيــار، حيــث أعلنــت شــركة وتــد للمحروقــات فــي 19/ أيــار عــن الئحــة أســعار جديــدة شــملت ارتفاعــًا فــي 
أســعار البنزيــن والمــازوت والغــاز المنزلــي، حيــث وصــل ســعر ليتــر البنزيــن “مســتورد أول” لـــ 1.181 دوالر لليتــر الواحــد، 
بعــد أن كان 1.162 لليتــر الواحــد نهايــة نيســان، كمــا وصــل ســعر أســطوانة الغــاز المنزلــي إلــى 13.13 دوالر بعــد أن 
كانــت 13.08 دوالر،  كمــا وبلــغ ســعر المــازوت النــوع “المحّســن” 0.740 دوالر لليتــر الواحــد، فيمــا كان ســعره 0.710 
دوالر فــي آخــر نشــرة أســعار نشــرتها شــركة وتــد نهايــة نيســان المنصــرم. وعلــى صعيــد أزمــة مــادة الخبــز، خفضــت 
إدارة المخابــز فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، بــدون اإلعــان بشــكل رســمي، وزن ربطــة الخبــز فــي 
مناطــق ســيطرتها، ليصبــح وزن الربطــة مــا يقــارب 475 غ عوضــًا عــن 525 غ، وبعــدد أرغفــة انخفــض لـــ 5 بعــد أن كان 

7 ســابقًا، كمــا زاد ســعرها ليصــل إلــى 5 ليــرات تركيــة للربطــة الواحــدة.

فــي 18/ أيــار شــهدت مدينــة البــاب فــي ريــف حلــب الشــرقي احتجاجــات شــعبية أمــام مقــر الشــرطة العســكرية التابعة 
لهيئــة األركان فــي الجيــش الوطنــي الســوري علــى خلفيــة إطاقهــا ســراح عنصــر ســابق فــي قــوات النظــام الســوري 
ــة اإلفــراج،  ــة بإعــادة اعتقــال العنصــر وبمحاســبة المســؤولين عــن عملي ــل واغتصــاب، للمطالب ــم قت ــورط بجرائ مت

واســتمرت االحتجاجــات حتــى تمــت إقالــة رئيــس فــرع الشــرطة العســكرية فــي 23/ أيــار.

وعــن شــمال شــرق ســوريا، ال يختلــف الوضــع االقتصــادي فــي هــذه المنطقــة عــن بقيــة المناطــق الســورية، ومــا 
زالــت تلــك المناطــق تعانــي مــن أزمــة تأميــن مــادة الخبــز بســبب شــح مــادة الدقيــق التــي تصــل للمخابــز ورداءتهــا. 
كمــا شــهدت المنطقــة نهايــة األســبوع الثانــي مــن أيــار عاصفــة غباريــة أدت إلــى إصابــة المئــات بحــاالت اختنــاق، 
فــي ظــل انهيــار شــبه كامــل للقطــاع الصحــي الــذي يعانــي أساســًا، حيــث نقلــت وكالــة األنبــاء األلمانيــة فــي 16/ أيــار 
ــة التــي شــهدتها  ــزور، بينهــم 3 أطفــال، جــراء العاصفــة الغباري ــر ال أّن 10 أشــخاص توفــوا أغلبهــم فــي محافظــة دي
محافظــات الرقــة وديــر الــزور والحســكة. كمــا أدت العاصفــة إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة وخصوصــًا فــي قطــاع الكهربــاء، 
ــر  ــى خــروج خــط التوت ــي أدت إل ــاح الشــديدة الت ــة عــن محافظــة الحســكة جــراء الري ــة الكهربائي حيــث توقفــت التغذي

ــاف المحافظــة. ــر الخــط الرئيــس المغــذي لمــدن وأري ــواب 230 ك. ف مــن الخدمــة والــذي يعتب الطبقــة -األب

وفــي 25/ أيــار شــهدت مدينــة رأس العيــن فــي ريــف الحســكة اقتتــااًل عشــائريًا )بيــن عشــيرتي العكيــدات والموالــي( 
ــف مقتــل 4 مســلحين مــن الطرفيــن، وتأتــي هــذه الحادثــة علــى خلفيــة االنفــات األمنــي الــذي تشــهده المنطقــة. خلَّ

https://ar.wfp.org/news/11-years-conflict-hunger-historic-levels-millions-syrians-hang-thread?_ga=2.200481318.907707580.1654488172-1349058554.1654488172 
https://t.me/watadpetroleum13/2117
https://t.me/watadpetroleum13/2117
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-10-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA/a-61817012
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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 
وازديــاد حجــم االحتياجــات ووصولهــا إلــى مســتويات قياســية مــع تراجــع الدعــم المطلــوب لتغطيــة تلــك االحتياجــات، 
ومنهــا القطــاع الصحــي، حيــث قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي 5/ أيــار “إنَّ تناقــص المســاعدات الدوليــة الممنوحــة 
لشــمال غــرب ســوريا فــي 2021، تــرك نحــو 3.1 مليــون شــخصًا، مــن بينهــم 2.8 مليــون نازحــًا داخليــًا، فــي مواجهــة أزمــة 
صحيــة تكافــح فيهــا المستشــفيات والمرافــق الطبيــة األخــرى للعمــل بمــوارد شــحيحة”، وأضافــت المنظمــة أنــه 
بســبب خفــض إجمالــي المســاعدات الدوليــة المقدمــة لســوريا، تراجعــت المســاعدات الدوليــة لقطــاع الصحــة بأكثــر 
مــن 40 %، ونقلــت المنظمــة عــن 4 مــن مديــري المستشــفيات فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا أّن مرافقهــم 

تواجــه خطــر اإلغــاق الوشــيك إذا لــم يتــم تأميــن التمويــل الــازم بشــكل عاجــل.

في مخيم الهول بريف الحسكة، ما زال قاطنو المخيم يعانون من تردي األوضاع المعيشية واألمنية. 
فــي 11/ أيــار قــال فــؤاد حســين، وزيــر الخارجيــة العراقيــة، إّن الســلطات العراقيــة أعــادت 500 عائلــة عراقيــة مــن مخيــم 
الهــول شــمال شــرق ســوريا، حســب مــا نشــر موقــع وزارة الخارجيــة العراقيــة، ولــم يحــدد البيــان التاريــخ الــذي تــم فيــه 

إعــادة هــذه العائــات.

فــي 23/ أيــار قــال بيتــر ماوريــر، رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، لصحيفــة The national إنَّ هنــاك مــا يقــارب 
22000 طفــًا فــي مخيــم الهــول، شــمال شــرق ســوريا، محرومــون مــن طفولــة طبيعيــة، فــي حيــن تركــز الجهــود 
اإلنســانية علــى تأميــن أساســيات الحيــاة بــداًل مــن تزويدهــم ببيئــة مســتقرة وصحيــة، وأضــاف أنَّ مخيــم الهــول حاليــًا 
هــو أحــد أكبــر األزمــات فيمــا يتعلــق بحمايــة الطفــل فــي العالــم، وأشــار إلــى أّن حوالــي 10000 مــن ســكان مخيــم الهــول 

هــم مــن األجانــب غيــر العــرب والباقــي معظمهــم مــن ســوريا والعــراق.

وفــي ذات الســياق، قالــت وكالــة اسوشــيتد بــرس فــي 27/ أيــار نقــًا عــن مســؤول فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال شــرق 
ســوريا، إّن الســلطات األلبانيــة قامــت بإعــادة 9 أطفــال و4 نســاء مــن الجنســية األلبانيــة، مــن عائــات تنظيــم داعــش 
ســابقًا، وذلــك مــن أحــد مخيمــات شــمال شــرق ســوريا. وأضافــت الوكالــة أّنــه حتــى اآلن مــا مجموعــه 25 ألبانيــًا، مــن 
األطفــال والنســاء، تمــت إعادتهــم مــن قبــل الســلطات األلبانيــة خــال 3 عمليــات إعــادة، كان آخرهــا فــي تمــوز/ 2021.

فــي مخيــم الركبــان، علــى الحــدود الســورية األردنيــة، مــا زال النظــام الســوري يمــارس سياســة الحصــار علــى 
المخيــم ويمنــع وصــول المــواد الغذائيــة إلــى المخيــم، حيــث قامــت قــوات النظــام الســوري بمنــع إدخــال الخضــار 
ــم، كمــا ارتفعــت أســعار  ــى نقــص حــاد فــي تلــك المــواد داخــل المخي ــة األخــرى مــا أدى إل ــى المــواد الغذائي إضافــة إل

ــم. ــي المخي ــاة قاطن ــة ارتفاعــًا قياســيًا، مــا فاقــم مــن معان المــواد التمويني

وعلــى صعيــد الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان، قــال تقريــر لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي 11/ أيــار، إّن الاجئيــن 
الســوريين فــي لبنــان يواجهــون واقعــًا قاتمــًا، حيــث تتميــز معاملــة الاجئيــن الســوريين مــن قبــل المجتمعــات 
المضيفــة فــي لبنــان “بالتمييــز والمضايقــة والعنــف وماحظــات شــبيهة بخطــاب الكراهيــة”. وأضــاف التقريــر أن 
هــؤالء الاجئيــن قــد ُحرمــوا مــن الوصــول إلــى المتاجــر التــي تبيــع المــواد المدعومــة، كمــا أنهــم يتعرضــون لعمليــات 
إخــاء قســري وعنــف واعتــداءات وحــرق لبيوتهــم، كمــا قامــت بعــض البلديــات بفــرض حظــر تجــول تمييــزي علــى 
الســوريين وقيــود علــى أجورهــم، وأضــاف التقريــر أن 57 % مــن الاجئيــن الســوريين يعيشــون فــي مســاكن خطــرة أو 
 )ACHR( 1دون المســتوى المطلــوب أو فــي مســاكن مكتظــة. وفــي الســياق ذاتــه نشــر مركــز وصــول لحقــوق اإلنســان
ــد عــن 3 حــاالت إخــاء قســري جماعيــة لاجئيــن  ــة، ومــا يزي ــه 6 حــاالت إخــاء قســري فردي ــار وثــق في ــًا فــي 18/ أي بيان

ســوريين فــي لبنــان، وأشــار البيــان إلــى أّن هــذه الحــاالت تشــكل مخالفــة واضحــة للقانــون اللبنانــي.

1 مركز “وصول” لحقوق اإلنسان هو جمعية حقوقية غير ربحية وغير حكومية مقّره بيروت وباريس تأسس عام 2017، ويضم مجموعة من الناشطين ذوي الخبرة في مجاالت القوانين والمناصرة المحلية 

 ارتفعت فيه االنتهاكات الجسيمة بحّقهم.
ٍ

والدولية. انطلق بنشاطه من لبنان لدعم واقع حقوق الاجئين في وقت

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/cuts-in-international-aid-create-severe-health-crisis-in-north-west-syria
http://www.mofa.gov.iq/2022/05/?p=31718
https://www.thenationalnews.com/mena/syria/2022/05/23/red-cross-president-says-end-life-in-limbo-for-syrias-al-hol-camp-children/
https://www.thenationalnews.com/mena/syria/2022/05/23/red-cross-president-says-end-life-in-limbo-for-syrias-al-hol-camp-children/
https://apnews.com/article/islamic-state-group-middle-east-syria-iraq-786bd8761f840f7b6d0d1ba3c93d78e5
https://www.ohchr.org/ar/press-briefing-notes/2022/05/lebanon-un-expert-warns-failing-state-amid-widespread-poverty
https://www.achrights.org/2022/05/18/12588/ 
https://www.achrights.org/2022/05/18/12588/ 
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ــة العالمــي والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة  وعــن الالجئيــن الســوريين فــي العــراق، أصــدر برنامــج األغذي
لشــؤون الاجئيــن فــي 17/ أيــار بيانــًا مشــتركًا قــال إّن الاجئيــن الســوريين فــي العــراق ســيفقدون إمكانيــة الحصــول 
علــى األغذيــة األساســية مــا لــم يتــم توفيــر تمويــل عاجــل، وأضــاف البيــان “تواجــه العائــات الســورية التــي تعيــش فــي 
مخيمــات فــي العــراق مســتويات مقلقــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي”، وأشــار البيــان إلــى وجــود مــا يقــرب مــن 260000 
الجــئ ســوري، يعيــش الغالبيــة العظمــى منهــم فــي إقليــم كردســتان شــمال العــراق، ويشــمل ذلــك 95745 شــخصًا 

يعيشــون فــي المخيمــات.

فــي 24/ أيــار قالــت وكالــة فرانــس بــرس إنَّ قــوات حــرس الحــدود الليبيــة تمكنــت مــن انتشــال جثــث أربعــة مهاجريــن، 
بينهــم 3 ســيدات، وإنقــاذ 13 آخريــن معظمهــم ســوريين فيمــا بقــي 3 مفقوديــن، بعــد انقــاب قــارب يقــل مهاجريــن 

قبالــة ســواحل بلــدة مليتــة الســاحلية علــى بعــد 100 كــم غــرب العاصمــة طرابلــس.

على الصعيد السياسي والحقوقي: 
فــي 3/ أيــار أصــدرت منظمــة مراســلون بــا حــدود المؤشــر الســنوي لحريــة الصحافــة حــول العالــم، جــاءت فيــه ســوريا 
ضمــن قائمــة أســوأ 10 دول حــول العالــم فيمــا يتعلــق بحريــة الصحافــة، وحلــت فــي المرتبــة 171 مــن أصــل 180 دولــة، 
وقالــت المنظمــة إّن المشــهد فــي ســوريا يطغــى عليــه االعتقــاالت واالختطافــات والتعذيــب واالغتيــاالت، وأشــارت 
المنظمــة إلــى أن “قانــون الجرائــم اإللكترونيــة”، الــذي اعتمــده النظــام الســوري فــي 2021 وعدلــه فــي 2022، أصبــح 
يتيــح للنظــام الســوري فــرض عقوبــات علــى الصحفييــن بحجــة “نشــر أخبــار مزيفــة عبــر اإلنترنــت بمــا يقــوض هيبــة 

الدولــة”.

فــي 4/ أيــار أصــدر مجلــس اللجــوء النرويجــي تقريــرًا عــن تأثيــر األزمــة االقتصاديــة فــي ســوريا علــى الحيــاة المعيشــية 
للمدنييــن، ورد فيــه أن غالبيــة الســوريين الذيــن ُأجريــت معهــم مقابــات اضطــروا إلــى التقليــل مــن كميــة الطعــام 
التــي يســتهلكونها، كمــا اضطــر أكثــر مــن ربعهــم إلــى التخلــي عــن أدويــة هــم بحاجــة إليهــا بســبب تكاليفهــا الباهظــة، 
وقــام النــاس فــي فصــل الشــتاء القاســي بإحــراق المابــس القديمــة واألكيــاس الباســتيكية للتدفئــة فــي ظــل ارتفاع 

أســعار الوقــود بشــكل كبيــر حســبما أضــاف التقريــر.

 لهــا إنَّ قطــع المســاعدات اإلنســانية عــن ســوريا إضافــة 
ٍ
فــي 4/ أيــار قالــت وكالــة ميــدل إيســت آي اإلخباريــة فــي تقريــر

إلــى انــدالع الحــرب فــي أوكرانيــا أدى إلــى اســتمرار تدهــور أوضــاع 6.6 مليــون الجــئ ســوري، مــا يهــدد أن تتحــول قضيــة 
الاجئيــن الســوريين إلــى قضيــة منســية، وأضــاف التقريــر أنــه مــن بيــن كل دول االتحــاد األوروبــي كانــت المملكــة 
ــة  ــة وزارة الخارجي ــى ســوريا، حيــث قامــت بتخفيــض ميزاني المتحــدة األســوأ فــي ســياق تخفيــض الدعــم المقــدم إل

والكومنولــث والتنميــة فــي ســوريا بنســبة 67 %.

ــار قــال باولــو بينيــرو، رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة بشــأن ســوريا، إّن  فــي 6/ أي
االعتقــال فــي ســوريا هــو بمثابــة اختفــاء، وأضــاف أّن مســتقبل عشــرات اآلالف مــن المدنييــن الســوريين ال يــزال 
مجهــواًل، حيــث إّن معظمهــم يقبــع فــي ســجون النظــام الســوري منــذ 10 ســنوات، وأوضــح أن التوقعــات تشــير إلــى 

إعــدام معظــم المعتقليــن ودفنهــم فــي مقابــر جماعيــة، وتعــرض آخريــن منهــم للتعذيــب وســوء المعاملــة.

ــار قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء إّن وزارة العــدل فــي حكومــة النظــام الســوري أعلنــت عــن “إلغــاء كل باغــات  فــي 7/ أي
وإجــراءات إذاعــة البحــث والتوقيــف والمراجعــة المســتندة إلــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة 
اإلرهــاب بحــق جميــع المواطنيــن فــي الداخــل والخــارج” وأضافــت وكالــة ســانا أّن هــذا اإللغــاء جــاء تنفيــذًا “للمرســوم 

ــذي أصــدره رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد فــي 30/ نيســان/ 2022. التشــريعي رقــم 7 لعــام 2022” ال

https://news.un.org/ar/story/2022/05/1102052
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220524-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://rsf.org/ar/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81
https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.nrc.no/resources/reports/the-impact-of-syrias-economic-crisis-on-families
https://www.middleeasteye.net/opinion/syria-dangers-forgetting-its-refugees
https://www.middleeastmonitor.com/20220507-un-official-arrest-in-syria-tantamount-to-disappearance/
http://sana.sy/?p=1642923
http://www.sana.sy/?p=1639080
http://www.sana.sy/?p=1639080
http://www.sana.sy/?p=1639080


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان 9

في سوريا في أيار 2022

فــي 7/ أيــار نقلــت وكالــة روســيا اليــوم بيانــًا لــوزارة الخارجيــة الروســية، تعليقــًا علــى مؤتمــر بروكســل بخصــوص ســوريا، 
قــال إّن األمريكييــن واألوروبييــن يضعــون شــروطًا سياســية مســبقة “تعيــق تطبيــق المشــاريع الخاصــة بالمرحلــة 
المبكــرة مــن إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا” بمــا فــي ذلــك تمديــد اآلليــة الخاصــة بنقــل المســاعدات عبــر الحــدود “التــي 

تقــوض ســيادة ســوريا ووحــدة أراضيهــا”. 

فــي 8/ أيــار قالــت أديــل خضــر، المديــرة اإلقليميــة لليونســيف فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، فــي بيــان أصدرتــه 
منظمــة اليونيســيف “يحتــاج أكثــر مــن 6.5 مليــون طفــًا فــي ســوريا إلــى المســاعدة، وهــو أعلــى رقــم جــرى تســجيله 
منــذ بدايــة األزمــة الســورية المســتمرة ألكثــر مــن 11 عامــًا” وأضافــت أنــه فــي األشــهر الثاثــة األولــى مــن عــام 2022، 
 منــذ عــام 2011، 

ٍ
ــل وُأصيــب 213 طفــًا فــي ســوريا، كمــا تــم التحقــق مــن مقتــل و إصابــة أكثــر مــن 13 ألــف طفــل

ِ
ُقت

وأشــارت إلــى أن هنــاك 5.8 مليــون طفــًا، فــي البلــدان المجــاورة لســوريا، والتــي تعانــي مــن ضغوطــات بســبب عــدم 
االســتقرار السياســي والهشاشــة، يعتمــدون علــى المســاعدة حيــث يعانــون مــن الفقــر والمصاعــب.

فــي 9/ أيــار قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن قــرار العفــو الــذي أصــدره رئيــس النظــام الســوري بشــار 
األســد فــي 30/ نيســان وخــرج بموجبــه بعــض المعتقليــن هــو إيحــاء بوجــود تهــم جنائيــة ومحاكمــات عادلــة نتــج عنهــا 
إدانــات، ولكــن الواقــع مختلــف تمامــًا، حيــث ال ُيعــرف الكثيــر عــن المعتقليــن بعــد اعتقالهــم، كمــا أّن نظــام االعتقــال 
ــرات النظــام الســوري قتلــت أو  فــي ســوريا هــو “أرخبيــل مــن أقبيــة التعذيــب”، وأضافــت المنظمــة أن أجهــزة مخاب

“ســمحت بمــوت المعتقليــن تحــت التعذيــب” بينمــا مــا يــزال العديــد غيرهــم يعانــي فــي ظــروف ســجن مروعــة.

فــي 9/ أيــار أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة بيانــًا قالــت فيــه إنــه يتوجــب علــى االتحــاد األوروبــي والمانحيــن مــن المجتمــع 
الدولــي، فــي مؤتمــر بروكســل لدعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة، تكثيــف جهودهــم لمعالجــة األزمــة اإلنســانية 
المتصاعــدة فــي ســوريا، حيــث وصلــت االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا إلــى أعلــى مســتوياتها علــى اإلطــاق، 
وأضافــت المنظمــة أنــه نحــو 14.6 مليــون شــخصًا، أي 70 % مــن إجمالــي الســكان، باتــوا اليــوم بحاجــة إلى المســاعدات 
اإلنســانية لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وأشــارت اللجنــة فــي بيانهــا أنــه فــي نهايــة عــام 2021 
شــهدت االســتجابة اإلنســانية لســوريا أدنــى مســتوى لهــا منــذ ســت ســنوات، حيــث تلقــت أقــل مــن نصــف التمويــل 

الــازم.

علــى مــدار يومــي 9 و10 أيــار انعقــد مؤتمــر بروكســل الســادس حــول “دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة” الــذي نظمــه 
االتحــاد األوروبــي بحضــور أكثــر مــن خمســة وســبعين وفــدًا مــن البلــدان المجــاورة الُمضيفــة لاجئيــن وبلــدان شــريكة 
والــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي والمنظمــات الدوليــة والمحليــة بمــا فــي ذلــك األمــم المتحــدة، تعهــدت 
فــي ختامــه الــدول المجتمعــة بتقديــم 6.4 مليــار يــورو لعــام 2022 لســوريا ودول الجــوار التــي تســتضيف الاجئيــن 
الســوريين. وهــي أقــل مــن الحاجــة التــي أعربــت عنهــا األمــم المتحــدة والتــي بلغــت قرابــة 10.5 مليــار دوالر، وكنــا 
قــد أعربنــا فــي مناســبات عــدة عــن أســفنا لتحــول الغايــة مــن عقــد المؤتمــر إلــى جمــع األمــوال للشــعب الســوري 
والتغاضــي عــن النواحــي السياســية والحقوقيــة التــي كانــت مــن أهــداف المؤتمــر فــي بداياتــه، حيــث لــم يتــم فــي 
المؤتمــر اتخــاذ إجــراءات جــادة فــي ســبيل تحقيــق األمــان للمدنييــن والضغــط علــى األطــراف الفاعلــة فــي ســبيل 

ــق خطــوات فــي مســار المحاســبة. ــة االنتقــال السياســي أو تحقي ــق عملي تحقي

https://ar.rtarabic.com/middle_east/1351488-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%87/?utm_source=telegram&utm_medium=telegram&utm_campaign=telegram
https://www.unicef.org/press-releases/number-syrian-children-need-hits-record-high
https://www.hrw.org/ar/news/2022/05/09/syrian-detainees-families-deserve-answers
https://www.rescue.org/press-release/world-leaders-must-not-forget-about-syria-irc-warns-ahead-brussels-conference
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region_en
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/20220510_List_of_B6C_Participants_v3.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/20220510_List_of_B6C_Participants_v3.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2962
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2962
https://news.un.org/ar/story/2022/05/1101312 
https://news.un.org/ar/story/2022/05/1101312 
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ــج مؤتمــر بروكســل الســادس حــول ســوريا،  ــى نتائ ــًا عل ــًا، تعقيب ــة بيان ــار أصــدرت منظمــة أنقــذوا الطفول فــي 10/ أي
قالــت فيــه إّن نتائــج المؤتمــر كانــت مخيبــة لآلمــال فيمــا يتعلــق بتأميــن احتياجــات األطفــال الســوريين داخــل ســوريا 
 لــه خــال 

ٍ
وفــي دول الجــوار. وقــال جوزيــب بوريــل، مفــوض االتحــاد األوروبــي لشــؤون األمــن والخارجيــة، فــي بيــان

اجتمــاع بروكســل الســادس لدعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة، “لــم يحــن الوقــت لتطبيــع العاقــات مــع النظــام 
الســوري، ولــن يتــم ذلــك مــا لــم يغيــر هــذا النظــام مســاره بشــكل جــذري واالنخــراط بشــكل هــادف فــي عمليــة 
سياســية حقيقيــة، وهــذا مــا لــم يتــم حتــى اآلن” وأضــاف أنــه لــن يكــون هنــاك تمويــل لعمليــة إعــادة اإلعمــار إذا بقــي 
الحــال كمــا هــو عليــه اليــوم، ألن ذلــك التمويــل ســيذهب لدعــم النظــام الســوري ذاتــه وليــس الشــعب الســوري. كمــا 
قالــت كاثريــن راســل، المديــرة التنفيذيــة لليونيســف، فــي كلمتهــا فــي مؤتمــر بروكســل الســادس لدعــم مســتقبل 
ســوريا والمنطقــة، إن ســوريا مــن أخطــر األماكــن علــى األطفــال وأن مــا يقــرب مــن ثلــث األطفــال فيهــا يعانــون مــن 
ســوء التغذيــة المزمــن، وأشــارت إلــى أنــه تــم التأكــد مــن مقتــل 13 ألــف طفــًا فــي ســوريا منــذ بدايــة الصــراع فــي حيــن 

أنــه مــن المؤكــد أّن األرقــام فــي الواقــع أعلــى مــن ذلــك بكثيــر.

فــي 12/ أيــار نشــرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة بيانــًا صحفيــًا قالــت فيــه إّن مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة فــي وزارة 
الخزانــة األمريكيــة ســمح باســتثناء بعــض األنشــطة االســتثمارية فــي مناطــق شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري مــن العقوبــات األمريكيــة، ضمــن مــا قالــت إنهــا “اســتراتيجية معــدة لهزيمــة 
ــم تحريرهــا مــن ســيطرة  ــي ت ــق االســتقرار االقتصــادي فــي المناطــق الت ــة اإلســامية مــن خــال تحقي ــم الدول تنظي
التنظيــم اإلرهابــي”، وأضــاف البيــان أّن وزارة الخزانــة األمريكيــة لــم تســمح بــأي تعامــات ماليــة أو نشــاطات اقتصاديــة 
مــع حكومــة النظــام الســوري أو أي جهــات مدرجــة تحــت العقوبــات األمريكيــة، وأكــد البيــان علــى أّن اإلدارة األمريكيــة 
لــن تقــوم بتطبيــع العاقــات مــع النظــام الســوري وال تدعــم جهــود الــدول األخــرى فــي تطبيــع العاقــات مــا لــم يكــن 

هنــاك تقــدم ال رجــوع فيــه نحــو حــل سياســي بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس األمــن 2254.

فــي 16/ أيــار أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة، عبــر حســاب التويتــر، عــن دخــول قافلــة مســاعدات 
إلــى مناطــق شــمال غــرب ســوريا قادمــة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فــي حلــب عبــر معبــر مدينــة ســراقب 
شــرق مدينــة إدلــب، تضمنــت القافلــة 14 شــاحنة تحمــل مــواد غذائيــة وفــق بيــان صــادر عــن مكتــب األمــم المتحــدة 

لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي اليــوم ذاتــه.

قافلة مساعدات أممية تابعة لبرنامج األمم المتحدة “WFP” إلى مناطق شمال غرب سوريا على طريق إدلب - المسطومة 
قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر معبر الترنبة – سراقب في 16/ أيار/ 2022 | 

بعدسة: عبد الرؤوف قنطار

https://www.savethechildren.net/news/brussels-conference-syria-falls-far-short-what-required-support-children-syria-and-neighbouring
https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-press-remarks-hrvp-josep-borrell-brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and_en
https://www.unicef.org/mena/press-releases/remarks-unicef-executive-director-catherine-russell-brussels-conference-6-supporting
https://www.state.gov/authorizing-specified-economic-activities-in-non-regime-held-areas-of-northeast-and-northwest-syria-in-support-of-d-isis-efforts/
https://twitter.com/WFP_MENA/status/1526099409083240448?s=20&t=WcD1vWF3HaeCdpmWq5M-gg
https://www.unocha.org/story/daily-noon-briefing-highlights-ukraine-yemen-syria-drc
https://drive.google.com/file/d/1w7bAiZ0eVVORLOqb3KKK-vukY-9d0aSo/view?usp=sharing
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ــر  ــر المتفجــرة فــي ســوريا، خلــص التقري ــرًا عــن مخلفــات الذخائ ــار أصــدرت مجموعــة الحمايــة الدوليــة تقري فــي 17/ أي
ــة أو المــوت جــراء وجــود تلــك المخلفــات، كمــا  ــى أّن واحــدًا مــن كل شــخصين فــي ســوريا معــرض لخطــر اإلصاب إل
ــر أنــه مــا بيــن 100 ألــف إلــى 300 ألــف ذخيــرة مــن  أّن وجودهــا يعيــق وصــول المســاعدات اإلنســانية، وأضــاف التقري
تلــك المخلفــات فــي ســوريا لــم تنفجــر، ممــا يشــكل تهديــدًا نشــطًا، إضافــة إلــى انتشــار اســتخدام العبــوات الناســفة 
 أجــري فــي عــام 2022 علــى 14 منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة 

ٍ
واأللغــام األرضيــة، وأضــاف التقريــر إلــى أنــه وفقــًا لمســح

تعمــل فــي المجــال اإلنســاني فــي ســوريا، اضطــرت 6 منهــا إلــى نقــل أو تأجيــل أو إلغاء مشــاريع في المجال اإلنســاني 
خــال العاميــن الســابقين ألن موقــع تلــك المشــاريع كان مهــددًا جــراء انتشــار مخلفــات ذخائــر متفجــرة.

فــي 17/ أيــار نشــرت قيــادة قــوات جيــش الواليــات المتحــدة األمريكيــة مذكــرة عــن “الخســائر المدنيــة” جــراء الهجمــة 
الجويــة التــي شــنتها القــوات األمريكيــة فــي محيــط بلــدة الباغــوز شــرق ســوريا فــي 18/ آذار/ 2019، جــاء فيهــا أنــه “لــم 
تحــدث انتهــاكات لقواعــد االشــتباك، أو قانــون الحــرب”، ولكــن مــا حــدث أّن قيــادة القــوة البريــة األمريكيــة “اعتمــدت 
علــى بيانــات لــم تكــن دقيقــة بالكامــل” حيــث إنــه “وبــدون علــم قيــادة القــوة البريــة األمريكيــة كان المدنيــون داخــل 
دائــرة نصــف قطــر االنفجــار ممــا أدى إلــى وقــوع ضحايــا مدنييــن”. وجــاء فــي تعليــق لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 
حــول المذكــرة، نشــرته فــي 19/ أيــار، أنهــا منقوصــة وال ُتحّمــل أي شــخص المســؤولية وتفتقــر للشــفافية وتنقصهــا 
معلومــات مــن شــهود، كمــا لــم تــرد أي إشــارة إلــى تعويضــات للمدنييــن المتضرريــن الذيــن تــم االعتــراف بوجودهــم.

فــي 19/ أيــار أصــدر مركــز مراقبــة النــزوح الداخلــي IDMC تقريــره الســنوي عــن حالــة النــزوح الداخلــي حــول العالــم، وعــن 
ســوريا قــال التقريــر إنــه بحلــول نهايــة عــام 2021 كان هنــاك حوالــي 6.7 مليــون شــخصًا فــي ســوريا يعيشــون فــي حالــة 
نــزوح داخلــي، مــا يعــد أعلــى رقــم للنازحيــن حــول العالــم، وأشــار التقريــر أن 80 % مــن هــذه العائــات تعيــش فــي حالــة 
نــزوح منــذ 4 أعــوام أو أكثــر، وأضــاف التقريــر أنــه فــي عــام 2021 تــم تســجيل 455540 حالــة نــزوح جــراء أعمــال العنــف، 
حيــث ُســجل مــا يقــارب 38000 حالــة نــزوح معظمهــم نســاء وأطفــال جــراء األعمــال العدائيــة فــي محافظــة درعــا، 
ــزوح مــا  ــة والقصــف فــي المناطــق الجنوبيــة مــن محافظــة إدلــب فــي ن كمــا تســبب  تصاعــد حــدة الهجمــات الجوي
يقــرب مــن 12 ألــف شــخصًا فــي حزيــران/ 2021، وأضــاف التقريــر “ تســببت الكــوارث الطبيعيــة فــي 79000 حالــة نــزوح 
فــي جميــع أنحــاء البــاد، معظمهــم نتيجــة الفيضانــات والعواصــف الثلجيــة، حيــث تدمــرت آالف الخيــام فــي مخيمــات 

النازحيــن، ممــا أجبــر النازحيــن علــى النــزوح مــرة أخــرى”.

فــي 19/ أيــار قالــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي تقريــر لهــا إّن 700000 طفــًا إضافيــًا يواجهــون الجــوع فــي ســوريا 
بســبب التدهــور االقتصــادي المســتمر فــي البــاد، وخاصــة فــي شــمال شــرق ســوريا، حيــث إنــه خــال األشــهر الســتة 
ــى  ــاد إل ــع أنحــاء الب ــي فــي جمي ــون مــن انعــدام األمــن الغذائ ــن يعان ــي لألطفــال الذي ــة ارتفــع العــدد اإلجمال الماضي
أزيــد مــن 4.6 مليــون طفــًا، وأضافــت المنظمــة “يعانــي اآلن عــدد غيــر مســبوق مــن األطفــال فــي ســوريا مــن ارتفــاع 
معــدالت ســوء التغذيــة” وأشــارت المنظمــة أنــه فــي عامــي 2022 و2023 ســيحتاج حوالــي 5.5 مليــون شــخصًا، بمــا 
فــي ذلــك األمهــات واألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 59-0 شــهرًا فــي ســوريا، إلــى مســاعدة غذائيــة مباشــرة، 

نصفهــم يعيشــون فــي شــمال شــرق ســوريا.

فــي 20/ أيــار قــال مارتــن غريفيثــس، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، 
فــي إحاطــة لمجلــس األمــن حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، إنَّ التمويــل الــذي قدمتــه الــدول المانحــة، خــال 
مؤتمــر بروكســل لدعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة، يمثــل أقــل مــن 50 % مــن إجمالــي التمويــل المطلــوب لتغطيــة 

االحتياجــات فــي ســوريا.

https://www.globalprotectioncluster.org/2022/05/17/explosive-ordnance-in-syria-impact-and-required-action/
https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html?searchResultPosition=1
https://media.defense.gov/2022/May/17/2002999192/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY-INDEPENDENT-REVIEW-OF-18-MARCH-2019-CIVILIAN-CASUALTY-INCIDENT-IN-BAGHUZ-SYRIA.PDF
https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html?searchResultPosition=1
https://www.hrw.org/ar/news/2022/05/20/us-flawed-military-review-civilian-casualties-syria 
https://www.hrw.org/ar/news/2022/05/20/us-flawed-military-review-civilian-casualties-syria 
https://www.internal-displacement.org/countries/syria 
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://www.internal-displacement.org/countries/syria 
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/malnutrition-northeast-syria-case-urgent-action-may-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mr-martin-griffiths-briefing-security-council-humanitarian-situation-syria-20-may-2022
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فــي 20/ أيــار قــال ديمتــري بوليانســكي، المنــدوب الدائــم لروســيا لــدى األمــم المتحــدة، خــال اجتمــاع لمجلــس األمــن 
حــول ســوريا، إّن آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود “تنتهــك ســيادة ســوريا وســامتها اإلقليميــة”.

فــي 24/ أيــار نقلــت وكالــة األنبــاء الكازاخســتانية kazinform عــن أيبيــك صماديــاروف، المتحــدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة الكازاخســتانية، أّن بــاده ســوف تســتضيف الجولــة 18 مــن محادثــات أســتانا بيــن 14 و16 حزيــران القــادم.

 
فــي 26/ أيــار أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا بيانــًا صحفيــًا حــذرت فيــه مــن أن عــدم قيــام 
ــي تنتهــي فــي 10/ تمــوز القــادم، ســيكون  ــر الحــدود، الت ــة تســليم المســاعدات عب ــد آلي ــي بتمدي مجلــس األمــن الدول
بمثابــة فشــل مــن الدرجــة األولــى، حيــث تشــير تقديــرات األمــم المتحــدة إلــى أن عــدد األشــخاص الذيــن هــم بحاجــة 
لمســاعدة إنســانية قــد بلــغ 14.6 مليــون شــخصًا، فــي جميــع أنحــاء ســوريا، وهــو أعلــى رقــم تــم تســجيله علــى اإلطاق 
فــي ســوريا، كمــا يواجــه 12 مليــون شــخصًا انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد، وهــي زيــادة تقــدر بنســبة 51 % عــن عــام 2019، 
ففــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا وحدهــا هنــاك حوالــي 4.1 مليــون شــخصًا يعتمــدون علــى المســاعدات لتلبيــة 
احتياجاتهــم األساســية، 80 % منهــم مــن األطفــال والنســاء، ومــن خــال آليــة تســليم عبــر الحــدود يتلقــى حوالــي 2.4 
مليــون شــخصًا المســاعدات فــي تلــك المنطقــة بشــكل شــهري، بينمــا تحتــوي قوافــل المســاعدات المســلمة عبــر 
خطــوط التمــاس علــى كميــات أقــل بكثيــر وغيــر كافيــة وتتعــرض لهجمــات حيــث تمــر عبــر خطــوط التمــاس األماميــة 

الخطــرة.

فــي 30/ أيــار بــدأت الجولــة الثامنــة مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية فــي مدينــة جنيــف، ضمــن إطــار الحــل 
السياســي فــي ســوريا وفقــًا للقــرار األممــي 2254، بإشــراف غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا.

على صعيد المحاسبة والمناصرة:
ــًا مشــتركًا مــع 17 منظمــة ســورية عاملــة فــي المجــال  ــار أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيان فــي 9/ أي
اإلنســاني والحقوقــي والمجتمــع المدنــي، تضمــن البيــان رســالة إلــى أعضــاء مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، 
طالبــت بمحاســبة النظــام الســوري عــن مجزرتــه بحــق 41 شــخصًا علــى األقــل فــي حــي التضامــن فــي دمشــق، وقالــت 
الرســالة “علــى مــدى ١١ عامــًا، تعــرض الســوريون والســوريات لجرائــم متكــررة مثــل مجــزرة التضامــن علــى يــد نظــام 
األســد، وطــول هــذا الوقــت تجاهــل العالــم معاناتهــم. ال يمكــن أن يكــون هنــاك أي ســام فــي ســوريا دون العدالــة”، 
كمــا طالــب الموقعــون علــى البيــان مــن مجلــس األمــن عقــد اجتمــاع حــول مجــزرة التضامــن وبــدء تحقيــق مســتقل 

حولهــا ينتهــي بتحقيــق العدالــة مــن الجنــاة ومــن أعطوهــم األوامــر.

فــي 9/ أيــار فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة عقوبــات علــى “خمســة ميســرين مالييــن تابعيــن إلــى الدولــة اإلســامية 
ــوزارة إّن  ــان ال ــث قــال بي ــا”، حي ــع أنحــاء إندونيســيا وســوريا وتركي ــون فــي جمي فــي العــراق وســوريا )داعــش( يعمل
ــوا دورًا رئيســًا فــي تســهيل ســفر المتطرفيــن إلــى ســوريا والمناطــق األخــرى التــي ينشــط  هــؤالء األفــراد “قــد لعب
فيهــا تنظيــم داعــش” وأضــاف البيــان بــأن هــذه الشــبكة أجــرت تحويــات ماليــة لدعــم أنشــطة تنظيــم داعــش فــي 
مخيمــات النازحيــن فــي ســوريا وذلــك مــن خــال جمــع األمــوال فــي إندونيســيا وتركيــا، والتــي اســتخدم بعضهــا لدفــع 

تكاليــف تهريــب األطفــال مــن المخيمــات وتســليمهم إلــى مقاتلــي داعــش األجانــب كمجنديــن محتمليــن.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods
https://www.inform.kz/en/nur-sultan-to-hold-next-round-of-international-meeting-on-syrian-settlement-in-june_a3936371#:~:text=The%20Ministry%20of%20Foreign%20Affairs,spokesperson%20Aibek%20Smadiyarov%20told%20Kazinform.
https://www.inform.kz/en/nur-sultan-to-hold-next-round-of-international-meeting-on-syrian-settlement-in-june_a3936371#:~:text=The%20Ministry%20of%20Foreign%20Affairs,spokesperson%20Aibek%20Smadiyarov%20told%20Kazinform.
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/05/un-syria-commission-calls-security-council-ensure-live-saving-humanitarian
https://www.dailysabah.com/arabic/arab-world/2022/05/30/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://snhr.org/arabic/?p=15384
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220509
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فــي 9/ أيــار نشــر البيــت األبيــض بيانــًا قــال فيــه إنَّ الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن مــدد العقوبــات المفروضــة علــى 
ــه  ــة تدعــو النظــام الســوري وداعمي ــات المتحــدة األمريكي ــان أّن الوالي النظــام الســوري مــدة عــام آخــر، وأضــاف البي
إلــى وقــف حربهــم العنيفــة ضــد الشــعب الســوري، كمــا تدعــو إلــى وقــف إطــاق النــار علــى مســتوى البــاد، وتســهيل 
إيصــال المســاعدات اإلنســانية دون عوائــق لجميــع الســوريين المحتاجيــن، واالنخــراط فــي عمليــة تســوية سياســية 

وفقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254.

فــي 18/ أيــار قــال موقــع تلفزيــون France 24 إّن محكمــة اســتئناف فرنســية أكــدت الئحــة االتهامــات الموجهــة 
لشــركة الفــارج الفرنســية لإلســمنت بتهمــة التواطــؤ فــي جرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا، وذلــك مــن خــال أنشــطة 
يشــتبه أن الشــركة قامــت بهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى نشــاط مصنــع األســمنت فــي ســوريا فــي عــام 2013 و2014، 
ونقــل الموقــع عــن بيــان االدعــاء أنَّ الشــركة “مولــت، مــن خــال الشــركات التابعــة لهــا، عمليــات الدولــة اإلســامية 
بعــدة ماييــن مــن اليوروهــات مــع علــم تــام بأنشــطتها”، وأشــار الموقــع إلــى أّن القضيــة بحــق الشــركة تــم إطاقهــا 
مــن قبــل موظفيــن ســابقين فــي شــركة الفــارج لإلســمنت ســوريا )LCS( بدعــم مــن منظمــات غيــر حكوميــة فــي عــام 

.2017

فــي 30/ أيــار نشــر موقــع مجلــس االتحــاد األوروبــي بيانــًا صحفيــًا أعلــن فيــه عــن إدراج مجموعــة مســلحة وشــخصين 
علــى قائمــة العقوبــات األوروبيــة التــي تســتهدف تنظيم داعــش وتنظيم القاعدة واألشــخاص والجماعــات والكيانات 
المرتبطــة بهــم، حيــث قــال البيــان إّنــه تــم إدراج فصيــل حــراس الديــن، وهــو “جماعــة مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة وتتخــذ 
ســوريا مقــرًا لهــا”، كمــا تــم إدراج كل مــن فــاروق الســوري، قائــد الفصيــل، وســامي العريــدي، القائــد الشــرعي للفصيــل 

علــى قائمــة العقوبــات أيضــًا.

فــي أيــار شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي فعاليــات عــدة علــى هامــش مؤتمــر بروكســل الســادس 
لدعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة، وذلــك فــي فعاليــات مفتوحــة واجتماعــات خاصــة، شــاركت فــي 5/ أيــار، فــي 
فعاليــة مــن تنظيــم المبــادرة النســوية األورومتوســطية، تحــدث فيهــا عــن االنتهــاكات الفظيعــة التــي تمــارس ضــد 
ــى المســاءلة فــي  ــة: الحاجــة إل ــدون عدال ــوان “ال ســام ب ــة بعن ــار شــاركت فــي فعالي المــرأة فــي ســوريا، وفــي  6/ أي
ســوريا”، بالتعــاون مــع منظمــة كرايســس أكشــن Crisis Action وبرعايــة الممثليــن الدائميــن لــدى االتحــاد األوروبــي 
لــكل مــن ألمانيــا، بلجيــكا، فرنســا، هولنــدا، الســويد. وفــي ذات اليــوم نظمــت منظمــة بيتنــا والشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فعاليــة بعنــوان “الســام فــي ســوريا: احتمــال أم خيــال”، وفــي 10/ أيــار التقــى األســتاذ فضــل عبــد الغنــي مــع 

عــدد مــن ســفراء البعثــات الدائمــة لــدى االتحــاد األوروبــي. وقــد أصدرنــا بيانــًا عــن تلــك المشــاركات.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/05/09/notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-the-actions-of-the-government-of-syria-2/
https://www.france24.com/en/live-news/20220518-paris-court-upholds-charges-of-complicity-in-crimes-against-humanity-linked-to-lafarge-s-cement-plant-in-syria
https://www.france24.com/en/live-news/20220518-paris-court-upholds-charges-of-complicity-in-crimes-against-humanity-linked-to-lafarge-s-cement-plant-in-syria
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/30/eu-fight-against-terrorism-one-group-and-two-individuals-added-to-the-eu-sanctions-list/
https://twitter.com/EuromedFeminist/status/1522176703975542786?s=20&t=vPTmTvA1NEazDj2g9E0Jyw
https://twitter.com/Crisis_Action/status/1523674683190611968
https://twitter.com/Crisis_Action/status/1523674683190611968
https://www.youtube.com/watch?v=FUmS257wRIk
https://snhr.org/arabic/?p=15407
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في أيار:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيــار علــى يــد 
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيــار مقتــل 78 مدنيــًا، بينهــم 14 طفــًا و11 ســيدة )أنثــى بالغــة( النســبة 
األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، كمــا وثقنــا مقتــل 8 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن  ث بشــكل مفصَّ 1 مجــزرة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1_YK-xDeRIgUMdOzFNGH2HmwQn6O96aGA/view?usp=sharing
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تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أواًل: األطراف الرئيسة:
- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(2: 8 بينهــم 

1 ســيدة.
- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 7

- هيئة تحرير الشام3 : 1 طفًا.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 60 مدنيًا، بينهم 13 طفًا و10 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 9 بينهم 6 طفًا و1 سيدة.	 
رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 35 بينهم 3 طفًا و2 سيدة.	 
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 4 بينهم 2 طفًا.	 
قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 11 بينهم 1 طفًا و7 سيدة.	 
حرس الحدود األردني: 1 طفًا.	 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
ــة اعتقــال تعســفي بينهــا 13 طفــًا و4  ــار مــا ال يقــل عــن 147 حال وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أي
ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد 
قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات ريــف دمشــق فدرعــا فحلــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر 
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى  ث بشــكل مفصَّ الجــاري يتحــدَّ

المســيطرة فــي ســوريا.

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
- قوات النظام السوري: 57 بينهم 1 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 11 
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 31 بينهم 3 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية: 48 بينهم 13 طفًا.

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ة. لت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في نيسان ما ال يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّ سجَّ

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية.

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

- قوات النظام السوري: 1
- القوات الروسية: 1

- قوات سوريا الديمقراطية: 2

2 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.

3 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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ثانيًا: الجهات األخرى:
بت 3 حوادث اعتداء، توزعت على النحو التالي:

ِ
ارُتك

- اعتداء لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 1
- انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها: 2

ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى النحــو  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
التالــي:

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى حزيــران مــن العــام 
عــت شــهريًا علــى النحــو التالــي: ذاتــه 41 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

ُيظهــر المخطــط أّن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي شــهر أيــار ســجلت انخفاضــًا نســبيًا 
ــار مــا نســبته 17 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة لحــوادث  عــن الشــهرين الســابقين، وقــد بلغــت الحصيلــة فــي شــهر أي

االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2022.

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

المراكز الحيوية الثقافية
المناطق األثرية

البنى التحتية
المنشآت والمصادر المائية
المقرات الخدمية الرسمية

مزارع الحيوانات الداجنة
المجموع:

قوات النظام 
السوري

1

1
1
1

1

1

2

1

1

1
1

2

قوات سوريا 
الديمقراطية

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى القوات الروسية
اعتداء لم نتمكن 
من تحديد مرتكبيه

انفجارات لم 
نتمكن من تحديد 

المتسبب بها

https://drive.google.com/file/d/10lJbDclXP07E_41J_DZ8On5PEiWYkDkx/view?usp=sharing
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ة في أيار: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ
األربعــاء 27/ نيســان/ 2022 أقــدم أشــخاص لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم علــى تفجيــر محطــة ضــخ ميــاه الــري فــي 
قريــة العدنانيــة بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي، بواســطة عبــوات ناســفة؛ مــا أدى إلــى دمــار بنــاء المحطــة بشــكل 
كامــل وخروجهــا عــن الخدمــة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك 
الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع قريــة العدنانيــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت 

الحادثــة.
الســبت 30/ نيســان/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف منطقــة كفــر البــارة األثريــة 
الواقعــة فــي األطــراف الغربيــة مــن قريــة البــارة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة األبنيــة والمرافــق 
ــة بأضــرار ماديــة بســيطة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة  األثري

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الخميــس 12/ أيــار/ 2022 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدجنــًة لتربيــة طيــور الدجــاج قــرب 
قريــة منطــف فــي منطقــة جبــل األربعيــن بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة مدنــي بجــراح، إضافــة إلــى 
دمــار جزئــي فــي بنــاء المدجنــة ومحيطــه ومقتــل العشــرات مــن طيــور الدجــاج. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة 

بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

             دمار إثر هجوم جوي روسي على مدجنة قرب قرية منطف/ إدلب في 12/ أيار/ 2022 – بعدسة محمد الضاهر

الخميــس 12/ أيــار/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بالصواريــخ الحــي الجنوبــي فــي 
مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، ســقطت الصواريــخ علــى بنــاء ســكني يقــع علــى مســافة قريبــة مــن 
مدرســة آمنــة بنــت وهــب للتعليــم األساســي؛ مــا تســبب بدمــار جزئــي فــي البنــاء الســكني دون تســجيل أضــرار ماديــة 

فــي بنــاء المدرســة. تخضــع مدينــة البــاب لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

https://bit.ly/37ZI8CA
https://drive.google.com/file/d/1dQm_RoussEIOckl5p3pCWmdTMcqZcp6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nOIBEAqJtGpw9WfoCjHHYsp8bGBgXpYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bRl8l9yVQzRd2jHi2ybhZFoqaco51J15/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1R6p7amIl_fLpl3GbDiLd1_wFPW1DYQ7_/view?usp=sharing
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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 أيــار.

رابعًا: مرفقات: 
توثيق مقتل 78 مدنيا بينهم 14 طفا و11 سيدة، و8 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيار 2022

توثيق ما ال يقل عن 147 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في أيار 2022 بينهم 13 طفل و4 سيدات

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 بحســب 	  لــم ُنســجِّ

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، وإنَّ 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(.

https://snhr.org/arabic/?p=15536
https://snhr.org/arabic/?p=15536
https://snhr.org/arabic/?p=15548
https://snhr.org/arabic/?p=15548
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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 على 	 

“توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتها”.
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.
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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.
: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.	 
اللجنــة 	  روســيا تشــويهها وتقديــم  بعــد محــاوالت  الطبيعــي  إلــى شــكلها  الســام  إعــادة تسلســل عمليــة 

االنتقالــي. الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 
 

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

المتفجــرة. والبراميــل  المحرمــة  الذخائــر  واســتخدام  واألســواق 
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.
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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 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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