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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 حزيران والنصف األول من عام 2022

توثيق ما ال يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 
من بينها 6 على منشآت طبية
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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 حزيران:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
ــى  ــذي تنفــذه قــوات النظــام الســوري عل ــة والقصــف المدفعــي ال ــران اســتمرارًا للهجمــات األرضي ســجلنا فــي حزي
منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وقــد تركــز هــذا القصــف علــى قــرى وبلــدات جبــل الزاويــة القريبــة مــن خــط التمــاس مــع 
فصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، كمــا طــال القصــف المدفعــي منطقــة ســهل الغــاب فــي 

ريــف حمــاة الغربــي وريــف حلــب الشــرقي.

ــًة بمــا  ــة الروســية علــى شــمال غــرب ســوريا مقارن ــرة الطلعــات والهجمــات الجوي ــران انخفاضــًا فــي وتي شــهد حزي
كانــت عليــه فــي أيــار، كمــا رصدنــا تحليقــًا لطيــران مروحــي روســي فــي أجــواء مدينــة عيــن العــرب )كوبانــي( فــي ريــف 

حلــب الشــرقي، والخاضعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 3

في حزيران والنصف األول من عام 2022

فــي 7/ حزيــران قــال تلفزيــون الجيــش الروســي Zvezda إّن القــوات الجويــة الروســية فــي مطــار حميميــم فــي الاذقيــة 
قامــت بتدريبــات مشــتركة مــع طياريــن مــن قــوات النظــام الســوري، وأضــاف التلفزيــون الروســي أّن التدريبــات 
شــملت طلعــات جويــة مشــتركة قــرب مرتفعــات الجــوالن، كمــا شــملت شــّن غــارات وهميــة علــى أهــداف محتملــة.

فــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي الغربــي والشــرقي وريــف الرقــة الشــمالي، رصدنــا فــي حزيــران اســتمرار قــوات 
 أرضيــة عليهــا، وقــد أدى هجــوم اســتهدف ســوق مدينــة عيــن عيســى شــمال 

ٍ
ســوريا الديمقراطيــة فــي شــنِّ هجمــات

محافظــة الرقــة فــي 1/ حزيــران، إلــى مقتــل مدنييــن شــقيقين وإصابــة 10 مدنييــن آخريــن. كمــا قصفــت قــوات الجيــش 
الشــمالي،  بريــف حلــب  الشــهباء  الديمقراطيــة فــي منطقــة  لقــوات ســوريا  تابعــة  بالمدفعيــة مواقــع  الوطنــي 
ومناطــق ريــف منبــج الشــمالي وريــف عيــن العــرب القريبــة مــن خطــوط التمــاس، وتســببت إحــدى الهجمــات بصــاروخ 
موجــه فــي مقتــل طفليــن مــن عائلــة واحــدة فــي قريــة عــرب حســن بريــف مدينــة منبــج شــرق حلــب فــي 29/ حزيــران.

ــع لقــوات الجيــش الوطنــي وعناصــر  ــدالع اشــتباكات بيــن عناصــر مــن الفيلــق الثالــث التاب ــران ان ــا فــي 18/ حزي رصدن
مــن الفرقــة 32 التابعــة لحركــة أحــرار الشــام المنضويــة تحــت الفيلــق الثالــث ذاتــه، وذلــك فــي مــدن وقــرى ريــف حلــب 
الشــمالي والشــرقي، وعلــى خلفيــة انشــقاق الفرقــة 32 عــن الفيلــق الثالــث. اســتخدم الطرفــان األســلحة الرشاشــة 
إضافــًة إلــى قصــف مدفعــي بقذائــف الهــاون، وتركــزت االشــتباكات بينهمــا فــي منطقــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي 
ضمــن قــرى “الــواش، ودويــر الهــوى، وقعــر كلبيــن، واشــدود، وبرعــان، وبــاروزة، وعبلــة، وعــوالن”، كمــا امتــدت إلــى 
مدينتــي عفريــن وجرابلــس، وجميعهــا مناطــق مدنيــة. امتــدت االشــتباكات، التــي اســتمرت علــى مــدار يوميــن، إلــى 
مناطــق قريبــة مــن المخيمــات فــي محيــط مدينــة البــاب فــي شــرق حلــب وأدت إلــى وقــوع إصابــات بيــن النازحيــن 

القاطنيــن فــي تلــك المخيمــات إضافــًة إلــى حالــة مــن الذعــر والهلــع عمــت تلــك المخيمــات.

ــران انفجــار عبــوات ناســفة فــي محافظــات حمــاة وحلــب والحســكة، وقــد  ــا فــي حزي ــرات، رصدن ــد التفجي علــى صعي
تســبب انفجــار عبــوة ناســفة فــي ســيارة فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب فــي 15/ حزيــران فــي مقتــل عامــل فــي المجــال 

اإلنســاني.

موقع انفجار عبوة ناسفة لم نتمكن من تحديد مصدرها في مدينة الباب/ حلب، ما تسبب في 

مقتل أحد العاملين في المجال اإلنساني، في 15/ حزيران/ 2022

https://tvzvezda.ru/news/202267549-d8ggs.html
https://news.snhr.org/ar/?p=103752
https://news.snhr.org/ar/?p=103752
https://news.snhr.org/ar/?p=103752
https://news.snhr.org/ar/?p=104554
https://news.snhr.org/ar/?p=104083
https://news.snhr.org/ar/?p=104083
https://news.snhr.org/ar/?p=104083
https://drive.google.com/file/d/1WPkVJlA67QbmaEPzs4coAyoV8vDAFnyi/view?usp=sharing
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شــهد حزيــران ارتفاعــًا فــي أعــداد الضحايــا المدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، 
وتركــزت فــي محافظــات حلــب وحمــاة ودرعــا، وقــد تســبب انفجــار لغــم فــي محافظــة درعــا بمجــزرة راح ضحيتهــا 10 
ــًا آخريــن فــي 11/ حزيــران، وتعليقــًا علــى الحــادث  مدنييــن علــى األقــل، بينهــم 4 أطفــال و4 ســيدات، وإصابــة 32 مدني
أصــدر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي 12/ حزيــران بيانــًا صحفيــًا قــال فيــه “الحادثــة تمّثــل تذكيــرًا 
مأســاويًا بالمخاطــر المميتــة التــي تشــّكلها األلغــام األرضيــة فــي ســوريا، خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود برنامــج وطنــي 

أو دولــي لنــزع األلغــام فــي البــاد”.

ــة، قــال فيــه إّن  ــران حــول الحادث ــًا فــي 14/ حزي وقــد أصــدر الفريــق القطــري لألمــم المتحــدة فــي ســوريا “UNCT” بيان
الســكان المدنييــن فــي ســوريا يعيشــون فــي حالــة خــوف دائــم مــن خطــر األلغــام األرضيــة والذخائــر غيــر المنفجــرة، 
حيــث أنــه ومنــذ 2019 حتــى نيســان/ 2022، وقعــت 12350 حادثــة انفجــار فــي ســوريا، إمــا بســبب األلغــام األرضيــة أو 
الذخائــر غيــر المنفجــرة. وهــو مــا يعــادل 5 حــوادث انفجــار فــي اليــوم الواحــد، وأضــاف البيــان أن واحــدًا مــن كل اثنيــن مــن 
 AOAV 1 الســوريين يعيــش فــي مناطــق ملوثــة بهــذه الذخائــر. كمــا أصــدرت منظمــة العمــل علــى العنــف المســلح
فــي اليــوم ذاتــه بيانــًا عــن الحادثــة قالــت فيــه إّن ســوريا مــا تــزال البلــد األكثــر تضــررًا مــن حيــث عــدد الضحايــا المدنييــن 
بســبب انفجــار األلغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة، وأضــاف البيــان أنــه تــم اإلبــاغ فــي ســوريا عــن 1860 ضحيــة مدنيــة، 

بينهــم 753 طفــًا، و121 ســيدة علــى األقــل منــذ عــام 2010.

ــة  ــًا بينهــم 9 طفــًا و4 ســيدة، لتصبــح حصيل ــران قــد بلغــت 16 مدني ــا األلغــام فــي حزي ــى أن حصيلــة ضحاي نشــير إل
ــًا بينهــم 39 طفــًا و9 ســيدات. ــة عــام 2022، 76 مدني ــذ بداي ــا األلغــام من ضحاي

اســتمرت فــي حزيــران عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي محافظــات 
عــدة، كان معظمهــا فــي محافظتــي درعــا وديــر الــزور. مــن أبــرز حــوادث االغتيــال فــي حزيــران اغتيــال موجه فــي المجمع 
التربــوي فــي مدينــة بصــرى الشــام شــرق محافظــة درعــا فــي 22/ حزيــران. كمــا رصدنــا اســتمرار عمليــات االغتيــال فــي 
مخيــم الهــول2 ، والتــي تســببت فــي مقتــل 6 مدنييــن بينهــم 5 ســيدات خــال حزيــران، مــن أبرزهــا العثــور علــى جثمانــي 

ســيدتين فــي المخيــم يظهــر عليهمــا آثــار طلقــات ناريــة فــي 17/ حزيــران.

فــي 6/ حزيــران قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري إنَّ القــوات اإلســرائيلية قصفــت بالصواريــخ نقاطــًا 
جنــوب مدينــة دمشــق، مــا تســبب بأضــرار ماديــة. وعــادت القــوات ذاتهــا، حســب مــا نقلــت وكالــة ســانا فــي 10/ حزيــران، 
ــي ووقــوع  ــة مدن ــى “إصاب ــة أن القصــف أدى إل ــة دمشــق، وأضافــت الوكال ــوب مدين ــخ مواقــع جن لتقصــف بالصواري
أضــرار ماديــة”. وقــد كشــفت صــور أقمــار صناعيــة نشــرها موقــع ImageSat Intl فــي 10/ حزيــران عــن أضــرار فــي 
المدرجيــن العســكري والمدنــي داخــل مطــار دمشــق الدولــي، نســبها الموقــع لهجــوم اســتهدف المطــار صبــاح اليــوم 
ذاتــه، وقــد أعلنــت وزارة النقــل فــي حكومــة النظــام الســوري فــي اليــوم ذاتــه، وفــق مــا نقلتــه وكالــة ســانا عــن تعليقهــا 
كافــة الرحــات مــن مطــار دمشــق الدولــي وإليــه نتيجــة “توقــف عمــل بعــض التجهيــزات الفنيــة بالمطــار وخروجهــا عن 
الخدمــة.” وفــي 12/ حزيــران قالــت القنــاة 12 اإلســرائيلية إن اســتهداف مطــار دمشــق الدولــي هدفــه ضــرب المصالــح 
اإليرانيــة فــي ســوريا ومنــع اســتمرار نقــل األســلحة مــن إيــران إلــى ســوريا عبــر تهريبهــا عــن طريــق الطائــرات المدنيــة. 

ــر العنــف المســلح مــن خــال الرصــد والبحــث فــي أســباب  ــًا. وتســعى إلــى الحــد مــن تأثي ــر العنــف المســلح عالمي ــر ربحيــة مقرهــا لنــدن، تقــوم بإجــراء األبحــاث بشــأن تأثي 1 منظمــة غي

ــة بالســكان. ــار الواســعة فــي المناطــق المأهول ــر األســلحة المتفجــرة ذات اآلث ــى تأثي ــى األســلحة، وتركــز بشــكل خــاص عل ــم عل وعواقــب العنــف القائ

2  يقع شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية، يؤوي قرابة 60 ألف شخص.

https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a3%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%85/ 
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a3%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%85/ 
https://euromedmonitor.org/en/article/5172/Syria:-11-killed-by-landmine-explosion-should-draw-attention-to-combating-mines-urgency
https://reliefweb.int/attachments/fec3775d-9c19-4683-b6ae-bb22a79b37f4/Arabic%20-%20Dar%27a%20Statement.pdf
https://aoav.org.uk/2022/11-agricultural-labourers-were-killed-and-34-injured-in-a-landmine-explosion-daraa-governorate/
https://aoav.org.uk/2022/11-agricultural-labourers-were-killed-and-34-injured-in-a-landmine-explosion-daraa-governorate/
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-ar/
https://news.snhr.org/ar/?p=104379 
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-ar/
https://news.snhr.org/ar/?p=104379 
https://news.snhr.org/ar/2022/06/13/العثور-على-جثمان-سيدة-في-مخيم-الهول-3/
https://news.snhr.org/ar/2022/06/13/العثور-على-جثمان-سيدة-في-مخيم-الهول-3/
https://sana.sy/?p=1666863
https://sana.sy/?p=1669602
https://twitter.com/ImageSatIntl/status/1535325481561726977?s=20&t=AsY1rAui8H6zBMKZbqhl7A
https://sana.sy/?p=1669666
https://www.mako.co.il/news-military/2022_q2/Article-fc7157250275181026.htm?partner=lobby
https://www.mako.co.il/news-military/2022_q2/Article-fc7157250275181026.htm?partner=lobby
https://sana.sy/?p=1669666
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على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
ــن أجــروا تســويًة ألوضاعهــم  ــران فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذي اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي حزي
ــزت هــذه االعتقــاالت  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
فــي محافظــات ريــف دمشــق ودرعــا والرقــة، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى 

نقــاط التفتيــش.
وحصــل  دمشــق  ريــف  محافظــة  فــي  ســيدة  بينهــم  مــن  مواطنيــن  بحــق  عشــوائية  اعتقــال  عمليــات  وســجلنا 
معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة، وقــد أخبرتنــا العديــد مــن عائاتهــم أن عمليــات االعتقــال كان 
هدفهــا االبتــزاز والحصــول علــى األمــوال مقابــل اإلفــراج عنهــم. كمــا ســجلنا عمليــة اعتقــال اســتهدفت عــددًا مــن 
المدنييــن علــى خلفيــة انتقادهــم لألوضــاع المعيشــية الصعبــة فــي مناطــق ســيطرته، وتــم توجيــه تهمــة عامــة لهــم 
وهــي: بــث اليــأس أو الضعــف بيــن أبنــاء المجتمــع “وهــن نفســية األمــة”، وسلســلة ُتهــم أخــرى ُمرتبطــة بقانــون 
الجرائــم اإللكترونيــة. ورصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن بينهــم ســيدة مــن العائديــن “الاجئيــن 
والنازحيــن” بعــد وصولهــم إلــى مناطــق عودتهــم الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة دمشــق، 

عــدد منهــم عــاد بنــاًء علــى صــدور مرســوم العفــو رقــم 7 لعــام 2022 اعتقــادًا منهــم بــأنَّ المرســوم قــد شــملهم.

لنا فــي حزيــران اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم واحتجــاز جماعيــة 
اســتهدفت بهــا مدنييــن بينهــم نازحــون مــن محافظــة حمــص؛ بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه 
الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت مدنييــن 
ــزت هــذه االعتقــاالت فــي مدينتــي الرقــة والحســكة، وقــد ســجلنا عمليــات احتجــاز اســتهدفت  بينهــم ســيدة وتركَّ
مدنييــن علــى خلفيــة انتقادهــم ســوء الخدمــات واألوضــاع المعيشــية فــي مدينــة الرقــة، كمــا رصدنــا عمليــة احتجــاز 
ــام قــوات ســوريا  ــو مصــور علــى تلفزيــون ســوريا، يتحــدث فيــه عــن قي أحــد المدنييــن علــى خلفيــة ظهــوره فــي فيدي

الديمقراطيــة بتدميــر المنــازل فــي حــي المــوح فــي مدينــة أبــو حمــام بريــف محافظــة ديــر الــزور.

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  شــهَد حزيــران 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، كمــا ســجلنا عمليــة احتجــاز 

ــه. ــا شــمال محافظــة إدلــب، مــن دون توجيــه تهمــة واضحــة ل اســتهدفت طبيــب فــي مدينــة الدان
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مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي حزيــران 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

 الســيدات منهــم بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتركــزت فــي 
ِ

اســتهدفت مدنييــن لــم تســتثن
بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.

على صعيد الوضع المعيشي:

اســتمر الوضــع االقتصــادي والمعيشــي فــي عمــوم مناطــق ســوريا بالتدهــور علــى كافــة المســتويات، وخصوصــًا مــع 
بــدء ارتفــاع درجــات الحــرارة، حيــث تفاقمــت أزمــة الكهربــاء فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، 
وازدادت ســاعات التقنيــن فــي معظــم المناطــق، ووصلــت فــي بعضهــا إلــى 7 ســاعات تقنيــن مقابــل ســاعة وصــل، 
فــي حيــن لــم تتجــاوز ســاعات الوصــل فــي مناطــق أخــرى 15 دقيقــة، مقابــل 6 ســاعات تقنيــن، كمــا أدت أزمــة ارتفــاع 
أســعار المحروقــات وعــدم كفايــة الكميــات المخصصــة مــن قبــل حكومــة النظــام الســوري للمركبــات العامــة إلــى 
تفاقــم أزمــة انخفــاض أعــداد وســائل النقــل العامــة العاملــة فــي معظــم المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 

الســوري، كمــا ال تــزال مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري تعانــي مــن شــح فــي معظــم الخدمــات األخــرى.

وفي شــمال غرب ســوريا، اســتمرت معاناة المدنيين من غاء أســعار المواد االســتهاكية والتموينية والمحروقات، 
في ظل شــبه انعدام للقوة الشــرائية بســبب انتشــار البطالة وارتفاع نســبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة.

كمــا شــهدت مــدن وبلــدات عفريــن ومــارع وصوران والبــاب وجنديرس بريف محافظة حلب ليــل 3/ حزيران، احتجاجات 
شــعبية علــى خلفيــة رفــض الشــركة الســورية التركيــة للطاقــة STE التــي تــزود المنطقــة بالطاقــة الكهربائيــة مطالــب 
المدنييــن بتخفيــض أســعار شــرائح الكهربــاء وتقليــل عــدد ســاعات التقنيــن، وقــد جوبــه المحتجــون فــي بعــض 
المناطــق برصــاص قــوات الحــرس التركــي مــا أســفر عــن إصابــات بيــن المدنييــن ومقتــل أحــد المحتجيــن وهــو مــن 
عناصــر فصيــل أحــرار الشــرقية. ترافقــت االحتجاجــات بأعمــال تخريــب فــي مقــرات الشــركة وانــدالع حرائــق فــي عــدد 

منهــا.

وفــي شــمال شــرق ســوريا، مــا يــزال أهالــي المنطقــة يعانــون مــن أزمــات معيشــية واقتصاديــة عــدة، بالتزامــن مــع 
ــة والمحروقــات، يعــود ســبب االرتفــاع فــي محافظــة  ــة وارتفــاع أســعار بعــض المــواد الغذائي ــاد معــدل البطال ازدي
ديــر الــزور علــى وجــه الخصــوص، إلــى ازديــاد نشــاط عمليــات التهريــب عبــر المعابــر النهريــة إلــى مناطــق ســيطرة 
قــوات النظــام الســوري. كمــا يعانــي أهالــي المنطقــة بشــكل مســتمر مــن انقطاعــات الميــاه بســبب توقــف محطــات 
تصفيــة وضــخ الميــاه وتتفاقــم هــذه المشــكلة مــع حلــول فصــل الصيــف، كان آخرهــا انقطــاع الميــاه عــن قــرى 
مزرعــة يعــرب ومزرعــة األنصــار ومزرعــة العدنانيــة بريــف الرقــة الجنوبــي منــذ منتصــف حزيــران جــراء أعطــال فنيــة فــي 

محطــات ضــخ الميــاه.

https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/3264312517224994
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/3264312517224994
https://alwatan.sy/archives/307332
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/3267389463583966
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/3267389463583966
https://alwatan.sy/archives/307332
https://news.snhr.org/ar/?p=103822 
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-syria-united-nations-b6e9ac4435a4eecb630b53c78a0a9203
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-syria-united-nations-b6e9ac4435a4eecb630b53c78a0a9203
https://news.snhr.org/ar/?p=103822 
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على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

اســتمرت معانــاة النازحيــن فــي شــمال غــرب ســوريا، فــي ظــل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وازديــاد حجــم االحتياجــات 
ووصولهــا إلــى مســتويات قياســية مــع تراجــع الدعــم المطلــوب لتغطيــة تلــك االحتياجــات، حيــث قالــت وكالــة 
اسوشــيتد بــرس فــي 23/ حزيــران إنــه فــي حــال مــا لــم يمــدد مجلــس األمــن الدولــي موافقتــه علــى آليــة تســليم 
المســاعدات عبــر الحــدود لمنطقــة شــمال غــرب ســوريا فــي تمــوز، فــإن اإلمــدادات الغذائيــة الموجــودة حاليــًا هنــاك 
ســتنفذ بحلــول أيلــول فــي ظــل وجــود نحــو 4 ماييــن شــخص فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، ونقلــت عــن ديفيــد 
ميليبانــد، رئيــس لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة، خــال مؤتمــر صحفــي لــه عبــر اإلنترنــت “هــذه لحظــة مــن األهميــة بمــكان أال 

ــى دفــع ثمــن االنقســامات الجيوسياســية”. يضطــر الشــعب الســوري إل

كمــا رصدنــا فــي حزيــران انــدالع حرائــق فــي مخيمــات النازحيــن فــي مناطــق ريــف إدلــب الشــمالي جــراء اســتخدام 
وســائل الطبــخ بشــكل غيــر ســليم. 

ــاة فــي المناطــق الخطــرةHola Trust  3 إّن انفجــار مســتودع الذخيــرة فــي  ــران قالــت منظمــة دعــم الحي فــي 10/ حزي
قريــة بابســقا شــمال إدلــب، فــي 1/ حزيــران، أدى إلــى تضــرر عــدد كبيــر مــن مخيمــات النازحيــن فــي المنطقــة المجــاورة، 
ــر المتفجــرة يشــكل  ــى أّن انتشــار مخلفــات الذخائ ــزوح نحــو 3500 شــخص جــراء االنفجــار، وأشــارت المنظمــة إل ون
خطــرًا كبيــرًا فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، ويعــرض حيــاة القاطنيــن فــي المنطقــة لخطــر اإلصابــة أو القتــل، مــا 

يتطلــب مســحًا عاجــًا وفوريــًا لتلــك المخلفــات، كمــا يجــب إزالتهــا وتفكيكهــا.

فــي 19/ حزيــران قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي تقريــر لــه عــن حالــة شــمال غــرب 
ســوريا، إنــه خــال أيــار تعرضــت المنطقــة لقصــف مدفعــي فــي معظــم أيــام الشــهر، كمــا شــهدت ارتفاعــًا فــي حــدة 
الغــارات الجويــة مــع نهايــة الشــهر، وســجل التقريــر 9852 حالــة نــزوح فــي أيــار، كانــت معظمهــا بســبب تدهــور الوضــع 

االقتصــادي، وأشــار التقريــر إلــى أّن هــذا أعلــى رقــم لحــاالت النــزوح فــي المنطقــة منــذ كانــون األول/ 2021.

وعــن شــمال شــرق ســوريا، وردتنــا معلومــات مؤكــدة عــن تفشــي مــرض الســحايا وحبــة الليشــمانيا بيــن قاطنــي 
المخيمــات العشــوائية بريفــي الرقــة الشــرقي والشــمالي فــي ظــل إهمــال كامــل مــن قبــل لجنــة الصحــة التابعــة 
لمجلــس الرقــة المدنــي الخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، حيــث تــمَّ تســجيل عشــرات اإلصابــات فــي 
كل مــن مخيــم حويجــة الســوافي ومخيــم الخيالــة، ومخيــم رطلــة، ومخيــم الرشــيد، ومخيــم تــل الســمن بريــف الرقــة، 
والتــي تضــم مئــات العائــات النازحــة والمهجــرة مــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات ديــر 

الــزور وحمــص وحمــاة وحلــب.

كمــا ســجلنا فــي شــهر حزيــران وفــاة طفليــن جــراء إهمــال الرعايــة الصحيــة وســوء الوضــع المعيشــي وضعــف 
اإلمكانــات الطبيــة فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا.

3 اتحاد لمنظمة خيرية بريطانية غير سياسية ومنظمة أمريكية غير ربحية تعمل على إزالة األنقاض التي خلفتها الحروب، وال سيما األلغام األرضية.

https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-syria-united-nations-b6e9ac4435a4eecb630b53c78a0a9203
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-syria-united-nations-b6e9ac4435a4eecb630b53c78a0a9203
https://news.snhr.org/ar/?p=104376
https://news.snhr.org/ar/?p=104289
https://news.snhr.org/ar/?p=104239
https://www.halotrust.org/latest/halo-updates/news/cleaning-up-after-syrian-arms-dump-explosion/
https://www.halotrust.org/latest/halo-updates/news/cleaning-up-after-syrian-arms-dump-explosion/
https://reliefweb.int/attachments/f5dc0e4d-c6d1-41d3-b233-8ef392f70848/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%20-%20North-west%20Syria%20-%20%D9%A2%D9%A3%20%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%20%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A2.pdf 
https://news.snhr.org/ar/?p=104353
https://news.snhr.org/ar/?p=103889
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حــول مخيــم الهــول، غــادرت 150 عائلــة عراقيــة )قرابــة 620 شــخص( مخيــم الهــول للنازحيــن الســوريين والاجئيــن 
العراقييــن شــرق الحســكة، شــمال شــرقي ســوريا إلــى العــراق، فــي 1/ حزيــران.

وقالــت وكالــة كردســتان 24 لألنبــاء فــي 2/ حزيــران إّن اإلدارة الذاتيــة لشــمال شــرق ســوريا ســلمت طفليــن مــن 
الجنســية النمســاوية، مــن أطفــال عوائــل تنظيــم داعــش، إلــى وفــد نمســاوي برئاســة دوريــس فيــدا ســتراجنر، ممثلــة 
 )RTBF( الــوزارة النمســاوية للشــؤون األوروبيــة والدوليــة. وفــي الســياق ذاته قالت هيئــة اإلذاعة والتلفزيــون البلجيكي
فــي 21/ حزيــران، إّن الســلطات البلجيكيــة اســتعادت 6 نســاء و16 طفــًا دون ســن 12 مــن الجنســية البلجيكيــة مــن 

مخيــم الــروج شــمال شــرق ســوريا.

فــي 29/ حزيــران قالــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة إّن 21 شــخصًا ُقتلــوا فــي مخيــم الهــول شــمال شــرق ســوريا منــذ 
نيســان، بزيــادة قدرهــا 250 ٪ عــن األشــهر الثاثــة األولــى مــن عــام 2022، بينهــم 17 ســيدة، منهــم 8 ســيدات ُقتلــن 

فــي حزيــران. وأضافــت المنظمــة أّن هــذا يســلط الضــوء مــرة أخــرى علــى أن المخيــم غيــر آمــن للنســاء واألطفــال.

 لــه إّن بلديــة الدكوانــة، فــي 
ٍ
علــى صعيــد الالجئيــن، قــال المركــز اللبنانــي لحقــوق اإلنســان فــي 8/ حزيــران فــي بيــان

محافظــة جبــل لبنــان، قامــت بعمليــات مداهمــة وتوقيــف تعســفي لســوريين وعائاتهــم، بعضهــم مســّجل لــدى 
المفوضيــة الســامية لاجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة، حيــث تــّم إجبارهــم علــى التوقيــع علــى تعّهــد بالعــودة إلــى 
بادهــم، وأضــاف البيــان أّن التعّهــدات التــي ُأجبــر الاجئــون والاجئــات علــى توقيعهــا تعتبــر باطلــة، إضافــًة إلــى أّن 
الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، هــم تحــت الحمايــة وإجبارهــم علــى العــودة غيــر الطوعيــة يعتبــر “انتهــاك لقانــون 

ــان”. ــي صــادق عليهــا لبن ــب الت ــة مــن التعذي ــة مــن معاهــدة الوقاي ــب رقــم 65 والمــادة الثالث التعذي

وفــي ســياق آخــر، يســتمر النظــام الســوري وحليفــه الروســي فــي حملــة الترويــج لعــودة الاجئيــن، واســتغالها فــي 
الدعــوة لبــدء عمليــة إعــادة اإلعمــار، حيــث قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء فــي 14/ حزيــران إن “أعمــال االجتمــاع الرابــع 
الســوري الروســي المشــترك لمتابعــة المؤتمــر الدولــي حــول عــودة الاجئيــن والمهجريــن الســوريين” انطلقــت فــي 

دمشــق.

بخصوص ترحيل الالجئين من بريطانيا:
فــي 10/ حزيــران قالــت وكالــة رويتــرز لألنبــاء إنَّ المحكمــة العليــا فــي بريطانيــا رفضــت محــاوالت نشــطاء بالحصــول 
علــى أمــر قضائــي يمنــع ترحيــل طالبــي لجــوء ســوريين وعراقييــن إلــى روانــدا، ضمــن خطــة الحكومــة البريطانيــة لترحيل 
 
ٍ
فئــات مــن طالبــي اللجــوء إلــى روانــدا. وكانــت حكومــة المملكــة المتحــدة قــد أعلنــت فــي 14/ نيســان/ 2022 فــي بيــان
لهــا عــن خطــة جديــدة “للســيطرة علــى الهجــرة غيــر الشــرعية” حيــث قــال البيــان إنَّ وزارة الخارجيــة البريطانيــة قــد 
وقعــت اتفــاق شــراكة مــع وزارة خارجيــة روانــدا لترحيــل طالبــي لجــوء مــن ســوريا والعــراق وأفغانســتان الذيــن وصلــوا 
ــدا. وفــي  ــة تقــوم بهــا المملكــة فــي روان ــل اســتثمارات اقتصادي ــى المملكــة المتحــدة، مقاب ــر شــرعية إل بطريقــة غي
ــت مــن  ــي كان ــة الت ــم إلغــاء الرحل ــه ت ــة PA media أن ــاء البريطاني ــة األنب ــة CNN نقــًا عــن وكال ــران نشــرت وكال 15/ حزي
المفتــرض أن تحمــل األشــخاص الذيــن كان ســيتم ترحيلهــم، وذلــك بعــد قــرار المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 

الــذي قضــى بإلغــاء عمليــة الترحيــل. 
وقــد عقبنــا علــى هــذا الموضــوع فــي تقريرنــا الــذي أصدرنــاه فــي اليــوم العالمــي لاجئيــن )20/ حزيــران( بعنــوان 
“االنتهــاكات الفظيعــة المســتمرة فــي ســوريا الســبب الرئيــس وراء توليــد مزيــد مــن الاجئيــن” الــذي أشــار إلــى 
الظــروف القاســية فــي بعــض بلــدان اللجــوء، وبشــكل خــاص دول الجــوار، التــي تجبــر بعــض الاجئيــن الســوريين علــى 
العــودة إلــى مناطــق النظــام الســوري غيــر اآلمنــة، كمــا أكــد التقريــر أنَّ محــاوالت ترحيــل الاجئيــن التــي تقــوم بهــا عــدد 

مــن الــدول األوروبيــة تشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي.

https://npasyria.com/110032/
https://www.kurdistan24.net/en/story/28565-Austria-repatriates-2-children-from-northeast-Syria
https://www.kurdistan24.net/en/story/28565-Austria-repatriates-2-children-from-northeast-Syria
https://www.rtbf.be/article/seize-enfants-belges-et-six-femmes-rapatries-de-syrie-11015923
https://www.savethechildren.net/news/north-east-syria-rise-killings-terrifying-children-al-hol-camp-says-save-children
https://www.facebook.com/cldh.ngo/posts/pfbid022VnECxDszQDXVY6jTSxvagPYMQJ28fdzMRLfRWqzf3Cmh9ngGSoyFwP1RFHdSoWPl
http://www.sana.sy/?p=1672919
https://www.reuters.com/world/uk/uks-plan-send-migrants-rwanda-unsafe-court-told-2022-06-10/
https://www.gov.uk/government/news/world-first-partnership-to-tackle-global-migration-crisis
https://edition.cnn.com/2022/06/14/uk/rwanda-asylum-flight-uk-intl-gbr/index.html
https://snhr.org/arabic/?p=15647
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على الصعيد السياسي والحقوقي:
 صحفــي إّن انعــدام األمــن الغذائــي فــي ســوريا وصــل 

ٍ
فــي 1/ حزيــران قــال برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي بيــان

إلــى مســتوى تاريخــي، حيــث إّن مــا يقــارب 60 ٪ مــن الســكان يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، كمــا ارتفعــت 
 فــي االقتصــاد.

ٍ
 حــاد

ٍ
ــل، فــي ظــل تدهــور ــر مســبوقة مــن قب ــى مســتويات غي االحتياجــات اإلنســانية إل

 مشــترك أّن مجموعــة مــن الــدول 
ٍ
فــي 6/ حزيــران حــذرت منظمــة الغــذاء والزراعــة وبرنامــج الغــذاء العالمــي فــي بيــان

بمــا فيهــا ســوريا مــا تــزال “مصــدر قلــق بالــغ للغايــة” مــع تدهــور األوضــاع الحرجــة فــي ظــل األوضــاع الراهنــة ووجودهــا 
فــي قائمــة البلــدان ذات النقــاط الســاخنة بمــا يتعلــق بأزمــة الجــوع.

 لهــا خــال 
ٍ
فــي 8/ حزيــران قالــت باربــرا ليــف، مســاعدة وزيــر الخارجيــة األميركــي لشــؤون الشــرق األدنــى، فــي بيــان

جلســة اســتماع عقدهــا مجلــس الشــيوخ األمريكــي للعاقــات الخارجيــة لمناقشــة السياســة الخارجيــة األمريكيــة 
تجــاه ســوريا، “ســنواصل اســتخدام كل أدواتنــا، بمــا فــي ذلــك قانــون قيصــر، للضغــط علــى نظــام األســد”، وقالــت إّن 
ــة للشــعب الســوري، وأضافــت  ــا ممكنيــن بــدون تحقيــق العدال االســتقرار والســام الدائميــن فــي ســوريا لــن يكون
أّن الواليــات المتحــدة األمريكيــة لــن تدعــم جهــود تطبيــع مــع النظــام الســوري أو إعــادة تأهيلــه، كمــا أنهــا لــن ترفــع 
العقوبــات المفروضــة عليــه، ولــن تغيــر اإلدارة األمريكيــة الموقــف المعــارض لعمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا حتــى 

يكــون هنــاك تقــدم حقيقــي ودائــم نحــو الحــل السياســي.

ــر إّن عوامــل الصــراع  ــع مــن الســوريين”، قــال التقري ــل ضائ ــوان “جي ــرًا بعن ــي تقري ــك الدول ــران أصــدر البن فــي 9/ حزي
والنــزوح وانهيــار األنشــطة االقتصاديــة ســاهمت فــي تدهــور المســتوى المعيشــي لألســرة فــي ســوريا، وأضــاف 
أّن انخفــاض قيمــة العملــة فــي ســوريا أدى إلــى تضاعــف األســعار محليــًا، مــا أدى إلــى ارتفــاع معــدل التضخــم، حيــث 
وصــل معــدل التضخــم فــي عــام 2020 إلــى 114 %، وأشــار التقريــر إلــى أن أســعار الغــذاء ازدادت وفقــًا لمؤشــر الحــد 
األدنــى لســعر الســلة الغذائيــة لبرنامــج الغــذاء العالمــي، بنســبة 97 % خــال عــام 2021، إضافــًة إلــى زيــادة بنســبة 236 

% فــي عــام 2020.

فــي 12/ حزيــران نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( تغريــدًة علــى حســابه الرســمي 
علــى موقــع تويتــر قــال فيهــا إّن القافلــة الخامســة لألمــم المتحــدة للمســاعدات اإلنســانية دخلــت عبــر خطــوط 

ــى شــمال غــرب ســوريا، وذلــك تماشــيًا مــع قــرار مجلــس األمــن 2585. التمــاس مــن حلــب إل

قافلة مساعدات أممية إلى مناطق شمال غرب سوريا من مناطق سيطرة قوات النظام السوري 

عبر معبر الترنبة – سراقب في 12/ حزيران/ 2022

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/amid-record-high-food-insecurity-crisis-hit-syria-undp-and-humanitarian-partners-join-efforts-increase-access-affordable-bread-vulnerable-syrians
https://www.wfp.org/news/fao-and-wfp-warn-looming-widespread-food-crisis-hunger-threatens-stability-dozens-countries
https://www.foreign.senate.gov/download/testimony06082201
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099335506102250271/idu06190a00a0d128048450a4660ae3b937ae4bd
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1535874303232618496
https://drive.google.com/file/d/1q_nko-HJqaeKOQkh-_S-ftOvYYQIidOH/view?usp=sharing
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ــك  ــور ســلطان، وذل ــة ن ــة 18 مــن اجتماعــات أســتانا فــي العاصمــة الكازخي ــران الجول عقــدت فــي يومــي 15 و16/ حزي
بمشــاركة ممثليــن عــن الــدول الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، وممثــل عــن غيــر بيدرســون، مبعــوث األمــم المتحــدة 
الخــاص إلــى ســوريا، ووفــد عــن النظــام الســوري ووفــد ممثــل عــن المعارضــة الســورية، إضافــًة إلــى وفــود مــن دول 
لبنــان والعــراق واألردن وممثلــون عــن منظمــات دوليــة، وقــد نشــرت وزارة الخارجيــة الكازاخيــة علــى موقعها الرســمي 
بيانــًا ختاميــًا مشــتركًا لــكل مــن ممثلــي الــدول الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، لــم يحمــل أي قــرارات أو مســتجدات، 
وقــد أورد البيــان أّن الجولــة 19 مــن اجتماعــات أســتانا حــول ســوريا ســتعقد فــي نــور ســلطان أيضــًا فــي النصــف الثانــي 

مــن عــام 2022.

فــي 16/ حزيــران أصــدرت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن تقريرهــا الســنوي “تقريــر االتجاهــات 
ــر إنــه بنهايــة عــام 2021 كان 69 % مــن إجمالــي الاجئيــن حــول العالــم  العالميــة للنــزوح القســري 2021”، قــال التقري
يأتــون مــن خمــس دول، تأتــي ســوريا علــى رأس قائمــة هــذه الــدول بأكثــر بلــد يأتــي منــه الاجئــون حــول العالــم بـــ 6.8 
مليــون الجــئ، وأضــاف التقريــر أّن اســتمرار الصــراع فــي ســوريا أدى إلــى تســجيل مئــات اآلالف مــن حــاالت اللجــوء 
الجديــدة، حيــث أدت األوضــاع إلــى نــزوح 237600 شــخصًا مــن ســوريا فــي عــام 2021، وعــن النــزوح الداخلــي قــال التقريــر 
إنَّ ســوريا ال تــزال تحــوي علــى أكبــر عــدد للنازحيــن داخليــًا حــول العالــم، وأن 1 مــن كل 3 ســوريين ممــن بقــوا داخــل البــاد 

كانــوا مــن النازحيــن داخليــًا مــع نهايــة عــام 2021.

اســتمر النظــام الســوري وحليفــه الروســي بالعمــل علــى تعطيــل أيــة عمليــة سياســية ممكنــة تهــدف إلــى حــل 
سياســي محتمــل فــي ســوريا، حيــث نقلــت وكالــة ســبوتنيك الروســية فــي 16/ حزيــران عــن ألكســندر الفرينتييــف، 
مبعــوث الرئيــس الروســي الخــاص إلــى ســوريا، أّن روســيا اقترحــت نقــل مقــر اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية 
مــن جنيــف إلــى مســقط أو أبــو ظبــي، وأضــاف أن “الجزائــر ممكنــة أيضــًا كمنصــة”، ونقلــت الوكالــة أيضــًا تصريحــًا 
ســابقًا أليمــن سوســان، رئيــس وفــد النظــام الســوري إلــى مؤتمــر أســتانا 18، أن جنيــف “ليســت مكانــًا يصلــح إلجــراء 

ــة الدســتورية الســورية”. اجتماعــات اللجن

فــي 20/ حزيــران قــال نجيــب ميقاتــي، رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال اللبنانيــة، إّن علــى المجتمــع الدولــي التعــاون مع 
لبنــان إلعــادة الاجئيــن الســوريين إلــى بلدهــم “وإال فســيكون للبنــان موقــف ليــس مســتحبًا علــى دول الغــرب وهــو 
العمــل علــى إخــراج الســوريين مــن لبنــان بالطــرق القانونيــة، مــن خــال تطبيــق القوانيــن اللبنانيــة بحــزم”، حســبما نقــل 

الموقــع الرســمي للجمهوريــة اللبنانيــة.

فــي 21/ حزيــران قالــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن إّن أكثــر مــن 2 مليــون الجئــًا هــم بحاجــة 
إلــى إعــادة التوطيــن فــي عــام 2023، وأضافــت المفوضيــة “يمثــل الاجئــون الســوريون، نحــو 777800 الجــئ، أكبــر نســبة 
مــن األشــخاص الذيــن لديهــم احتياجــات إلعــادة التوطيــن علــى مســتوى العالــم، وذلــك للعــام الســابع علــى التوالــي، 

نظــرًا ألن األزمــة الســورية ال تــزال تعتبــر أضخــم حالــة مــن حــاالت اللجــوء فــي العالــم”.

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/documents/details/316986?lang=en
https://www.unhcr.org/ar/62ab0f054
https://www.unhcr.org/ar/62ab0f054
https://www.unhcr.org/ar/62ab0f054
https://arabic.sputniknews.com/20220616/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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%A9-1063707851.html
http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=21702
https://reliefweb.int/report/world/unhcr-global-refugee-resettlement-needs-will-rise-steeply-next-year-enar
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فــي 21/ حزيــران نشــرت صحيفــة ديــر شــبيغل األلمانيــة تحقيقــًا صحفيــًا عــن تــورط رئيــس النظــام الســوري، بشــار 
األســد، وأفــراد مــن عائلتــه ومقربيــن منهــم فــي تجــارة المخــدرات، وقالــت الصحيفــة إنَّ رئيــس النظــام الســوري يمول 
حكمــه مــن أمــوال المخــدرات، ونقلــت الصحيفــة عــن جويــل رايبــورن، مبعــوث الواليــات المتحــدة الخــاص الســابق إلــى 
ســوريا، أنَّ ســوريا تحــت حكــم بشــار األســد أصبحــت دولــة مخــدرات، تشــكل حبوب الكبتاجــون أهم صادراتهــا، وأضاف 
التحقيــق أّن اســم شــقيق بشــار األســد، ماهــر األســد، غالبــًا مــا يظهــر كمســؤول عــن نقــل شــحنات المخــدرات، 
 عســكري يحــرس شــحنات المخــدرات ومصانعهــا 

ٍ
كمــا تحولــت الفرقــة الرابعــة التــي يديرهــا إلــى تكتــل مافيــا بــذراع

والســيطرة علــى الموانــئ وصــرف األمــوال.

فــي 28/ حزيــران صــرّح عمــران رضــا منســق األمــم المتحــدة فــي ســوريا لصحيفــة الغارديــان إّن أكثــر مــن 100 شــخص، 
بينهــم نســاء، ُقتلــوا فــي مخيــم الهــول علــى مــدى 18 شــهرًا، وأشــار إلــى أن المخيــم يعانــي مــن حالــة انعــدام األمــن، 

فــي حيــن ُيحكــم علــى األطفــال المتواجديــن فيــه بـ”حيــاة بــا مســتقبل”، إذ أّن 94 ٪ ممــن فيــه هــم نســاء وأطفــال.

فــي 28/ حزيــران أصــدرت المفوضيــة الســامية لألمــم المّتحــدة لحقوق اإلنســان تقريــرًا عن حصيلة الضحايــا المدنيين 
فــي ســوريا، قــال التقريــر إنَّ مــا ال يقــل عــن 306887 مدنيــًا قتلــوا فــي ســوريا بيــن آذار/ 2011 و31/ آذار/ 2021، بينهــم 
ــات فــي  ــوم بشــأن الوفي ــى الي ــر صــدر حّت ــى تقدي ــى هــذا الرقــم أعل ــة إل ــى، وأشــارت المفوضي 27126 طفــًا و26727 أنث
صفــوف المدنييــن المرتبطــة بالنــزاع فــي ســوريا، وقالــت المفوضيــة أنهــا اعتمــدت فــي إعــداد التقريــر علــى 8 مصــادر 

منهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وقــد أصدرنــا بيانــًا فــي هــذا الخصــوص فــي 29/ حزيــران.

فــي 29/ حزيــران قالــت منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي بيــان لهــا إنهــا تديــن القيــود المتزايــدة التــي تفرضهــا قــوات 
اإلدارة الذاتيــة علــى الصحفييــن فــي شــمال وشــرق ســوريا، وأشــار البيــان إلــى أن هــدف هــذه القيــود هــو إحــكام قبضــة 

قــوات اإلدارة الذاتيــة علــى التغطيــة اإلخباريــة فــي المنطقــة.

حول تجديد آلية دخول المساعدات األممية عبر الحدود بداية تموز الجاري:
فــي 10/ حزيــران أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة بيانــًا قــال فيــه إّنــه يتوجــب علــى مجلــس األمــن إعــادة تمديــد آليــة 

تســليم المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا.

فــي 14/ حزيــران قالــت منظمــة Refugees International إّن اســتخدام روســيا لحــق النقــض )الفيتــو( خــال التصويــت 
علــى تمديــد آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود إلــى شــمال غــرب ســوريا فــي جلســة مجلــس األمــن فــي تمــوز، 

ســيؤدي إلــى أزمــة إنســانية كبيــرة فــي المنطقــة.

 مشــترك لهــا مجلــس األمــن بتجديــد تفويــض عمــل آليــة 
ٍ
فــي 14/ حزيــران طالبــت 32 منظمــة غيــر حكوميــة فــي بيــان

 إضافــي.
ٍ

تســليم المســاعدات عبــر الحــدود فــي ســوريا مــدة عــام

فــي 15/ حزيــران نقلــت وكالــة ريــا نوفوســتي الروســية عــن ألكســندر الفرنتييــف، الممثــل الخــاص للرئيــس الروســي 
لــدى ســوريا، قولــه إّن روســيا “تؤيــد إلغــاء آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود فــي ســوريا”، وذلــك خــال كلمــة لــه 

فــي اجتمــاع أســتانا 18، وأضــاف “أنــه مــن الممكــن تطويــر آليــات جديــدة”.

https://www.spiegel.de/international/world/syrian-drug-smuggling-the-assad-regime-would-not-survive-loss-of-captagon-revenues-a-b4302356-e562-4088-95a1-45d557a3952a?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
 https://www.theguardian.com/world/2022/jun/28/more-than-100-murders-in-18-months-in-syrias-al-hawl-camp-un-says
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/06/un-human-rights-office-estimates-more-306000-civilians-were-killed-over-10
https://snhr.org/arabic/?p=15711
https://rsf.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.rescue.org/press-release/un-security-council-must-reauthorize-lifesaving-un-cross-border-response-one-months 
https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/6/10/whats-at-stake-in-northwest-syria-ahead-of-the-un-vote-on-cross-border-aid
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/32-ngo-leaders-are-calling-security-council-renew-syria-cross-border-resolution-period-12-months
https://ria.ru/20220615/siriya-1795348204.html
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فــي 15/ حزيــران قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي إحاطتــه اليوميــة فــي 
مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك، إنــه خــال الشــهر الماضــي عبــرت أزيــد مــن 1000 شــاحنة مــن معبــر بــاب الهــوى 
محملــًة بالمــواد الغذائيــة والمســتلزمات الصحيــة ضمــن عمليــات األمــم المتحــدة لتســليم المســاعدات عبــر الحــدود 
مــن تركيــا إلــى ســوريا، لتصــل إلــى 2.4 مليــون شــخصًا فــي شــمال غــرب ســوريا، وأشــار إلــى أّن عــدد الذيــن هــم بحاجــة 
إلــى مســاعدات إنســانية ارتفــع مــن 3.4 مليــون شــخصًا العــام الماضــي ليصبــح 4.1 شــخصًا هــذا العــام، ومعظمهــم 

مــن النســاء واألطفــال.

فــي 16/ حزيــران أصــدرت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن بيانــًا مشــتركًا لعــدد مــن الهيئــات 
تدفــق  باســتمرار  الــذي يســمح   ،2585 رقــم  األمــن  قــرار مجلــس  لتجديــد  األمــن  أعضــاء مجلــس  دعــا  األمميــة، 
المســاعدات عبــر الحــدود مــدة 12 شــهرًا إضافيــة، حيــث إّن عــدم تجديــد القــرار ســيكون لــه عواقــب إنســانية وخيمــة 

علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا.

فــي 16/ حزيــران أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا تحــت عنــوان “المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود 
يجــب أن تســتمر فــي الدخــول حتــى فــي حــال اســتخدام روســيا الفيتــو فــي وجههــا”، قــال التقريــر إنَّ دخــول المســاعدات 
ــى إذن مــن مجلــس األمــن، لكــنَّ المجلــس احتكــر هــذه المهمــة  ــاج إل ــر الحــدود عمــًا مشــروعًا وال يحت ــة عب األممي
اإلنســانية، وأدخلهــا ضمــن صاحياتــه، عندمــا أصــدر القــرار 2165، وأشــار التقريــر إلــى أنَّ ماييــن الســوريين المشــردين 

داخليــًا فــي شــمال غــرب ســوريا بحاجــة ماســة إلــى المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود.

فــي 20/ حزيــران طالــب أنطونيــو غوتيريــس، أميــن عــام األمــم المتحــدة، أعضــاء مجلــس األمــن بتجديــد القــرار بشــأن 
إيصــال المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وذلــك خــال جلســة للمجلــس 
لمناقشــة الوضــع فــي ســوريا، مشــيرًا إلــى أّن االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا وصلــت اآلن إلــى أعلــى مســتوياتها 

منــذ انــدالع الصــراع قبــل أكثــر مــن 11 عامــًا.

فــي 29/ حزيــران قدمــت لجنــة األمــم المتحــدة للتحقيــق بشــأن ســوريا إحاطتهــا الشــفوية أمــام مجلــس األمــم 
المتحــدة لحقــوق اإلنســان حــول الوضــع فــي ســوريا، وقــال باولــو بينيــرو، رئيــس اللجنــة األمميــة، خــال اإلحاطــة إنَّ 

االحتياجــات اإلنســانية لســوريا تبلــغ أعلــى مســتوياتها علــى اإلطــاق.

فــي 29/ حزيــران قــال غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، خــال إحاطــة لــه أمــام مجلــس األمــن 
عبــر الفيديــو، إن تجديــد القــرار الخــاص بتمديــد تســليم المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب 

ســوريا أمــر ضــروري للغايــة إلنقــاذ األرواح وســيدعم الجهــود الراميــة إلــى إيجــاد حــل سياســي للصــراع.

https://www.un.org/press/en/2022/db220615.doc.htm
https://www.unhcr.org/news/press/2022/6/62ab5e634/un-humanitarian-leaders-call-renewal-cross-border-aid-authorization-northwest.html
https://snhr.org/arabic/?p=15621
https://snhr.org/arabic/?p=15621
https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105142 
https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105822 
https://www.un.org/press/en/2022/sc14954.doc.htm
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على صعيد المحاسبة والمناصرة:

ــة ضــد النظــام  ــات واإلجــراءات التقييدي ــد العقوب ــه تمدي ــن في ــًا أعل ــي بيان ــار أصــدر مجلــس االتحــاد األوروب فــي 31/ أي
الســوري مــدة عــام إضافــي آخــر، وذلــك حتــى 1/ حزيــران/ 2023، فــي ظــل اســتمرار النظــام الســوري فــي قمعــه 
للمدنييــن، وحســبما أضــاف البيــان، تّمــت إزالــة 3 شــخصيات مــن الئحــة العقوبــات التــي تحــوي اآلن علــى 289 شــخصًا 

ــد األصــول.  ــا خاضعــًا إلجــراءات تجمي ــى 70 كياًن ــد األصــول، إضافــًة إل يخضعــون إلجــراءات حظــر الســفر وتجمي

فــي 4/ حزيــران أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا فــي اليــوم العالمــي لضحايــا العــدوان مــن األطفــال 
األبريــاء قالــت فيــه إّن أطفــال ســوريا تعرضــوا علــى مــدى 12 عامــًا ألســوأ أشــكال العــدوان وســط فشــل تــام فــي حــل 

النــزاع الســوري، أضــاف البيــان أّن 29791 طفــًا قتلــوا فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011، بينهــم 181 قتلــوا بســبب التعذيــب.

فــي 7/ حزيــران قالــت وكالــة اسوشــيتد بــرس إنَّ االدعــاء العــام األميركــي أدان امــرأة أمريكيــة بتهمــة ترأســها لكتيبــة 
نســائية مــن مقاتلــي تنظيــم داعــش فــي ســوريا، وأضافــت الوكالــة أّن أكثــر مــن 100 امــرأة وفتــاة قــد تلقــوا تدريبــات 
علــى يــد المتهمــة، حيــث كانــت المتهمــة فــي ســوريا منــذ أواخــر عــام 2012 أو أوائــل عــام 2013، وقــد تولــى زوجهــا فــي 

ذلــك الوقــت منصــَب قيــاديٍّ فــي تنظيــم داعــش كمســؤول عــن تدريــب القناصيــن.

فــي 21/ حزيــران قضــت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، حســب بيــان صحفــي أصدرتــه المحكمــة، أّن تركيــا 
أعــادت الجئــًا ســوريًا بشــكل غيــر قانونــي إلــى ســوريا، بعــد أن أجبرتــه علــى التوقيــع علــى وثيقــة عــودة طوعيــة، وأضــاف 
البيــان أّن المدعــي محمــد فــوزي العقــاد تــم اعتقالــه مــن قبــل الســلطات التركيــة أثنــاء محاولتــه العبــور إلــى اليونــان 
ــا أن  ــأن علــى تركي ــه، كمــا قضــت المحكمــة ب فــي عــام 2018، وبعدهــا تــم ترحيلــه إلــى ســوريا بعــد يوميــن مــن اعتقال

تدفــع للمدعــي 9750 يــورو كتعويــض لألضــرار غيــر الماديــة و 2500 يــورو فيمــا يتعلــق بالتكاليــف والنفقــات.

فــي 29/ حزيــران قــام مكتــب الشــؤون الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة فــي الحكومــة البريطانيــة بإضافــة 4 ضبــاط 
روس، اثنــان منهمــا كانــا قيادييــن فــي ميليشــيا فاغنــر الروســية، و3 كيانــات روســية إلــى قائمــة العقوبــات البريطانيــة 
ــات فــي دعــم النظــام  ــى قائمــة العقوب ــان المكتــب شــاركت الشــخصيات المضافــة إل الخاصــة بســوريا، وحســب بي
الســوري، إضافــًة إلــى أّن اثنيــن منهــم كانــا قيادييــن فــي مليشــيا فاغنــر الروســية، كمــا أّن الكيانــات المضافــة للقائمــة 

عملــت فــي مجــال النفــط والغــاز فــي ســوريا، مــا يعــد دعمــًا للنظــام الســوري.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/syria-council-extends-sanctions-against-the-regime-for-another-year/
https://snhr.org/arabic/?p=15558
https://apnews.com/article/syria-middle-east-virginia-government-and-politics-6357ddea90f8944a4b851bdb3f59021f
https://t.co/GhE3E4WpoI
https://twitter.com/ECHR_CEDH/status/1539157501001736193?s=20&t=8f4YMAJOv04SeVqoasfsXQ
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1086642/Notice_Syria_290622.pdf
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في النصف األول من عام 2022:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي النصــف 
األول مــن عــام 2022 علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/10ld0Gt0kiutsGg2Rg4w0OR7bbXQ9wdCC/view?usp=sharing
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كما يستعرض ما تمَّ توثيقه في شهر حزيران من العام ذاته

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

1 - في النصف األول من عام 2022:

ــًا، بينهــم 115 طفــًا  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي النصــف األول مــن عــام 2022 مقتــل 568 مدني
و53 ســيدة )أنثــى بالغــة( النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 5 مــن الكــوادر الطبيــة. كمــا 
وثقنــا مقتــل 101 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 6 مجــازر. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة  ث بشــكل مفصَّ مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1kO4miMiKhZ2w1cl-GJaX8cfEEny4Pawm/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(4 : 124 

بينهــم 12 طفــًا، و4 ســيدة.
- القوات الروسية: 3 )2 طفًا و1سيدة(.

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 8
- هيئة تحرير الشام : 9 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة.

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 12 بينهم 2 طفًا، و2 سيدة.
- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 39 بينهم 4 طفًا، و2 سيدة.

ثانيًا: جهات أخرى:
لنا مقتل 373 مدنيًا، بينهم 93 طفًا، و43 سيدة على يد جهات أخرى، يتوزعون على النحو التالي: سجَّ

- رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 183 بينهم 10 طفًا، و15 سيدة.
- ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 76 بينهم 39 طفًا، و9 سيدة.

- قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 61 بينهم 30 طفًا، و17سيدة.
- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 26 بينهم 6 طفًا، و1 سيدة.

- قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 16 بينهم 5 طفًا، و1 سيدة.
- حرس الحدود التركي: 9 بينهم 2 طفًا.

- القوات األردنية: 1 طفًا.
- القوات التركية: 1

توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي النصــف األول مــن عــام 2022، والتــي بلغــت 568 مدنيــًا، 
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

https://drive.google.com/file/d/1tnztncjIU0TMlawTnL-HJgbMNQ_IYA3n/view?usp=sharing
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توزعــت حصيلــة الضحايــا األطفــال الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي النصــف األول مــن عــام 2022، 
والتــي بلغــت 115 طفــًا، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو 

التالــي:

ــا مقتلهــن فــي النصــف األول مــن عــام 2022،  ــي وثقن ــاث اللوات ــا اإلن ــة الضحاي توزعــت حصيل
والتــي بلغــت 86 أنثــى، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو 

ــي: التال

https://drive.google.com/file/d/10p4pV_j5CGXzu92uS7c3K9PNwKxJUIyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164Vnk79vXnDOJ3JXRMdGrMZ5eroVqp_M/view?usp=sharing
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توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب فــي النصــف األول مــن عــام 
2022، والتــي بلغــت 101 شــخصًا، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى 

النحــو التالــي:

ــد  ــى ي ــة فــي النصــف األول مــن عــام 2022، جميعهــم عل ســجلنا مقتــل 5 مــن الكــوادر الطبي
جهــات أخــرى:

https://drive.google.com/file/d/1bj85j6U5N_ENfHGoKZzP3wdPgzkJjRlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njoT0ZytrNgwlTDZwf5aEYWbN10DPreX/view?usp=sharing
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2 -في حزيران 2022:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حزيــران مقتــل 92 مدنيــًا، بينهــم 19 طفــًا و16 ســيدة )أنثــى بالغــة( 
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 6 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل 

عــن 1 مجــزرة. 

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

- قوات النظام السوري: 15 بينهم 1 سيدة.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1
- قوات سوريا الديمقراطية: 12 بينهم 3 طفًا، و1 سيدة.

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 64 مدنيًا بينهم 16 طفًا و14سيدة على يد جهات أخرى، يتوزعون على النحو التالي:

- رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 35 بينهم 2 طفًا، و5 سيدة.
- ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 16 بينهم 9 طفًا، و4 سيدة.
- قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 6 )3 طفًا و3 سيدة(.

- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 5 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة.
- قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 1 سيدة.

- القوات التركية: 1

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

1 - في النصف األول من عام 2022:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي النصــف األول مــن عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 1024 حالــة اعتقــال 
تعســفي بينهــا 49 طفــًا و29 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 تليهــا دمشــق. وقــد أصدرنــا 
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري  ث بشــكل مفصَّ تقريــرًا فــي الخامــس مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
- قوات النظام السوري: 471 بينهم 4 طفًا، و11 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 87 بينهم 2 طفًا، و3 سيدة.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 183 بينهم 10 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية: 283 بينهم 43 طفًا، و5 سيدة.
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توّزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التَّعســفي فــي النصــف األول مــن عــام 2022، والتــي بلغــت 
1024 حالــة، بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

2 -في حزيران 2022:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حزيــران مــا ال يقــل عــن 164 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 11 طفــًا و6 
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 الســويداء.

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
- قوات النظام السوري: 67 بينهم 3 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 14
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 37 بينهم 2 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية: 46 بينهم 11 طفًا، و1 سيدة.

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

1: في النصف األول من عام 2022:
لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي النصــف األول مــن عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 47 حادثــة اعتــداء علــى  ســجَّ

ــة علــى يــد ٔاطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. ــة مدنيَّ مراكــز حيويَّ
ــى أماكــن  ــة، و3 عل ــة، و6 علــى منشــآت طبي ــداء علــى منشــآت تعليمي ــا 6 حــوادث اعت مــن بيــن هــذه الهجمــات وثَّقن

عبــادة.

https://drive.google.com/file/d/1Ui-lv5XPTAITY0L7ZY2RjGm3jl_zF9Fj/view?usp=sharing
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تتوزع هذه الهجمات بحسب ٔاطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

ٔأواًل: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 5                                                                       - القوات الروسية: 6
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 7                  - قوات سوريا الديمقراطية: 12

ثانيًا: الجهات األخرى:

ارتكبت 17 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التالي:
- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 1                

 - انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها: 10
- اعتداء لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 3                    

 - قذائــف لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا: 2 تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســؤولة عــن ارتكابهمــا بيــن قــوات 
النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومــا زالتــا قيــد التحقيــق.

- القوات التركية: 1

https://drive.google.com/file/d/1u27_jLd2K4WuXi8OiTSKkQ-KM7BV5-ek/view?usp=sharing
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توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة التــي وثقنــا ارتكابهــا فــي النصــف األول مــن عــام 2022، 
والتــي بلغــت 47 حادثــة اعتــداء، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

المراكز الحيوية الدينية
المساجد

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

المراكز الحيوية الطبية
المنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف
المراكز الحيوية الثقافية

المناطق األثرية
المربعات السكنية

األسواق
الحدائق

المالعب
البنى التحتية

محطات مصادر الطاقة
مراكز الدفاع المدني

المنشآت والمصادر المائية
األفران

المقرات الخدمية الرسمية
مزارع الحيوانات الداجنة

وسائط النقل
مخيمات النازحين
مخيمات النازحين

المجموع:

1

1

2

1

5

1

1

4

6

2

1

1

1

2
7

1

2

2

1
1
1

1

1
1

1
12

1

1

1

2

2

1

1
1
2

10

1

1

1

3

1

1

2

1

1

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى جميع فصائل 

المعارضة 

المسلحة/ 

الجيش الوطني

قوات سوريا 

الديمقراطية

القـــــوات 
الروسية

قـــــــوات
النظـــام 
السوري

انفجارات لم 

نتمكن من تحديد 

المتسبب بها

اعتداء لم 

نتمكن من تحديد 

مرتكبيه

تفجيرات لم

نتمكن من تحديد 

مرتكبيها

قذائف لم 

نتمكن من تحديد 

مصدرها

القوات

 التركية

الجهة الفاعلة

 المركز المعتدى عليه
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كمــا توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي النصــف األول مــن عــام 2022 شــهريًا علــى 
النحــو التالــي:

ُيظهــر المخطــط أّن شــهر نيســان ســجل أعلــى حصيلــة بمــا نســبته 22 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة لحــوادث االعتــداء 
علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي النصــف األول مــن عــام 2022، تــاه كانــون الثانــي وآذار حيــث بلغــت الحصيلــة 
ــه بحســب قاعــدة بياناتهــا فــإن  ــى أن فــي كل منهمــا مــا نســبته 20 %. تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إل
محافظــة حلــب ســجلت أعلــى حصيلــة حــوداث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة فــي النصــف األول مــن عــام 2022 وقــد 

بلغــت 19 حادثــة اعتــداء تلتهــا إدلــب بحصيلــة بلغــت 11 حادثــة ثــم الحســكة بحصيلــة بلغــت 6 حــوادث.

2: في حزيران 2022:

https://drive.google.com/file/d/1-gObG7JIV7f6f1PstuvKXb_dy0wHtEGj/view?usp=sharing
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ــة،  ــة مدنيَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حزيــران مــا ال يقــل عــن 6 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ
4 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد جميــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي، ومعظمهــا فــي 

محافظــة حلــب.
من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة.

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

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 4
- قوات سوريا الديمقراطية: 1

ثانيًا: الجهات األخرى:
- انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها: 1

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

ة في حزيران: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ

المراكز الحيوية الدينية
المساجد

المراكز الحيوية الطبية
سيارات اإلسعاف

المربعات السكانية
األسواق

البنى التحتية
األفران

مخيمات النازحين
مخيمات النازحين

المجموع:

1

1

2
4

1

1

1

1

1

قوات سوريا 
الديمقراطية

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى جميع فصائل المعارضة
المسلحة/ الجيش 

الوطني
انفجارات لم نتمكن من 

تحديد المتسبب بها
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ليــل األربعــاء 1/ حزيــران/ 2022 حصــل انفجــار لــم نتمكــن مــن تحديــد ســببه في مســتودع للذخيرة ضمن معســكر تابع 
لفصيــل فيلــق الشــام المنضــوي تحــت الجبهــة الوطنيــة للتحريــر -إحــدى الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة- الواقــع 
ــي تنتشــر فــي محيطهــا العشــرات  ــة بابســقا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي والت ــة شــمال قري فــي منطقــة جبلي
مــن مخيمــات النازحيــن، تســبب االنفجــار فــي اشــتعال النيــران التــي تاهــا انفجــارات عــدة عنيفــة وتطايــر للصواريــخ 
والقذائــف لمســافات بعيــدة حــول منطقــة المعســكر؛ مــا أدى إلــى خســائر بشــرية إضافــًة إلــى إصابــة نحــو 21 مخيمــًا 

للنازحيــن بأضــرار ماديــة كبيــرة ومتفاوتــة واحتــراق لعــدد مــن الخيــام.
تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن هــذا الحــدث لحظــة حصولــه تســبب فــي حركــة نــزوح مــن هــذه 
المخيمــات لمــا يقــارب 3500 مدنيــًا، معظمهــم أطفــال وســيدات، خوفــًا مــن تســاقط الشــظايا والقذائــف فــي حيــن 

تــمَّ إخــاء عــدد مــن المخيمــات التــي كانــت قريبــة مــن موقــع االنفجــار.

األربعــاء 1/ حزيــران/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة –المتمركــزة فــي ناحيــة عيــن 
عيســى بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي- ســوقًا فــي مدينــة تــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي؛ مــا تســبب 
بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى إصابــة عــدد مــن المحــات التجاريــة ومرافــق الســوق بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع مدينــة 

تــل أبيــض لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

األربعــاء 22/ حزيــران/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا قــرب فــرن الحســن للخبــز وســط 
الشــارع العــام فــي مدينــة الشــدادي بريــف محافظــة الحســكة الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة واجهــة بناء الفــرن األمامية 
بأضــرار ماديــة بســيطة. مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة 

للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 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 النصــف األول مــن عــام 2022.

أضرار إثر انفجار مستودع ذخيرة تابع لفيلق الشام يقع بالقرب من مخيم صالح الدين للنازحين 

شمال محافظة إدلب في 1/ حزيران/ 2022 – بعدسة: مهند محمد

https://drive.google.com/file/d/1FzZLMgCUM8XMcpjmI1QN-9SvpRVe3NBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6QjjDi65wnIf3_rls1JZ9F1VROs0Csg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6QjjDi65wnIf3_rls1JZ9F1VROs0Csg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocgXQnFhm6LyWxrAsHH4SaS-VuLlStDn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kWwOup1Q7zs
https://www.youtube.com/watch?v=kWwOup1Q7zs
https://drive.google.com/file/d/1FX1DOw4JcrwAENDdtfN4fPXCKx-VpYYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzZLMgCUM8XMcpjmI1QN-9SvpRVe3NBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqdGqmoc1xjck7HQ94dzNnSO9N9QrLl9/view?usp=sharing
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رابعًا: مرفقات: 
ــا بســبب التعذيــب فــي ســوريا فــي النصــف  ــا بينهــم 115 طفــا و53 ســيدة، و101 ضحاي )1( توثيــق مقتــل 568 مدني

األول مــن عــام 2022
)2( توثيــق مــا ال يقــل عــن 1024 حالــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي فــي النصــف األول مــن عــام 2022 بينهــم 49 طفــا 

و29 ســيدة، منهــا 164 حالــة فــي حزيــران

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=15720
https://snhr.org/arabic/?p=15720
https://snhr.org/arabic/?p=15720
https://snhr.org/arabic/?p=15720
https://snhr.org/arabic/?p=15730
https://snhr.org/arabic/?p=15730
https://snhr.org/arabic/?p=15730
https://snhr.org/arabic/?p=15730
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التَّوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي:
يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح 	 

علــى “توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا”.
يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب التوقــف عــن 	 

اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب 
الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم 	 
مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار 	 
ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

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

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ
فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين داخليــًا ومتابعــة الــدول  الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ

برعــات الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ
 

إلى المجتمع الدولي:
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو 	 

فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICR2P(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس 	  السَّ

حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.
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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 
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إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

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

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

إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع 	 

عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 

اإلنســاني.

 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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