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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 آب 2022

تصعيد عسكري بين أطراف النزاع والقوى المسيطرة في شمال سوريا يتسبب 
بمقتل عشرات المدنيين، سوريا ال تزال غير آمنة لعودة النازحين والالجئين
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في سوريـــا فـــــي آب 2022

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 آب:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

ــادًا فــي وتيــرة القصــف المدفعــي الــذي تنفــذه قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة إدلــب فــي  ســجلنا فــي آب ازدي
شــمال غــرب ســوريا. وقــد تركــز هــذا القصــف علــى قــرى وبلــدات جبــل الزاويــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حلــب 
الغربــي وســهل الغــاب بريــف حمــاة الغربــي، القريبــة مــن خــط التمــاس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، كمــا 
تعرضــت بلــدات وقــرى ريــف إدلــب الشــمالي والجنوبــي والغربــي البعيــدة عــن خطــوط التمــاس لهجمــات أرضيــة مــن 
قبــل قــوات النظــام الســوري، تســببت إحــدى هــذه الهجمــات بإصابــة ســيدة بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار فــي منــازل عــدة 
فــي قريــة غانيــة التابعــة لمدينــة جســر الشــغور غــرب مدينــة إدلــب فــي 29/ آب.  كمــا رصدنــا اســتهداف ذات القــوات 

بعــض الطــرق القريبــة فــي المناطــق القريبــة مــن خطــوط التمــاس بصواريــخ مضــادة للــدروع. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 
https://news.snhr.org/ar/?p=106529
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كمــا اســتمر فــي شــهر آب التصعيــد الــذي تشــهده مناطــق فــي محافظــة درعــا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، 
حيــث قامــت مدفعيــة هــذه القــوات بقصــف مدينــة طفــس بريــف محافظــة درعــا الغربــي بقذائــف الهــاون فــي 10/ 
آب، تســبب القصــف فــي إصابــة 5 أشــخاص بجــراح، كمــا ترافــق القصــف مــع اشــتباكات بيــن هــذه القــوات ومقاتليــن 
مــن أبنــاء المدينــة أثنــاء محاولــة قــوات النظــام الســوري اقتحــام األحيــاء الجنوبيــة فيهــا والتــي شــهدت حــاالت نــزوح 

بيــن ســكانها إلــى أحيــاء أخــرى جــراء ذلــك التصعيــد. 

اســتمرت القــوات الروســية بتنفيــذ طلعــات وهجمــات جويــة علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وقــد شــهد األســبوع 
األخيــر مــن آب تصعيــدًا مــن قبــل تلــك القــوات حيــث شــن الطيــران الحربــي الروســي غــارات جويــة علــى مناطــق زراعيــة 

علــى األطــراف الغربيــة مــن مدينــة إدلــب خــال يوميــن علــى التوالــي فــي 22 و23/ آب.

فــي آب اســتمرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بشــّن هجماتهــا األرضيــة علــى مناطــق ريــف حلــب الشــمالي الغربــي 
والشــرقي، حيــث أدى هجــوم أرضــي بعــدة صواريــخ علــى أحيــاء ســكنية وســط مدينــة إعــزاز شــمال حلــب إلــى إصابــة 
 موجــه اســتهدف ســيارة إلــى 

ٍ
خمســة مدنييــن بجــراح )ثاثــة أطفــال وســيدَتين( فــي 3/ آب، وقــد أدى هجــوم بصــاروخ

مقتــل مدنــي فــي مدينــة مــارع شــرق حلــب فــي 18/ آب. كمــا رصدنــا فــي ذات المنطقــة تصاعــدًا فــي وتيــرة القصــف 
الصاروخــي الــذي مصــدره المناطــق الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات اإلدارة الذاتيــة 
الكرديــة شــمال حلــب، حيــث تعّرضــت مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي فــي 19/ آب، لهجــوم أرضــي بقرابــة 
ســتة صواريــخ، لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبيــه -وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة علــى اعتبــار ٔانَّ القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا- أســفر الهجــوم عــن مجــزرة راح 
ضحيتهــا 16 مدنيــًا، وإصابــة أكثــر مــن 30 آخريــن بجــراح، وقــد تســبب الهجــوم أيضــًا بأضــرار ماديــة كبيــرة فــي مراكــز 

حيويــة مدنيــة. وســتقوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بإصــدار تقريــر موســع عــن الحادثــة.

تصاعد الدخان في الجهة الغربية من مدينة إدلب جراء قصف جوي روسي في 22/ آب/ 2022 – 

بعدسة: إياد بدرة

https://news.snhr.org/ar/?p=105840
https://news.snhr.org/ar/2022/07/28/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7/
https://news.snhr.org/ar/?p=105591
https://news.snhr.org/ar/?p=106109
https://news.snhr.org/ar/?p=105591
https://news.snhr.org/ar/?p=106109
https://news.snhr.org/ar/?p=106130
https://drive.google.com/file/d/1DuBkf5iRdLKtrmD7DLMozLYcXvxVaQRE/view?usp=sharing
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وفــي ســياق ردود الفعــل علــى المجــزرة، أصــدر المرصــد األورومتوســطي لحقوق اإلنســان فــي اليوم ذاته بيانــًا صحفيًا 
دعــا إلــى “فتــح تحقيــق فــوري ومســتقل فــي القصــف الصاروخــي الــذي تعرضــت لــه مدينــة البــاب بريــف حلــب، والــذي 
أســفر عــن مقتــل وإصابــة نحــو 50 مدنيــًا”، وأضــاف البيــان أّن الحادثــة تمّثــل تذكيــرًا إضافيــًا بعــدم وجــود منطقــة آمنــة 
فــي ســوريا، وتبيــن مــدى هشاشــة االتفاقــات التــي هدفــت إلــى حمايــة تلــك المناطــق مــن الهجمــات العســكرية. 
ــد هــادي،  ــم للشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا، ومهن كمــا أصــدر كل مــن عمــران رضــا، منســق األمــم المتحــدة المقي
المنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية لســوريا، وأديــل خضــر، المديــرة اإلقليميــة لليونيســف للشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا، بيانــًا مشــتركًا فــي 20/ آب حــول التصعيــد فــي منطقــة شــمال ســوريا، قــال البيــان إّن هجومــًا فــي 
ــاب فــي حلــب أدى  ــة الب ــات، كمــا أّن هجومــًا فــي 19/ آب فــي مدين ــل 4 فتي ــى مقت ــة الحســكة أدى إل 18/ آب فــي مدين
إلــى مقتــل 13 مدنيــًا، وأضــاف البيــان أن هــذه المآســي تؤكــد مــرة أخــرى أن المدنييــن، الذيــن معظمهــم مــن النســاء 
ــار األعمــال العدائيــة المســتمرة فــي أجــزاء مــن ســوريا. كمــا أصــدر نيــد برايــس،  واألطفــال، مــا زالــوا يعانــون مــن آث
 عميــق إزاء 

ٍ
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي 22/ آب بيانــًا قــال فيــه إّن الواليــات المتحــدة تشــعر بقلــق

الهجمــات األخيــرة علــى طــول الحــدود الشــمالية لســوريا، وأضــاف البيــان “نأســف لســقوط ضحايــا مدنييــن فــي البــاب 
والحســكة وغيرهمــا. وال نــزال ملتزميــن بجهودنــا لضمــان الهزيمــة الدائمــة لداعــش وإيجــاد حــل سياســي للصــراع 

الســوري”.

ــة خــال  ــرة جماعي ــى مقب ــب الشــمالي عل ــف حل ــة إعــزاز بري ــي فــي مدين ــر عمــال مــن المجلــس المحل فــي 23/ آب عث
ــى رفــات 5 أشــخاص، بينهــم طفــل  ــوت عل ــة احت ــّدة شــرقي المدين ــة ن ــق مــن جهــة قري ــات حفــر لتوســيع طري عملي

وســيدة، يعتقــد بأنهــا تعــود لفتــرة ســيطرة تنظيــم داعــش علــى المنطقــة قبــل عــام 2016.

استخراج رفات أشخاص من مقبرة جماعية قرب قرية نّدة في ريف حلب الشمالي في 23/ آب/ 2022 

بعدسة: أيوب عكاش

https://euromedmonitor.org/ar/article/5290/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7..-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-resident-coordinator-and-humanitarian-coordinator-syria-imran-riza-regional-humanitarian-coordinator-syria-muhannad-hadi-and-unicef-regional-director-middle-east-and-north-africa-adele-khodr-joint-statement
https://www.state.gov/de-escalation-in-northern-syria/
https://drive.google.com/file/d/1RAIWgvX-qIjVOeCG_26GZXpuzsfT2k5B/view?usp=sharing
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تعرضــت مدينــة تــل تمــر والقــرى التابعــة لهــا فــي ريــف الحســكة الشــرقي والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، خــال آب إلــى قصــف مكثــف بقذائــف المدفعيــة والهــاون مــن قبــل قــوات الجيــش الوطنــي المتمركــزة 
فــي منطقــة رأس العيــن بريــف الحســكة الغربــي دون وقــوع خســائر بشــرية بيــن المدنييــن ودون تغييــر فــي مناطــق 

الســيطرة.

ــًة بأشــهر  ازدادت وتيــرة االشــتباكات بيــن العشــائر فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي آب مقارن
ســابقة حيــث شــهدت قــرى الشــحيل والشــعيطات بريــف ديــر الــزور الشــرقي وجديــدة كحيــط بريــف الرقــة الغربــي، 
بشــكل شــبه يومــي، حــدوث اشــتباكات باألســلحة الخفيفــة والمتوســطة بيــن عــدة عشــائر فيمــا بينهــا علــى خلفيــة 
ثــأر، أدت إلــى مقتــل مــا ال يقــل عــن 13 شــخصًا وحــرق عشــرات المنــازل، حيــث تشــهد المنطقــة الشــرقية انفاتــًا 
أمنيــًا جــراء توفــر الســاح بيــد العشــائر وعــدم اتخــاذ الجهــة المســيطرة إجــراءات رادعــة للحــد مــن انتشــاره ووقــف 

االشــتباكات بيــن هــذه العشــائر.

ــر فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي  ــا مدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائ اســتمر فــي آب ســقوط ضحاي
ســوريا، وتركــزت فــي محافظــة إدلــب، كان جّلهــم مــن األطفــال، حيــث بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي آب 11 مدنيــًا 

بينهــم 5 طفــًا، لتصبــح حصيلــة ضحايــا األلغــام منــذ بدايــة عــام 2022، 101 مدنيــًا بينهــم 50 طفــًا و9 ســيدات.

 صحفــي لهــا 
ٍ
فــي 18/ آب قالــت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( فــي بيــان

تعليقــًا علــى مقتــل طفليــن إثــر انفجــار لغــم فــي مدينــة حلــب فــي 17/ آب “ال تــزال المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب 
تشــكل مصــدر خطــر للعديــد مــن النــاس فــي ســوريا، ال ســيما فــي المناطــق التــي شــهدت قتــااًل عنيفــًا خــال النــزاع” 
وأضــاف البيــان أن األطفــال بشــكل خــاص معرضــون لخطــر هــذه االنفجــارات المميتــة لعــدم إدراكهــم خطــورة هــذه 

المخلفــات أو الذخائــر غيــر المنفجــرة.

اســتمرت فــي آب عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم، معظمهــم فــي 
محافظــة درعــا. واســتمرت عمليــات االغتيــال فــي مخيــم الهــول، حيــث رصدنــا مقتــل 3 مدنييــن بينهــم الجئــان اثنــان 

مــن العــراق.

فــي 12/ آب قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري إنَّ القــوات اإلســرائيلية قصفــت قذيفتــي دبابــة علــى 
محيــط قريــة الحميديــة بريــف القنيطــرة الشــمالي مــا أدى إلــى إصابــة مدنييــن بجــراح، وفــي 14/ آب قالــت الوكالــة نقــًا 
عــن مصــدر عســكري تابــع للنظــام الســوري إن الطيــران اإلســرائيلي قصــف صواريــخ عــدة علــى بعــض النقــاط فــي 
ريــف دمشــق، بالتزامــن مــع قصــف مــن ذات القــوات علــى بعــض النقــاط جنــوب محافظــة طرطــوس، مــا تســبب 
فــي مقتــل 3 جنــود مــن عناصــر قــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى خســائر ماديــة. وفــي 25/ آب نقلــت وكالــة ســانا 
أّن الطيــران اإلســرائيلي اســتهدف محيــط مدينتــي حمــاة وطرطــوس مــا أدى إلــى إصابــة مدنييــن اثنيــن إضافــًة إلــى 
وقــوع خســائر ماديــة وانــدالع حرائــق فــي بعــض المناطــق المســتهدفة. وفــي 31/ آب قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء إن 
ســاح الجــو اإلســرائيلي اســتهدف بعــض النقــاط جنــوب شــرق مدينــة دمشــق، حيــث تســبب الهجــوم بوقــوع خســائر 
ماديــة، وأضافــت الوكالــة أن الهجــوم ســبقه هجــوم آخــر اســتهدف مطــار حلــب الدولــي، تســبب فــي وقــوع أضــرار 

ماديــة فــي المطــار.

https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a3%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%85/
https://news.snhr.org/ar/?p=106336
https://news.snhr.org/ar/?p=105970
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://news.snhr.org/ar/?p=106068
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=105928
https://sana.sy/?p=1716445
https://sana.sy/?p=1717916
https://sana.sy/?p=1726487
https://sana.sy/?p=1730692
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على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

أجــروا تســويًة ألوضاعهــم  الذيــن  فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص  فــي آب  الســوري  النظــام  قــوات  اســتمرت 
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 موســعة قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري عبــر فــرع األمــن الجنائــي بحــق 
ــن بينهــم ســيدة بتهمــة تعاونهــم/ تواصلهــم فــي نقــل  مدنييــن ومحاميــن وموظفيــن حكومييــن وطــاب جامعيي
أخبــار لجهــات إعاميــة خارجيــة، أو نشــر الفســاد فــي المؤسســات الحكوميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

ووجهــت لهــم تهــم متعلقــة بقانــون الجريمــة اإللكترونيــة.

كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت العائديــن “الاجئيــن والنازحيــن” أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلــى مناطــق 
عودتهــم الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، وتركــزت هــذه االعتقــاالت قــرب معبــر كســب الحــدودي بريــف 
محافظــة الاذقيــة الشــمالي، والمعابــر الغيــر نظاميــة مــع الحــدود الســورية اللبنانيــة فــي ريــف محافظــة حمــص.

لنا فــي آب 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 
ــات  ــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحي ــا تنظي ــة خاي ــن؛ بذريعــة محارب اســتهدفت بهــا مدنيي
تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن مــن بينهــم طابــًا 
جامعييــن وذلــك ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش بهــدف ســوقهم إلــى معســكرات 
ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة الرقــة، وقــد ســجلنا عمليــات احتجــاز اســتهدفت نشــطاء  التجنيــد التابعــة لهــا وتركَّ
إعامييــن بينهــم ســيدات علــى خلفيــة انتقادهــم ســوء الخدمــات واألوضــاع المعيشــية واالعتقــاالت فــي المناطــق 
الخاضعــة تحــت ســيطرتها. وبحســب المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا، فــإن المحتجزين يعملون لدى جهــات إعامية 
ومؤسســات محليــة عــدة، وقــد تمــت عمليــة االحتجــاز عبــر جهــاز االســتخبارات التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

هــت لهــم تهمــًا “بالتجســس”. وُوجِّ

كمــا ســجلنا اســتمرار قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة باختطــاف أطفــااًل بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب 
والتجنيــد التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

ــزت فــي محافظــة إدلــب  شــهَد آب قيــام هيئــة تحريــر الشــام بعمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق مدنييــن، تركَّ
وشــملت نشــطاء إعامييــن وسياســيين، وكان معظمهــا علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة 
ــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير  ــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية عل ــت عملي ــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ الهيئ
أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة، كمــا ســجلنا عمليــة 
ــاء لهــم يقيمــون فــي المناطــق الخاضعــة تحــت  احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن بتهمــة التواصــل مــع أقرب

ســيطرة قــوات النظــام الســوري.

https://moct.gov.sy/news-0015  
https://news.snhr.org/ar/?p=105632
https://news.snhr.org/ar/?p=106321 
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مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي آب 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، ورصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عشــرات المدنيين 
علــى خلفيــة حريــة التعبيــر عــن الــرأي إثــر مشــاركتهم فــي تظاهــرات رافضــة لدعــوات المصالحــة مــع النظــام الســوري 

ضمــن جمعــة أطلــق عليهــا نشــطاء محليــون اســم “لــن نصالــح”.

على صعيد الوضع المعيشي:

تــزال  فــي آب، اســتمر الوضــع االقتصــادي والمعيشــي والخدمــي بالتدهــور فــي عمــوم مناطــق ســوريا، حيــث ال 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري تعانــي مــن االرتفــاع المطــرد ألســعار المــواد المعيشــية، ومــا 
زاد مــن تدهورهــا االنخفــاض الحــاد الــذي شــهده ســعر صــرف الليــرة الســورية أمــام الــدوالر األمريكــي، فقــد ســجل 
ســعر صرفهــا 4450 ليــرة للــدوالر الواحــد فــي األســبوع األخيــر مــن آب، فــي حيــن كان ســعر تصريفهــا 4020 فــي بدايــة 

تمــوز الفائــت.

ومــن الناحيــة الخدميــة، اســتمرت أزمــة الكهربــاء فــي هــذه المناطــق، حيــث مــا تــزال تطبــق سياســة التقنيــن فــي 
ســاعات وصــل الكهربــاء، حيــث نقــل موقــع الوطــن أون اليــن الموالــي للنظــام الســوري أّن مــدة الوصــل لــم تتجــاوز 15 
دقيقــة مقابــل 5ســاعات و45 دقيقــة قطــع فــي مدينــة حمــاة، وقــد فاقمــت مــن أزمــة انقطــاع الميــاه أيضــًا فــي ظــل 
غــاء أســعار الميــاه المعبــأة مــن الصهاريــج، حيــث نقلــت صحيفــة تشــرين المواليــة للنظــام الســوري فــي 14/ آب أّن 
ســعر صهريــج الميــاه مــن الحجــم الصغيــر وصــل إلــى 30 ألــف ليــرة ســورية فــي مدينــة الســويداء. أمــا عــن أزمــة مــادة 
الخبــز، فقــد قامــت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام الســوري بتخفيــض مخصصــات 
ــة الشــخص الواحــد والشــخصين، حيــث انخفضــت حصــة  ــة لفئ ــر البطاقــة اإللكتروني ــز األســبوعية الموزعــة عب الخب
الشــخص الواحــد مــن أربــع ربطــات إلــى ثــاث فــي األســبوع، وانخفضــت مخصصــات فئــة الشــخصين مــن ســت 
ربطــات فــي األســبوع إلــى خمــس، وذلــك حســبما نشــرته الــوزارة علــى صفحتهــا علــى موقــع فيــس بــوك فــي 20/ آب.

وعلــى صعيــد أســعار المحروقــات، نشــرت وكالــة ســانا فــي 6/ آب قــرارًا لــوزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
ــى البطاقــة  ــان 90( المدعــوم المســتلم عل ــن )أوكت ــر البنزي ــه ســعر ليت فــي حكومــة النظــام الســوري رفعــت بموجب
اإللكترونيــة إلــى 2500 ليــرة ســورية بعــد أن كان الليتــر الواحــد يبــاع ب 1100 ليــرة ســورية )ارتفــع بنســبة بلغــت 230%(، 
كمــا رفــع القــرار ســعر ليتــر البنزيــن )أوكتــان 95( إلــى 4500 ليــرة ســورية لليتــر الواحــد بعــد أن كان يبــاع ب 4000 
ليــرة ســيرة لليتــر. وقــد فاقــم زيــادة أســعار المحروقــات مــن أزمــة النقــل التــي تعيشــها معظــم المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري، حيــث نقلــت صحيفــة تشــرين علــى صفحتهــا علــى موقــع فيــس بــوك فــي 8/ آب 

صــورًا تظهــر عشــرات المواطنيــن متجمعيــن عنــد مواقــف النقــل العامــة فــي مدينــة حلــب.

https://sp-today.com/en/
https://sp-today.com/en/
https://sp-today.com/en/
https://www.alwatanonline.com/15-%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%a9/
http://tishreen.news.sy/?p=809661&fbclid=IwAR3lGKvXK11i7oI8Mr9ZPIjM5O9zS6_lQmwynQHRTucmzb3SiXWNUF5QBh8
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid02szCF9gwjgbJyVDgPoV18umQUN8Xz7TgehYVCAv5L8X4ogkreTraC3X91no324w7yl
https://sana.sy/?p=1712337
https://www.facebook.com/tishreen.news.sy/posts/pfbid02rtk2sUAUd9ZVJrhUeCjcSSrN5ZShGsRVxgzYVbqfWaNJpftvThLB7rDmQEAmyR5sl
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كمــا تعانــي المشــافي والمراكــز الطبيــة الحكوميــة التابعــة للنظــام الســوري مــن أزمــة فقــدان األدويــة والمســتلزمات 
الطبيــة، حيــث نقلــت جريــدة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري علــى صفحتهــا الرســمية علــى موقــع فيــس بــوك فــي 
23/ آب أّن بعــض المشــافي تفتقــر حتــى للجبائــر، حيــث ُيطلــب مــن المرضــى جلــب هــذه المســتلزمات أو األدويــة علــى 

نفقتهــم الخاصــة ممــا يشــكل عبئــًا علــى المواطنيــن فــي ظــّل ارتفــاع أســعارها.

ــى  ــن فــي ظــل الوضــع االقتصــادي والمعيشــي المتدهــور عل ــاة المدنيي وفــي شــمال غــرب ســوريا، اســتمرت معان
كافــة األصعــدة، بالتزامــن مــع ارتفــاع فــي أســعار كافــة المــواد الغذائيــة والتموينيــة والمحروقــات، وقــد ســجلت الليــرة 
التركيــة – المســتخدمة فــي التــداول فــي المنطقــة- انخفاضــًا جديــدًا أمــام الــدوالر األمريكــي وصــل إلــى فقدانهــا حوالــي 
8 % مــن قيمتهــا عمــا كانــت عليــه فــي بدايــة شــهر تمــوز المنصــرم، وذلــك فــي ظــل نقــص كبيــر فــي القــوة الشــرائية 
ــى  ــة وارتفــاع نســبة الفقــر وخصوصــًا فــي المناطــق التــي تضــم مخيمــات النازحيــن إضافــة إل بســبب انتشــار البطال
انخفــاض أجــرة اليــد العاملــة، كمــا يعانــي القطــاع الخدمــي والصحــي فــي المنطقــة مــن أزمــة تمويــل فــي ظــل ازديــاد 

حــاد فــي االحتياجــات اإلنســانية.

ــة ضــد ممارســات  ــى مــدار شــهر آب، حــركات احتجاجي ــج فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي، عل ــة منب شــهدت مدين
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ال ســيما اختطــاف األطفــال، كمــا شــهدت أســواق المدينــة ركــودًا كبيــرًا مــع حالــة تخــوف 
كبيــرة مــن انــدالع معــارك فــي المنطقــة مــع القــوات التركيــة، عــاوًة عــن انقطــاع متقطــع للمحروقــات مــن محطــات 

الوقــود فــي المدينــة.

وفــي شــمال شــرق ســوريا، اســتمر الوضــع فــي المنطقــة بالتدهــور فــي ظــل توتــر األوضــاع األمنيــة وانعــدام األمــن 
وانتشــار الفســاد اإلداري، حيــث مــا يــزال أهالــي المنطقــة يعانــون مــن أزمــات معيشــية واقتصاديــة عــدة، بالتزامــن 
مــع ازديــاد معــدل البطالــة وارتفــاع أســعار بعــض المــواد الغذائيــة والمحروقــات، باإلضافــة إلــى فشــل القطاعــات 
الخدميــة فــي تأميــن مســتلزمات المدنييــن وخاصــة علــى صعيــد ميــاه الشــرب والكهربــاء ومســتلزمات القطــاع 

الزراعــي.

https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid02szCF9gwjgbJyVDgPoV18umQUN8Xz7TgehYVCAv5L8X4ogkreTraC3X91no324w7yl?__cft__[0]=AZWXmv0aXqRgz-sWwi4DVu5dxuja44YG3sxK80qOUo8_CZI7Cqj6ZbjDft200SG3r79vyN3MGDU_bOijxeMWG90sV_xYTNpjRCjO74ZhdecDlgVnxyJrV366Q_-KB5Sk0YqzY3czZk_A9DKn84HphyHRoyGfhhKN0ljQFAgHgqV2_w&__tn__=%2CO%2CP-R
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على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

فــي آب، اســتمرت معانــاة النازحيــن فــي شــمال غــرب ســوريا علــى الصعيديــن المعيشــي واإلنســاني، وخصوصــًا فــي 
ظــل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وازديــاد حجــم االحتياجــات ووصولهــا إلــى مســتويات قياســية مــع تراجــع الدعــم 
المطلــوب لتغطيــة تلــك االحتياجــات، وانعــدام شــبه كامــل لفــرص العمــل والتناقــص الكبيــر فــي القــدرة الشــرائية 
وخصوصــًا لــدى النازحيــن القاطنيــن فــي المخيمــات. وقــد زادت العوامــل الجويــة الســائدة فــي المنطقــة مــن ســوء 
األوضــاع المعيشــية للنازحيــن فــي المخيمــات حيــث شــهد األســبوع األول مــن آب عاصفــة هوائيــة ضربــت منطقــة 
شــمال محافظــة إدلــب، مــا تســبب فــي تطايــر وانهيــار عــدد مــن خيــام النازحيــن فــي مخيمــات نازحيــن عــدة. كمــا 
رصدنــا فــي آب اســتمرارًا فــي انــدالع حرائــق فــي مخيمــات النازحيــن فــي مناطــق إدلــب، حيــث أدى حريــق ناجــم عــن ســوء 
اســتخدام وســائل الطبــخ فــي إحــدى خيــام النازحيــن فــي مخيــم شــمال محافظــة إدلــب إلــى احتــراق خيمَتيــن اثنَتيــن 

 كامــل، وأضــرار متوســطة فــي خيمــة أخــرى، فــي 28/ آب.
ٍ

بشــكل

وفــي شــمال شــرق ســوريا، تســبب حريــق ناتــج عــن مــاس كهربائــي فــي مخيــم للنازحيــن غــرب مدينــة الحســكة فــي 
وفــاة طفليــن شــقيقين، واحتــراق 7 خيــم، فــي 7/ آب. كمــا تســبب حريــق آخــر لــم نتمكــن مــن تحديــد ســببه فــي القطــاع 
األول فــي مخيــم الهــول للنازحيــن بريــف الحســكة فــي 27/ آب فــي وفــاة طفلــة، الجئــة مــن العــراق، كمــا تســبب أيضــًا 
 كامــل. وفــي 17/ آب أصــدر عمــران رضــا، المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة 

ٍ
فــي احتــراق أربعــة خيــام للنازحيــن بشــكل

ومنســق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا، بيانــًا عقــب مهمــة إلــى شــمال شــرق ســوريا اطلــع فيهــا علــى أوضــاع 
المخيمــات، بمــا فــي ذلــك مخيمــا الهــول والــروج، أعــرب البيــان عــن قلــق المنســق األممــي بشــأن زيــادة مســتويات 
العنــف بيــن الســكان المقيميــن فــي مخيــم الهــول، هــذا العــام “مــا ال يقــل عــن 26 شــخصًا ُقتلــوا فــي المخيــم، مــن 
بينهــم ثاثــة هــذا األســبوع، و20 منهــم نســاء”. وأشــار البيــان إلــى أن اإلجــرام والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

والهجمــات ضــد العامليــن فــي المجــال اإلنســاني أمــور شــائعة فــي المخيــم.

وفــي ســياق مــا شــهدته مخيمــات شــمال شــرق ســوريا مــن عمليات اســتعادة لمحتجزيــن فيها من قبــل حكوماتهم 
فــي شــهر آب، نقلــت وكالــة األنبــاء العراقيــة فــي 10/ آب عــن وزارة الهجــرة والمهجريــن العراقيــة أنــه مــن المقــرر نقــل 
ــة أن  500 عائلــة عراقيــة مــن مخيــم الهــول شــمال شــرق ســوريا هــذا العــام علــى شــكل دفعــات، وأضافــت الوكال
الــوزارة باشــرت بنقــل الدفعــة األولــى مــن نازحــي مخيــم الهــول الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 153 عائلــة، أمــا الدفعــة الثانيــة 
ــى أن هــؤالء أغلبهــم مــن  ــة إل ــة القادمــة، وأشــارت الوكال ــام القليل ــة خــال األي فستشــمل نقــل مــا يقــارب 150 عائل
كبــار الســن والمرضــى الذيــن ســيرافقهم فريــق طبــي إلــى مخيــم الجدعــة فــي محافظــة نينــوى شــمال العــراق، أمــا 
المتبقــون فمــن المقــرر نقلهــم قبــل نهايــة العــام الحالــي. وقالــت الوكالــة ذاتهــا فــي 13/ آب إّن الســلطات العراقيــة 
تســلمت “50 إرهابيــًا مــن ســوريا” يحملــون الجنســية العراقيــة، وأضافــت الوكالــة أّن هــذه العمليــة تمــت بالتنســيق 
مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، حيــث أشــارت أيضــًا إلــى أّن البعــض مــن هــؤالء “هــم مجرمــون خطــرون وقياديــون 

فــي داعــش ومســؤولون عــن الكثيــر مــن العمليــات اإلرهابيــة”.

فــي 14/ آب غــادرت الدفعــة الثالثــة والعشــرون، منــذ قــرار اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة رقــم 
146 القاضــي بإفــراغ مخيــم الهــول بريــف الحســكة الشــرقي الصــادر فــي تشــرين األول/ 2020، والمؤلفــة مــن 77 عائلــة 

نازحــة مــن أبنــاء ديــر الــزور )قرابــة 400 شــخص( باتجــاه محافظــة ديــر الــزور.

https://news.snhr.org/ar/?p=105759
https://news.snhr.org/ar/?p=106514
https://news.snhr.org/ar/?p=105801
https://news.snhr.org/ar/?p=106454
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-resident-coordinator-and-humanitarian-coordinator-syria-imran-riza-statement-visit-north-east-syria-enar
https://www.ina.iq/162883--500-.html
https://www.ina.iq/163067--50-.html
https://drive.google.com/file/d/1WhkC0LJUA84E2PLlGetr94scjqaJIo_d/view?usp=sharing
https://npasyria.com/118118/
https://npasyria.com/118118/
https://drive.google.com/file/d/1WhkC0LJUA84E2PLlGetr94scjqaJIo_d/view?usp=sharing
https://npasyria.com/118118/
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فــي 25 / آب أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن إطــاق حملــة أمنيــة تحــت مســمى “األمــن واإلنســانية” فــي 
ــم  ــا تنظي ــي عــن اعتقــال 27 عنصــرًا مــن خاي ــوم التال ــم داعــش، وأعلنــت فــي الي ــا تنظي ــًا عــن خاي ــم الهــول بحث مخي

داعــش فــي الحيــز األول مــن المخيــم.

وعــن مخيــم الركبــان، تفاقمــت فــي فــي شــهري تمــوز وآب معانــاة قاطنــي المخيــم، الواقــع علــى الحــدود الســورية 
األردنيــة شــرق محافظــة حمــص، والبالــغ عددهــم مــا يقــارب 7500 شــخصًا، حيــث تســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة 
بتفاقــم تداعيــات تخفيــض كميــة الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى النصــف تقريبــًا، والتــي كانــت تدخــل عبــر الحــدود األردنيــة 
 أصبــح ُيهــّدد حيــاة ســكان المخيــم، وقــد أصــدرت الشــبكة 

ٍ
بدعــم مــن منظمــة اليونيســف، منــذ أيــار الماضــي، وبشــكل

الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 3/ آب نــداء اســتغاثة لوقــف معانــاة النازحيــن فــي المخيــم، فــي 16/ آب توقــف الفــرن 
الــذي يــزود قاطنــي المخيــم بالخبــز عــن العمــل بســبب انقطــاع دخــول إمــدادات الطحيــن بشــكل كامــل عــن المخيــم 
جــراء تشــديد قــوات النظــام الســوري حصارهــا لــه الــذي مــا زال مســتمرًا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، باســتثناء دخــول 
قرابــة 250 كــغ مــن مــادة الطحيــن تــم بيعهــا لعــدد محــدود مــن قاطنــي المخيــم. ُتديــن الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان محــاوالت التضييــق علــى ســكان المخيــم بهــدف دفعهــم للفــرار إلــى مناطــق النظــام الســوري، لمــا فــي ذلــك 

 جــّديٍّ عليهــم، وتطلــب مــن المجتمــع الدولــي التحــرك إلنقــاذ حياتهــم.
ٍ
مــن تهديــد

قاطنو مخيم الركبان في وقفة احتجاجية للمطالبة بفك الحصار الذي تفرضه قوات النظام 

السوري عليهم وتحسين أوضاعهم المعيشية السيئة داخل المخيم، في 8/ آب/ 2022 

https://asayish.com/?p=5762 
https://news.snhr.org/ar/?p=105552
https://drive.google.com/file/d/1RAIWgvX-qIjVOeCG_26GZXpuzsfT2k5B/view?usp=sharing


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان 11

في سوريـــا فـــــي آب 2022

وعــن الالجئيــن الســوريين، أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة فــي 15/ آب بيانــًا صحفيــًا قالــت فيــه إّن مجموعــًة مــن 
39 الجئــًا ســوريًا ال يزالــون عالقيــن فــي جزيــرة صغيــرة فــي نهــر إيفــروس، علــى الحــدود بيــن اليونــان وتركيــا، ودعــت 
اللجنــة فــي بيانهــا إلــى إجائهــم فــورًا وحــذرت مــن أن عمليــات اإلعــادة غيــر القانونيــة فــي اليونــان وعبــر االتحــاد األوروبــي 
تكلــف فقدانــًا فــي األرواح. وفــي ذات اليــوم قالــت وكالــة رويتــرز إّن الشــرطة اليونانيــة عثــرت علــى 38 الجئــًا ســوريًا 
فــي منطقــة الفــارا فــي نهــر إيفــروس، مــن بينهــم امــرأة حامــل وســبعة أطفــال، وأضافــت الوكالــة أن الاجئيــن كانــوا 

عالقيــن عــدة أيــام فــي جزيــرة صغيــرة فــي نهــر إيفــروس علــى طــول الحــدود بيــن اليونــان وتركيــا.

وفــي لبنــان، ال تــزال الســلطات اللبنانيــة تــروج لعمليــات إعــادة الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان بالتعــاون مــع النظــام 
الســوري، حيــث قالــت وزارة الخارجيــة اللبنانيــة فــي 5/ آب، إنــه يجــب “التعــاون والتشــاور والحــوار لوضــع خارطــة 
طريــق تســمح بعــودة النازحيــن الســوريين تدريجيــًا إلــى ديارهــم بكرامــة وأمــان حرصــًا علــى اســتقرار لبنــان والمصالــح 
المشــتركة مــع أوروبــا”، وفــي 6/ آب قــال عصــام شــرف الديــن، وزيــر المهجريــن فــي حكومــة تصريــف األعمــال اللبنانيــة 
لموقــع صــوت بيــروت إنترناشــيونال، “المطلــب اللبنانــي هــو بعــودة 15000 الجــئ شــهريًا إلــى ســوريا، وطلبــت الدولــة 
اللبنانيــة مــن المفوضيــة العليــا لاجئيــن أن توقــف التمويــل المــادي لــــ 15000 الجــئ كل شــهر مــن أجــل تحفيزهــم علــى 
العــودة “، وأضــاف أن موضــوع الاجئيــن السياســيين قيــد المتابعــة مــع النظــام الســوري. وفــي 15/ آب أجــرى لقــاءات 
 LBC مــع وزراء فــي حكومــة النظــام الســوري لبحــث “ملــف عــودة الاجئيــن الســوريين” حســبما نقــل موقــع تلفزيــون

اللبنانــي.

فــي 18/ آب قالــت الوكالــة الوطنيــة لإلعــام اللبنانيــة إنَّ حريقــًا اندلــع فــي مخيــم الشــهداء للنازحيــن الســوريين فــي 
بلــدة عرســال اللبنانيــة، تســبب فــي احتــراق 14 خيمــة بشــكل كامــل، وتســبب فــي إصابــة 6 خيــم بأضــرار، مــع تســجيل 
ــة أّن أســباب الحريــق تعــود إلــى تســرب  ــات بحــروق طفيفــة بيــن قاطنــي المخيــم، وأضافــت الوكال عــدد مــن اإلصاب

مــادة الغــاز مــن إحــدى الخيــم.

أمــا فــي األردن، قالــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي 22/ آب إّن وضــع الاجئيــن فــي 
األردن قــد يتحــول إلــى أزمــة إنســانية ملحــة فــي غضــون أشــهر إذا لــم يتــم تأميــن التمويــل الضــروري والعاجــل، حيــث 
إن التمويــل الحالــي ال يغطــي االحتياجــات األساســية لاجئيــن، وأوضــح البيــان أن األردن يســتضيف 670000 الجئــًا 
ســوريًا، 85 % مــن أســر هــؤالء الاجئيــن قــد أجبــروا علــى اقتــراض المــال لشــراء الطعــام ودفــع إيجــار بيوتهــم فــي 

الربــع األول مــن عــام 2022.

https://www.rescue.org/press-release/irc-warns-pushbacks-are-costing-lives-39-refugees-remain-trapped-dangerous-islet-near
https://www.reuters.com/world/irc-calls-evacuation-refugees-trapped-islet-between-greece-turkey-2022-08-15/
https://twitter.com/Mofalebanon/status/1555505800428359680
https://www.sawtbeirut.com/lebanon-news/%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-15000-%D9%86%D8%A7/
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/659501/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/659501/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/659501/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/ar
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/558313/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D8%B9%D9%84
https://www.unhcr.org/jo/ar/21081-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%88.html 
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على الصعيد السياسي والحقوقي: 

فــي 31/ تمــوز قالــت صحيفــة التلغــراف إّن الحكومــة البريطانيــة متهمــة بخــرق القوانيــن وذلــك لتمويلهــا ســجنًا 
فــي شــمال شــرق ســوريا يحــوي أشــخاصًا يشــتبه أنهــم كانــوا يتبعــون لتنظيــم داعــش، بمــا فيهــم أطفــال. وقالــت 
ــى  ــة، واحــد منهــم عل الصحيفــة إن 750 طفــًا ال تتجــاوز أعمارهــم 9 أعــوام، بمــن فيهــم أطفــال مــن جنســيات غربي
األقــل يحمــل الجنســية البريطانيــة، يقبعــون فــي هــذا الســجن دون توجيــه أي اتهــام أو مثولهــم أمــام أي محكمــة.

فــي 1/ آب أصــدرت وزارة األمــن الداخلــي األمريكيــة قــرارًا قالــت فيــه إنــه تــم تمديــد تصنيــف ســوريا ضمــن الــدول التــي 
يمكــن أن يســتفيد مواطنوهــا، واألفــراد الذيــن ليــس لديهــم جنســية والذيــن أقامــوا بشــكل اعتيــادي فــي ســوريا، مــن 
وضــع الحمايــة المؤقتــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وذلــك لمــدة 18 شــهرًا، اعتبــارًا مــن 1/ تشــرين األول القــادم 
ــد نظــام الحمايــة  ــدأ فــي 29/ آذار/ 2012 وقــد تــم تمدي ــًا ب وأضــاف القــرار أن تصنيــف ســوريا علــى أنهــا محميــة مؤقت

المؤقــت ثــاث مــرات نظــرًا الســتمرار النــزاع المســلح فيهــا وللظــروف االســتثنائية والمؤقتــة التــي تمــر بهــا البــاد.

فــي 2/ آب أصــدر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بيانــًا صحفيــًا قــال فيــه إن الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة تتشــارك معهــا المســؤولية عــن االنتهــاكات المرّوعــة لحقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا هــذه القــوات، 
وأضــاف البيــان أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــا تــزال تتلقــى دعمــًا سياســيًا وعســكريًا وماليــًا مــن دول كالواليــات 
المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة والســويد، دون قيــود تتعلــق باحترامهــا لحقــوق الســكان فــي المناطــق التــي 

تســيطر عليهــا، وخصوصــًا وضــع الســجون التــي تحتجــز فيهــا اآلالف فــي ظــروف غيــر إنســانية.

فــي 4/ آب نشــر حســاب برنامــج األغذيــة العالميــة لألمــم المتحــدة علــى موقــع تويتــر تغريــدًة قالــت فيهــا إن 14 
شــاحنة تابعــة للبرنامــج نقلــت حصــص غذائيــة، دقيــق وقمــح ومكمــات غذائيــة، مــن حلــب إلــى مســتودعات البرنامــج 
فــي مدينــة ســرمدا بريــف إدلــب، وذلــك تماشــيًا مــع قــرار مجلــس األمــن رقــم 2642، ومكملــة لعمليــات إدخــال 

المســاعدات عبــر الحــدود.

قافلة مساعدات أممية تابعة لبرنامج األمم المتحدة إلى مناطق شمال غرب سوريا قادمة من مناطق 

سيطرة قوات النظام السوري عبر معبر الترنبة – سراقب بريف محافظة إدلب في 4/ آب/ 2022

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/07/31/dark-danger-lost-boys-syrias-prison-system/
https://www.federalregister.gov/documents/2022/08/01/2022-16508/extension-and-redesignation-of-syria-for-temporary-protected-status
https://euromedmonitor.org/ar/article/5275/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/WFP_AR/status/1555124352852627456
https://drive.google.com/file/d/1i8J2h5uGvkklwQl6njMw9hdfbNdQ7OJc/view?usp=sharing
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فــي 4/ آب قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن قــرار مجلــس الدولــة الهولنــدي الصــادر فــي تمــوز الفائــت 
والقاضــي بعــدم إمكانيــة نقــل طالبــي اللجــوء الســوريين فــي هولنــدا تلقائيــًا إلــى الدنمــارك بموجــب اتفــاق دبلــن 
لاتحــاد األوروبــي، والــذي خلــص أيضــًا إلــى أنــه ال يمكــن االعتقــاد بــأن الســلطات الدنماركيــة تحتــرم حظــر المعاملــة 

الاإنســانية، هــو قــرار يســاعد فــي حمايــة طالبــي اللجــوء الســوريين فــي االتحــاد األوروبــي.

 لهــا إّن هنــاك مــا يقــارب4.1 مليــون 
ٍ
فــي 5/ آب قالــت منظمــة الاجئيــن الدوليــة Refugees International فــي تقريــر

شــخصًا بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، منهــم 3.1 مليــون شــخصًا يعانــون مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي، و1.7 مليــون شــخصًا نازحــون ويعيشــون فــي المخيمــات، وأضــاف التقريــر أنــه ســيكون مــن 
الصعــب للغايــة العثــور علــى بدائــل مناســبة آلليــة األمــم المتحــدة إليصــال المســاعدات عبــر الحــدود لمــن يحتاجــون 
ــر إنــه يجــب علــى أعضــاء  لهــا فــي شــمال غــرب ســوريا فــي حــال اســتمر الفيتــو الروســي فــي عرقلتهــا، وقــال التقري
ــر خطــوط  ــًا بآليــة إيصالهــا عب ــر الحــدود كلي ــة إيصــال المســاعدات عب مجلــس األمــن رفــض محــاوالت اســتبدال آلي

التمــاس فــي القــرارات المســتقبلية. 

فــي 5/ آب قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، خــال مؤتمــر صحفي فــي نيويورك 
إّن عمليــات إيصــال المســاعدات اإلنســانية عبــر الخطــوط غيــر قــادرة فــي الوقــت الحالــي علــى تغطيــة العمليــات 
الضخمــة التــي تتــم فــي عمليــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية التــي تصــل إلــى 2.4 مليــون شــخصًا شــهريًا فــي 
منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وأشــار إلــى تدهــور األوضــاع اإلنســانية فــي تلــك المنطقــة بســبب اســتمرار األعمــال 

العدائيــة وتفاقــم األزمــة االقتصاديــة.

ــدًة قــال فيهــا إّن دان  ــر تغري ــى موقــع تويت ــى ســوريا الرســمي عل ــي إل ــة االتحــاد األوروب فــي 8/ آب نشــر حســاب بعث
ستوينســكو، رئيــس البعثــة قــام بــأول زيــارة مشــتركة مــع عمــران رضــا، المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة ومنســق 

الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا، إلــى حلــب وحمــص وحمــاة.

فــي 8/ آب قالــت صحيفــة واشــنطن بوســت األمريكيــة إّن النظــام الســوري عمــل علــى مــدى الســنوات الماضيــة، 
بشــكل جــدي علــى تجنيــد مســتخدمي موقــع YouTube والمؤثريــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الذيــن يدخلــون 
البــاد مــن خــال وكاالت ســفر معتمــدة مــن قبــل النظــام الســوري وبمجــرد وصولهــم يتــم تعييــن مرافقيــن لهــم 
بصفــة مترجميــن. ونقلــت الصحيفــة أنــه علــى الرغــم مــن ادعــاء معظــم هــؤالء المؤثريــن حيادهــم السياســي إال أنهــم 
يروجــون ألجنــدة النظــام الســوري مــن خــال نقــل معلومــات مغلوطــة تفيــد بــأن األوضــاع فــي ســوريا علــى خيــر مــا 
يــرام، وأعربــت الصحيفــة عــن قلقهــا مــن قيــام العديــد مــن الشــركات الغربيــة برعايــة تلــك الفيديوهــات، حيــث قامــت 
ــو التــي تــم إنتاجهــا خــال رحــات الســفر  شــركات Duolingo و Surfshark و Skillshare برعايــة جميــع مقاطــع الفيدي

تلــك، وتمكــن المدونــون مــن اســتثمار هــذا المحتــوى علــى موقــع YouTube لجنــي األربــاح الماديــة منهــا.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@131909/overdracht-syrische-vreemdelingen/
https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/04/dutch-decision-helps-protect-eus-syrian-asylum-seekers 
https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/8/2/transforming-syrias-lifeline-a-plan-for-sustaining-cross-border-aid-in-northwest-syria
https://press.un.org/en/2022/db220805.doc.htm
https://twitter.com/EUinSyria/status/1556572002953138176
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/08/travel-influencers-whitewash-syrian-war/
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فــي 10/ آب أصــدر الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن بيانــًا فــي الذكــرى العاشــرة الختفــاء الصحفــي األمريكــي أوســتن تايــس 
ــل مســؤولية اختطافــه للنظــام الســوري، حســبما أورد البيــان الــذي  فــي مدينــة دمشــق فــي 13/ آب/ 2013، وحمَّ
نشــره موقــع البيــت األبيــض” نحــن نعلــم علــى وجــه اليقيــن أنــه محتجــز مــن قبــل الحكومــة الســورية.” وقــد أصــدرت 
وزارة الخارجيــة فــي حكومــة النظــام الســوري فــي 17/ آب بيانــًا وصفــت فيــه هــذه التصريحــات بـــ “المضللــة والبعيــدة 
القنصليــة  للعاقــات  فيينــا  اتفاقيــات  أحــكام  “خرقــت  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  أّن  وأضافــت  المنطــق”  عــن 
والدبلوماســية حيــن غضــت الطــرف بــل وشــجعت العشــرات مــن مواطنيهــا علــى الســفر إلــى ســوريا والدخــول إلــى 

أراضيهــا بشــكل غيــر شــرعي وإلــى مناطــق تواجــد المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة”.

فــي 10/ آب أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري التعميــم رقــم 22 القاضــي بتحديــد إجــراءات 
حــول ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة ضمــن المحاكــم الشــرعية، وتضمــن التعميــم 5 أدلــة يجــب التأكــد مــن 
توفرهــا مــن قبــل القضــاة ذوي االختصــاص فــي الدعــاوى الخاصــة بتثبيــت الوفــاة، كمــا أوجــب علــى جميــع المحاكــم 
ذات االختصــاص بقضايــا تثبيــت الوفــاة التقيــد بمــا ورد فــي التعميــم. وقــد تضمــن التعميــم فــرض الموافقــة األمنيــة 
ــرًا  ــا تقري ــة، وقــد أصدرن ــد مــن تغــول األجهــزة األمني ــذي يزي ــة لتثبيــت دعــاوى الوفــاة؛ األمــر ال ــى الجهــات القضائي عل
اســتعرضنا فيــه تحليلنــا لمــا ورد فــي نــص هــذا التعميــم مــن تجــاوزات دســتورية وقانونيــة ونتائــج تترتــب عليــه، 
وأوضــح أن النظــام الســوري امتنــع عــن إعطــاء شــهادات وفــاة، باســتثناء حــاالت قليلــة، ألهالــي المواطنيــن الذيــن 

قــام بقتلهــم منــذ آذار/ 2011.

في 11/ آب قالت منظمة مراسلون با حدود إّن السلطات “في منطقتي الحكم الذاتي الكردية، السورية والعراقية” 
قامــت علــى مــدى األســابيع الماضيــة باســتهداف الصحفييــن العامليــن لصالــح قنــوات تلفزيونيــة مرتبطــة بأحــزاب 
سياســية منافســة لتلــك الســلطات، وأضافــت المنظمــة أّن الصحفييــن فــي تلــك المناطــق يدفعــون ثمــن الصــراع 
السياســي، وأكــدت المنظمــة أنــه فــي 2/ آب تــم اختطــاف المراســل التلفزيونــي بــرزان فرمــان فــي مدينــة القامشــلي 
شــمال شــرق ســوريا، كمــا قامــت ســلطات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة شــمال شــرق ســوريا، بإيقــاف عمــل قنــاة رووداو 

منــذ شــباط الفائــت، وحظــرت عمــل قنــاة Kurdistan 24  العراقيــة الكرديــة.

ــة عــن منطقــة شــمال غــرب  ــر الحال فــي 11/ آب قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي تقري
ســوريا، إن القصــف علــى المنطقــة اســتمر فــي شــهري حزيــران وتمــوز، وتســبب فــي مقتــل 14 مدنيــًا، بينهــم 5 
أطفــال، وســيدتين، وأضــاف التقريــر أّنــه علــى صعيــد النــزوح الداخلــي تــم تســجيل نــزوح 8590 شــخصًا فــي حزيــران 

.)HNAP( و7842 شــخصًا فــي تمــوز، وفًقــا لبرنامــج تقييــم االحتياجــات اإلنســانية

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/10/statement-by-president-biden-on-the-ten-year-anniversary-of-austin-tices-captivity/
http://mofaex.gov.sy/ar/news1931/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8D-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOmQHwQIqisEFn31Tkzmddt3RJ1Jvea9/view?usp=sharing
https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-11-aug-2022
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فــي 21/ آب أصــدر نيــد برايــس، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، بيانــًا فــي الذكــرى الســنوية التاســعة 
للهجــوم الكيميائــي الــذي نفذتــه قــوات النظــام الســوري فــي غوطتــي ريــف دمشــق، قــال فيــه إنــه ال يمكــن أن يكــون 
هنــاك إفــات مــن العقــاب ألولئــك الذيــن يســتخدمون األســلحة الكيميائيــة، وإّن الواليــات المتحــدة تســتخدم جميــع 

ــز المســاءلة عــن مثــل هــذه الهجمــات. األدوات المتاحــة لتعزي

وفــي 25/ آب قــال جوزيــف مانســو، الســفير األميركــي لــدى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، فــي مقابلــة مــع قنــاة 
الحــرة إن الواليــات المتحــدة تعتقــد أن النظــام الســوري اســتخدم الســاح الكيمــاوي 50 مــرًة علــى األقــل خــال 
الصــراع فــي ســوريا، وأضــاف “النظــام الســوري مــا زال يملــك مخزونــًا مــن الســاح الكيمــاوي، وأنــه ال تــزال لديــه 
القــدرة علــى إنتــاج ســاح كيمــاوي جديــد”، وأشــار إلــى أّن المجتمــع الدولــي بــذل جهــودًا إلرســال فــرق مــن منظمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة للتحقــق مــن إعــان النظــام الســوري عــن تدميــر أســلحته الكيماويــة، إال أن المشــكلة 
تتمثــل فــي أن النظــام الســوري يعيــق عمــل هــذه الفــرق وال يتعــاون مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وال 

يتقيــد بالتزاماتــه الدوليــة.

فــي 29/ آب قــال غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، فــي إحاطــة لــه أمــام مجلــس األمــن، إّن شــهر 
آب شــهد ازديــادًا فــي عــدد الهجمــات وذلــك مــن كل األطــراف الفاعلــة، وأضــاف “إننــي قلــق مــن أّن التصعيــد المتزايــد 
يمكــن أن يــؤدي إلــى مزيــد مــن التدهــور، حيــث يدفــع المدنيــون الثمــن األكبــر جــراء ذلــك” وأشــار إلــى أن هنــاك حاجــة 
ماســة إلــى عمليــة سياســية تتحــرك بثبــات إلــى األمــام، وهــذا ال يتحقــق فــي الوقــت الحالــي جــراء التشــرذم فــي ســوريا 

والمنطقــة وعلــى المســتوى الدولــي، إضافــة إلــى نقــص الثقــة واإلرادة.

فــي 29/ آب قالــت جويــس مســويا، األميــن العــام المســاعد للشــؤون اإلنســانية ونائبــة منســق اإلغاثــة فــي حــاالت 
الطــوارئ، فــي إحاطــة أمــام مجلــس األمــن حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، “إّن العنــف يعيــق قدرتنــا علــى العمــل، 
ــد األعمــال العدائيــة”، وأضافــت أن النقــص فــي  ــم تأجيــل تســليم المســاعدات إلــى رأس العيــن بســبب تزاي حيــث ت
التمويــل يتســبب بعواقــب كارثيــة، حيــث يزيــد مــن عــدد المتســربين مــن المــدارس، كمــا يســبب رفــع معــدالت ســوء 

التغذيــة، وأشــارت إلــى أّن عــدم اتخــاذ إجــراء عاجــل ســوف يتســبب فــي ضيــاع جيــل كامــل مــن األطفــال الســوريين.

 نشــرته صحيفــة 
ٍ

30/ آب قــال جوناثــان هارغريفــز، مبعــوث المملكــة المتحــدة مــن أجــل ســوريا، فــي مقــال فــي 
الشــرق األوســط، “يواجــه الاجئــون الســوريون العائــدون انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان واالضطهــاد علــى 
ــوا مــن االعتقــاالت التعســفية  ــن قــد عان ــدي الحكومــة الســورية والميليشــيات التابعــة لهــا”. وأضــاف أن العائدي أي
واالحتجــاز والتعذيــب وســوء المعاملــة واالختفــاء القســري واإلعــدام بــدون أي محاكمــات، كمــا تمــت ســرقة األراضــي 

ــة لعــودة الاجئيــن إليهــا. ــأن ســوريا ليســت آمن ــم ب والممتلــكات ممــا جعــل العــودة المســتدامة مســتحيلة، وخت

https://www.state.gov/ninth-anniversary-of-the-ghouta-syria-chemical-weapons-attack/
https://www.alhurra.com/syria/2022/08/25/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-50-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2022-08-29_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered.pdf
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-relief-coordinator-ms-joyce-msuya-briefing-security-council-humanitarian-situation-syria-29-august-2022
https://english.aawsat.com/home/article/3844811/jonathan-hargreaves/normalization-syrian-regime-didn%E2%80%99t-yield-any-results 
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يومــي 30 و31/ آب عقــد مبعوثــون مــن جامعــة الــدول العربيــة ومصــر واالتحــاد األوروبــي وفرنســا وألمانيــا والعــراق 
واألردن والنرويــج وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة اجتماعــًا فــي 
مدينــة جنيــف لمناقشــة األزمــة فــي ســوريا، أكــد المجتمعــون فــي نهايــة االجتمــاع علــى التزامهــم بالتوصــل إلــى حــل 
سياســي فــي ســوريا بمــا يتفــق مــع قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254، حســبما ورد فــي البيــان المشــترك الــذي 
نشــره موقــع وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي 31/ آب، وقــال البيــان أيضــًا إن المجتمعيــن أكــدوا دعمهــم المســتمر 
لتنفيــذ واســتدامة وقــف فــوري شــامل إلطــاق النــار، ودعمهــم لعمــل اللجنــة الدســتورية، وإجــراء انتخابــات حــرة 
ونزيهــة فــي ســوريا، وإنهــاء االحتجــاز التعســفي، ودعــا البيــان كل األطــراف، وخصوصــًا النظــام الســوري، لمواصلــة 
اجتماعــات اللجنــة الدســتورية لتحقيــق حــل شــامل فــي ســوريا، وأكــد البيــان أيضــًا علــى ضــرورة مواصلــة الضغــط 
ــم التــي ارتكبــت فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك اســتخدام  مــن أجــل المســاءلة والمحاســبة عــن جميــع الفظائــع والجرائ

األســلحة الكيماويــة.

على صعيد المحاسبة والمناصرة:

 نشــرته علــى موقعهــا الرســمي إّنهــا تلقــت وثائــق مهمــة عــن 
ٍ
فــي 12/ آب قالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية فــي بيــان

ــع ارتكبتهــا  ــة علــى فظائ ــم يحتمــل أّن النظــام الســوري قــد ارتكبهــا، وأضــاف البيــان أّن هــذه الوثائــق، تقــدم أدل جرائ
قــوات مواليــة للنظــام الســوري خــال مجــزرة حــي التضامــن فــي دمشــق فــي 2013، حيــث ُقتــل عشــرات المدنييــن 
هنــاك، ومــن المرجــح أن تشــكل األعمــال المزعومــة أخطــر الجرائــم الدوليــة، وتحديــدًا الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
الحــرب. وتعليقــًا علــى ذلــك فــي 15/ آب نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري عــن وزارة الخارجيــة 
فــي حكومــة النظــام الســوري أن المقاطــع المصــورة الخاصــة بمجــزرة التضامــن والتــي اســتند عليهــا بيــان وزارة 
الخارجيــة الفرنســية هــي “مفبركــة ومجهولــة المصــدر وتفتقــد بالتالــي ألدنــى درجــات الصدقيــة” وأضافــت الوكالــة 
نقــًا عــن تصريــح وزارة خارجيــة النظــام الســوري “الحكومــة الفرنســية مــن خــال انخراطهــا الكامــل فــي دعمهــا 
الامحــدود لإلرهــاب فــي الحــرب علــى ســوريا تتحمــل مســؤولية أساســية فــي ســفك الــدم الســوري والجرائــم التــي 
ــم ضــد اإلنســانية وتســتوجب المســاءلة  ــم الحــرب والجرائ ــى مســتوى جرائ ارتكبــت بحــق الســوريين والتــي تصــل إل

السياســية والقانونيــة”. 

فــي 15/ آب أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا قالــت فيــه إنَّ تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
ــم، فــي  ــزاع المســلح” فــي عــام 2021، يظهــر مجــددًا أن ســوريا مــن أســوأ بلــدان العال الســنوي حــول “األطفــال والن
عــدة أنمــاط مــن االنتهــاكات، وأضــاف البيــان أن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقــوم بمراجعــة ســنوية للتقاريــر 
الصــادرة عــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة عــن األطفــال، وذلــك باعتبارهــا مصــدرًا أساســيًا لانتهــاكات بحــقِّ 

ــاغ فــي منظمــة اليونيســيف. ــة الرصــد واإلب األطفــال فــي ســوريا، وذلــك مــن خــال التعــاون والشــراكة مــع آلي

https://www.state.gov/joint-statement-on-syria-2/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/syria/news/article/syria-fight-against-impunity-12-aug-2022
https://sana.sy/?p=1718063
https://snhr.org/arabic/?p=15865
https://undocs.org/ar/S/2022/493
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فــي 21/ آب أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا فــي الذكرى الســنوية التاســعة ألضخــم هجوم للنظام 
الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى المواطنيــن الســوريين فــي غوطتــي دمشــق، قالــت فيــه إّن الهجــوم أســفر عــن 
مقتــل 1144 شــخصًا اختناقــًا، بينهــم 194 ســيدة و99 طفــًا، تشــكل حصيلــة الضحايــا النســاء واألطفــال مــا قرابتــه 
ثلــث حصيلــة الضحايــا اإلجماليــة، مــا يظهــر نيــة مبيتــة لــدى النظــام الســوري بقتــل أكبــر عــدد مــن الســوريين، وأشــار 
التقريــر إلــى أّنــه علــى الرغــم مــن أن النظــام الســوري قــد نفــذ 217 هجومــًا كيميائيــًا ضــدَّ شــعبه، إال أنَّ الهجمــات 

الكيميائيــة البربريــة علــى غوطتــي دمشــق فــي 21/ آب/ 2013 تبقــى األقســى واألشــد صعوبــة.

فــي 25/ آب نشــر المجلــس الســوري البريطانــي تحقيقــًا حــول المجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري فــي 
مدينــة داريــا بريــف دمشــق فــي آب/ 2012، بالتعــاون مــع فريــق مــن المحققيــن الســوريين، أو مــن هــم مــن أصــل 
ســوري، اســتند إلــى شــهادات الناجيــن والشــهود المنتشــرين فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتمكنــوا مــن خالهــا إثبــات 

ــي عــن المجــزرة.  ــة ومليشــيات حــزب هللا اللبنان مســؤولية قــوات النظــام الســوري وميليشــيات إيراني

فــي 30/ آب أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التقريــر الســنوي الحــادي عشــر عــن االختفــاء القســري 
 

ٍ
فــي ســوريا، وذلــك فــي اليــوم الدولــي لضحايــا االختفــاء القســري، قــال التقريــر إنَّ قرابــة 111 ألــف مواطــن مختــف
قســريًا منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2022، غالبيتهــم العظمــى لــدى النظــام الســوري ممــا يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية، 
ــي  ــرز أدوات القمــع واإلرهــاب الت وأضــاَف أن النظــام الســوري اســتخدم اإلخفــاء القســري بشــكل منهجــي كأحــد أب
ــر أّن مــا ال يقــل عــن  تهــدف إلــى ســحق وإبــادة الخصــوم السياســيين لمجــرد تعبيرهــم عــن رأيهــم، وقــد وثــق التقري
154398 شــخصًا بينهــم 5161 طفــًا و10159 ســيدة ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري علــى يــد 
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آب/ 2022، 88 % منهــم لــدى النظــام الســوري.

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

بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بحالــة اختفــاء قســري.

https://snhr.org/arabic/?p=15959
https://www.syrianbritish.org/_files/ugd/3f0228_a983dda5e33c4d929bfd7681cd0b3563.pdf
https://snhr.org/arabic/2022/08/30/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1/
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في آب:

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

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آب مقتــل 91 مدنيــًا، بينهــم 28 طفــًا و2 ســيدة )أنثــى بالغــة( النســبة 
األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 1 مــن الكــوادر اإلعاميــة. كمــا وثقنــا مقتــل 7 شــخصًا قضــوا 
ث بشــكل  بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 1 مجــزرة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا. مفصَّ

https://drive.google.com/file/d/1uSY8VAr1IKTFtRo9460S8ErOntuD-P37/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(1 : 14 بينهــم 
4 طفــًا.

- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 4

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 73 مدنيًا بينهم 24 طفًا و2 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:
- قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 15 بينهم 5 طفًا.
- ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 11 بينهم 5 طفًا. 

- رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 24 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة. 
- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 4 بينهم 3 طفًا. 

- قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 9 بينهم 5 طفًا. 
- عبث باألسلحة:1 طفًا. 
- حرس الحدود التركي: 2 

- القوات التركية:7 بينهم 4 طفًا، و1 سيدة. 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
ــة اعتقــال تعســفي بينهــا 17 طفــًا و11  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آب مــا ال يقــل عــن 186 حال
ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات 
ــي مــن الشــهر  ــرًا فــي الثان ــا تقري ــم درعــا. وقــد أصدرن النظــام الســوري فــي محافظــة دمشــق تليهــا ريــف دمشــق ث
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: 83 بينهم 3 سيدة.
- هيئة تحرير الشام2: 9 بينهم 1 طفًا.

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 43 بينهم 4 طفًا، و6 سيدة.
- قوات سوريا الديمقراطية: 51 بينهم 12 طفًا، و2 سيدة.

2 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

1 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.
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تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ــة،  ــة مدنيَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آب مــا ال يقــل عــن 3 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ

جميعهــا فــي محافظــة حلــب.

وفي هذه الهجمات وثَّقنا 2 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، و1 على سوق.

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

- قوات سوريا الديمقراطية: 1

ثانيًا: الجهات األخرى:
- قذائــف لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا: 2 تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهمــا بيــن 

قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومــا زالتــا قيــد التحقيــق.

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

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

المربعات السكانية
األسواق

المجموع:

11

1

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى قوات سوريا 
قذائف لم نتمكن من الديمقراطية

تحديد مصدرها

الجهة الفاعلة

 المركز المعتدى عليه
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى أيلــول مــن العــام 
عــت شــهريًا علــى النحــو التالــي: ذاتــه 54 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

ُيظهــر المخطــط أن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة فــي شــهر آب هــي الحصيلــة الشــهرية األقــل منــذ 
ــة  ــة المدني ــى المراكــز الحيوي ــداء عل ــة لحــوادث االعت ــة اإلجمالي ــة 6 % مــن الحصيل ــة عــام 2022، وقــد بلغــت قراب بداي

المســجلة فــي هــذا العــام.

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

األربعــاء 3/ آب/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة األحيــاء الســكنية فــي مدينــة إعــزاز 
ــم األساســي الواقعــة فــي  ــخ قــرب مدرســة األندلــس للتعلي بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط أحــد الصواري
الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة نحــو 5 مدنييــن بجــراح، إضافــة إلــى إصابــة ســور المدرســة 

بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

https://bit.ly/3wB1jvu
https://drive.google.com/file/d/1CwNCVH02cf8UAsm7_XyL0r5SdF6CyZLP/view?usp=sharing


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان 22

في سوريـــا فـــــي آب 2022

البــاب بريــف محافظــة حلــب  10:40 بالتوقيــت المحلــي، تعّرضــت مدينــة  2022 قرابــة الســاعة  19/ آب/  الجمعــة 
 بقرابــة ســتة صواريــخ لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى 

ٍ
الشــرقي لهجــوم

لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار 
ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن 

الهجــوم.

ــة 70م مــن مســجد الشــيخ  ســقطت صواريــخ عــدة وســط شــارع عــام معــروف بســوق الخميــس علــى بعــد قراب
دوشــل؛ مــا تســبب فــي وقــوع مجــزرة، إضافــة إلــى إصابــة عــدد مــن المحــاّل التجاريــة ومرافــق الســوق بأضــرار ماديــة 
متفاوتــة، كمــا ســقط صــاروخ علــى ســور مدرســة وضــاح المعروفــة حاليــًا بمدرســة أرض روم للتعليــم األساســي؛ 
مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي الســور وأحــد األبنيــة الملحقــة بســاحة المدرســة. تخضــع مدينــة البــاب لســيطرة قــوات 

الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم أرضي لم نتمكن من تحديد مصدره على سوق الخميس الشعبي في مدينة الباب/ حلب 

في 19/ آب/ 2022 – بعدسة: وليد اإلدلبي

https://bit.ly/3pUzqL8
https://drive.google.com/file/d/1GWICy0o3VT2ARVCTFZk7nbNHpdyx79pS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V_BiA5F9WgYLi8kyN3HtoS-Rg41LH0n4/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeYluLLsZlxNsj7KozBV_j0BzfX0O9ItFTg-FAaIn-eTlw?e=PGCdHc
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ebd8hY_-RipAncu0zhdMKVAB8KHunOom92G7vAzLb0gQQg?e=gZHqIg
https://drive.google.com/file/d/1dzDorIM9eVS45GlbJ4WUpMy7fxa2HNlQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CBaK7cQwRRSyGv8OxyELRlBN36MMkAAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R22-HK81bFsSOwvICCCcj_fcE5_ySWC1/view?usp=sharing
https://bit.ly/3AWttn9
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeYluLLsZlxNsj7KozBV_j0BzfX0O9ItFTg-FAaIn-eTlw?e=PGCdHc
https://drive.google.com/file/d/1lssgCWO9uH56sUR42vfhTxmewP-cubgs/view
https://drive.google.com/file/d/1T8kD8yOHa5jJAVE1lGjhEPPP8AzvqkdT/view
https://www.youtube.com/watch?v=pcwbicFwFUw
https://drive.google.com/file/d/1evzFSJv0SjVGMjd6hxZpf-F7DGLikEcl/view?usp=sharing
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رابعًا: مرفقات: 

)1( توثيــق مقتــل 91 مدنيــا بينهــم 28 طفــا و2 ســيدة، و7 ضحايــا بســبب التعذيــب بينهــم 1 طفــل فــي ســوريا فــي 
2022 آب 

)2( توثيق ما ال يقل عن 186 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في آب بينهم 17 طفًا و11 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=16025 
https://snhr.org/arabic/?p=16025 
https://snhr.org/arabic/?p=16025 
https://snhr.org/arabic/?p=16025 
https://snhr.org/arabic/?p=16036 
https://snhr.org/arabic/?p=16036 
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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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