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

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

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

ــا مــن توثيقهــا. التــي تمكنَّ

ــابقة  مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا السَّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، التــي تمكنــا 
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 أيلول:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

اســتمرت فــي أيلــول عمليــات القصــف المدفعــي الــذي تنفــذه قــوات النظــام الســوري علــى منطقــة إدلــب فــي شــمال 
غــرب ســوريا. وقــد تركــز هــذا القصــف علــى قــرى وبلــدات جبــل الزاويــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حلــب الغربــي 
وســهل الغــاب فــي ريــف حمــاة الغربــي، القريبــة مــن خــط التمــاس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، كمــا 
تعرضــت بلــدات وقــرى ريــف حلــب الغربــي وريــف إدلــب الجنوبــي البعيــدة عــن خطــوط التمــاس إلــى هجمــات أرضيــة 
مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، تســببت إحــدى هــذه الهجمــات فــي 6/ أيلــول فــي إصابــة ســيدة بجــراح، إضافــًة إلــى 
أضــرار ماديــة فــي منــازل عــدة فــي قريــة شــنان فــي جبــل الزاويــة جنــوب إدلــب، وإصابــة بنــاء مســجد فــي القريــة بأضــرار 
ماديــة متوســطة، كمــا تســبب هجــوم آخــر فــي مقتــل مدنــي، وإصابــة آخــر بجــراح فــي قريــة كفــر عمــة غــرب مدينــة حلــب 

فــي 22/ أيلــول. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 
https://news.snhr.org/ar/?p=106748
https://news.snhr.org/ar/?p=107134
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ت القــوات الروســية منــذ الربــع األول مــن شــهر أيلــول مــن ضرباتهــا الجويــة علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا،  صعــدَّ
حيــث ســجلنا عشــرات الغــارات الجويــة التــي طالــت مناطــق مدنيــة وأخــرى عســكرية، تركــزت علــى منطقــة الشــيخ 
يوســف وحفســرجة وســهل الــروج غربــي إدلــب، حيــث تســبب قصــف جــوي فــي 8/ أيلــول علــى قريــة حفســرجة غــرب 
إدلــب فــي مجــزرة أســفرت عــن مقتــل ســتة مدنييــن علــى األقــل، بينهــم طفــان، وُأصيــب قرابــة 11 مدنيــًا آخريــن بجــراح، 
ــي  ــة مدن ــول مــا أســفر عــن إصاب ــى المنطقــة ذاتهــا فــي 17/ أيل ــة عل ــى شــن غــارات جوي كمــا عــادت القــوات ذاتهــا إل
بجــراح، إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة فــي المواقــع المســتهدفة. وفــي 27/ أيلــول تســبب هجــوم جــوي آخــر علــى مقــر 
إلحــدى الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة يقــع وســط مخيمــات نازحيــن عــدة شــمال إدلــب، فــي إصابــة 4 مدنييــن 
بجــراح كانــوا قــرب موقــع القصــف، إضافــًة إلــى حالــة مــن الخــوف والهلــع لــدى النازحيــن فــي المخيمــات. كمــا ســجلنا 
 زراعيــة فــي منطقــة تــل ســحان 

ٍ
فــي أيلــول هجومــًا مــن قبــل القــوات الروســية بصــاروخ متوســط المــدى علــى أرض

فــي ســهل الــروج غــرب إدلــب، فــي 8/ أيلــول، وقــد تزامــن ســقوط الصــاروخ مــع غــارات جويــة مــن القــوات ذاتهــا علــى 
منطقــة جبليــة قــرب قريــة الغفــر القريبــة مــن منطقــة تــل ســحان، مــا زالــت عمليــات تحقيــق الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان مســتمرة للتأكــد فــي حــال كان الصــاروخ ُمحمــًا بذخائــر عنقوديــة.

دمار في أحد المنازل إثر قصف مدفعية تابعة لقوات النظام السوري بالقذائف األطراف الجنوبية 

في قرية شنان/ غرب إدلب في 6/ أيلول/ 2022

https://news.snhr.org/ar/2022/09/08/مجزرة-بحق-مدنيين-إثر-قصف-جوي-روسي-قرية-ح/
https://news.snhr.org/ar/?p=107007
https://news.snhr.org/ar/?p=107322
https://news.snhr.org/ar/?p=106804
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://drive.google.com/file/d/1uHfgW0_t8XHsrZbKtF-Z7AShQwjGinMS/view
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فــي أيلــول اســتمرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــّن هجماتهــا األرضيــة علــى مناطــق ريــف حلــب الشــمالي 
الغربــي والشــرقي. كمــا تعرضــت المنطقــة ذاتهــا إلــى هجمــات أرضيــة مصدرهــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
ــة أولشــلي  ــة شــمال حلــب، حيــث تعّرضــت قري ــة الكردي مشــتركة بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات اإلدارة الذاتي
التابعــة إلــى مدينــة البــاب شــرق حلــب فــي 15/ أيلــول إلــى قصــف بالرشاشــات الثقيلــة، لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبيــه 
-وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار أنَّ القصــف قــادم مــن 

الجهــة التــي يســيطران عليهــا- أدى القصــف إلــى إصابــة بنــاء مســجد فــي القريــة بأضــرار ماديــة متوســطة.

علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي أيلــول انفجــار عبــوات ناســفة فــي محافظــات درعــا وحلــب والحســكة، وقد تســبب 
ــن اثنيــن،  ــة- فــي مقتــل مدنَيي ــوة ناســفة موضوعــة فــي الدراجــة الناري ــج عــن عب ــه نات ــة - ُيعتقــد أن انفجــار دراجــة ناري

أحدهمــا طفــل، كانــا يســتقانها علــى طريــق بئــر كوســا جنــوب مدينــة جرابلــس شــرق حلــب، فــي 9/ أيلــول.

اســتمر فــي أيلــول ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائــر فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي 
ســوريا، وتركــزت فــي محافظــات إدلــب ودرعــا وحمــص، كان جّلهــم مــن األطفــال، وقــد تســبب انفجــار لغــم أرضــي فــي 
بنــاء ســكني غيــر جاهــز للســكن وســط مدينــة بنــش فــي ريــف إدلــب الشــمالي الشــرقي، فــي 5/ أيلــول، بمقتــل أربعــة 
أطفــال أشــقاء. بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي أيلــول 11 مدنيــًا بينهــم 9 أطفــال، لتصبــح حصيلــة ضحايــا القتــل 

بســبب األلغــام منــذ بدايــة عــام 2022، 112 مدنيــًا بينهــم 59 طفــًا و9 ســيدات.

ــد هويتهــم، معظمهــم فــي  ــم نتمكــن مــن تحدي ــد مســلحين ل ــال مدنييــن علــى ي ــات اغتي اســتمرت فــي أيلــول عملي
محافظــة درعــا. كمــا ســجلنا مقتــل الجــئ مــن العــراق.

مخلفات صاروخ متوسط المدى أطلقته قوات نعتقد أنها روسية على أرض زراعية قرب تل 

سحان في سهل الروج/ غرب إدلب - 8/ أيلول/ 2022

https://news.snhr.org/ar/2022/09/16/أضرار-في-مسجد-إثر-هجوم-أرضي-لم-نتمكن-من/
https://news.snhr.org/ar/2022/09/14/مقتل-مدني-إثر-انفجار-دراجة-نارية-مفخخة-2/
https://news.snhr.org/ar/tag/ألغام/
https://news.snhr.org/ar/2022/09/05/مقتل-أطفال-أشقاء-عدة-إثر-انفجار-لغم-في-م/
https://news.snhr.org/ar/2022/09/05/مقتل-أطفال-عدة-إثر-انفجار-لغم-جنوب-محاف/
https://news.snhr.org/ar/tag/اغتيال-ar/
https://news.snhr.org/ar/2022/09/14/العثور-على-جثمان-لاجئ-في-مخيم-الهول-4/
https://drive.google.com/file/d/1nhCuOdlG4yhQW_PmhTJWYngBk_FtpILu/view
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فــي 6/ أيلــول قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري إّن ســاح الجــو اإلســرائيلي اســتهدف بالصواريــخ 
مطــار حلــب الدولــي، مــا تســبب فــي خروجــه عــن الخدمــة، وفــي 17/ أيلــول أفــاد المصــدر ذاتــه أن 5 جنــود مــن عناصــر 
قــوات النظــام الســوري ُقتلــوا جــراء قصــف القــوات اإلســرائيلية بالصواريــخ مطــار دمشــق الدولــي وبعــض النقــاط 
جنــوب مدينــة دمشــق، كمــا تســبب القصــف فــي خســائر ماديــة، وتعليقــًا علــى الهجوميــن نشــر موقــع قنــاة إيــران 
إنترناشــيونال فــي 20/ أيلــول تقريــرًا قــال فيــه “نفــذت إســرائيل غــارات جويــة علــى مطــار دمشــق الدولــي ومواقــع 
أخــرى جنــوب دمشــق، فــي 16 و 17/ أيلــول، مســتهدفًة مــا يســمى الوحــدة 2250، وهــي مؤسســة لوجســتية إيرانيــة 
خاصــة يديرهــا الحــرس الثــوري اإليرانــي”، وأضــاف التقريــر أن الوحــدة المســتهدفة مســؤولة عــن اســتقبال المعــدات 

واألســلحة واألفــراد مــن إيــران، وكذلــك دعــم الميليشــيات اللبنانيــة المدعومــة مــن إيــران فــي ســوريا.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي أيلــول فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســويًة ألوضاعهــم 
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 اســتهدفت العائديــن “الاجئيــن والنازحيــن” أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلــى 
مناطــق عودتهــم الخاضعــة إلــى ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وتركــزت هــذه االعتقــاالت قــرب معبــر كســب 
الحــدودي فــي ريــف محافظــة الاذقيــة الشــمالي. وســجلنا عمليــات اعتقــال متفرقــة قامــت بهــا قــوات النظــام 
 الســيدات منهــم وذلــك علــى خلفيــة 

ِ
الســوري عبــر فــرع األمــن الجنائــي اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن لــم تســتثن

حصولهــم علــى حــواالت ماليــة بالعملــة األجنبيــة )الــدوالر(، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي عــدة محافظــات ســورية 
أبرزهــا دمشــق وحلــب، وقــد أخبرتنــا العديــد مــن عائاتهــم أن عمليــات االعتقــال كان هدفهــا االبتــزاز والحصــول علــى 

ــل اإلفــراج عنهــم. األمــوال مقاب

لنا فــي أيلــول 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 وذلــك ضمــن ُأطــر 
ــزت  حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش بهــدف ســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد التابعــة لهــا وتركَّ
هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ديــر الــزور والرقــة، وقــد ســجلنا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن 
والمدرســين علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي وقفــات احتجاجيــة، تنتقــد المنهــاج التعليمــي الــذي تفرضــه قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي مناطــق ســيطرتها ومنعهــا تدريــس المنهــاج التعليمــي الخــاص بــوازرة التربيــة التابعــة للنظــام 

ــًا بهــذا الخصــوص. ــا بيان الســوري، وقــد أصدرن

 بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب 
ٍ

كمــا ســجلنا اســتمرار قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة باختطــاف أطفــال
والتجنيــد التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

https://sana.sy/?p=1734724
https://sana.sy/?p=1741385
https://www.iranintl.com/en/202209203504?fbclid=IwAR2g5zLAjygpHAnN7WpBEWNQowsIcBUiKx109S4dLBekrMuO9yy93qpYvR4
https://www.iranintl.com/en/202209203504?fbclid=IwAR2g5zLAjygpHAnN7WpBEWNQowsIcBUiKx109S4dLBekrMuO9yy93qpYvR4
https://snhr.org/arabic/2022/09/30/إدانة-لقيام-قوات-سوريا-الديمقراطية-با/
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ــب وشــملت  ــزت فــي محافظــة إدل ــن، تركَّ ــر الشــام بحــق مدنيي ــة تحري ــات احتجــاز قامــت بهــا هيئ ــول عملي شــهَد أيل
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 
اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن النازحيــن الذيــن يقيمــون فــي إحــدى المــدارس المهجــورة فــي ريــف محافظــة إدلــب، 
وذلــك علــى خلفيــة رفضهــم الخــروج مــن تلــك المدرســة واإلقامــة فــي المخيمــات المخصصــة للنازحيــن، وقــد ســجلنا 
عمليــة احتجــاز اســتهدفت أطفــااًل بتهمــة حيازتهــم مــواد مشــبوهة حصلــوا عليهــا مــن خــال عملهــم فــي جمــع 

الخــردة.

ــات احتجــاز تعســفي  ــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي أيلــول بعملي مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائ
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

ــة  ــى خلفي ــة، وعل  الســيدات منهــم بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطي
ِ

ــم تســتثن ــن ل اســتهدفت مدنيي
انتقادهــم األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي المناطــق الخاضعــة تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي، وتركــزت فــي 

مدينــة عفريــن وبعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن فــي ريــف محافظــة حلــب.

على صعيد الوضع المعيشي:
فــي أيلــول، اســتمر الوضــع االقتصــادي والمعيشــي والخدمــي بالتدهــور فــي عمــوم مناطــق ســوريا، حيــث ال تــزال 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري تعانــي مــن االرتفــاع المطــرد فــي أســعار المــواد المعيشــية، 
ومــا زاد مــن تــردي األوضــاع قيــام البنــك المركــزي التابــع إلــى حكومــة النظــام الســوري بزيــادة ســعر صــرف الــدوالر 
أمــام الليــرة الســورية بشــكل رســمي، حيــث نقلــت جريــدة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 20/ أيلــول أّن هــذه 

الزيــادة كانــت بمعــدل حوالــي 7 % ليصبــح ســعر صــرف الــدوالر الواحــد 3015 ليــرة ســورية بــداًل مــن 2814 ليــرة.

ــاء، اســتمرت حكومــة النظــام الســوري فــي تطبيــق سياســة تقنيــن  ــدًا أزمــة الكهرب وعلــى الصعيــد الخدمــي، وتحدي
الكهربــاء فــي معظــم مناطــق ســيطرته، وقــد عّلــق مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا 
 نشــرها علــى حســابه الرســمي علــى تويتــر فــي 29 أيلــول، بخصــوص نقــص الكهربــاء فــي ســوريا أن هــذا 

ٍ
فــي تغريــدة

النقــص “يؤثــر علــى القــدرة علــى اســتعادة الخدمــات الرئيســة مثــل أنظمــة الميــاه واألســواق والمخابــز وغيرهــا”.

وعلــى صعيــد آخــر ال تــزال معظــم مناطــق ســيطرة النظــام الســوري تشــهد شــحًا فــي المحروقــات مــا يــؤدي إلــى 
زيــادة األعبــاء علــى المواطنيــن فــي ظــّل ارتفــاع أســعارها فــي الســوق الســوداء، حيــث وصــل ســعر ليتــر البنزيــن 
الواحــد فــي بعــض المناطــق إلــى 8000 ليــرة ســورية والمــازوت وصــل إلــى 7000 ليــرة ســورية لليتــر الواحــد حســبما 
نقلــت جريــدة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 26/ أيلــول، علمــًا أّن أســعار المــازوت والبنزيــن غيــر المدعوميــن 
المحــددة مــن قبــل حكومــة النظــام الســوري فــي أيــار المنصــرم هــي 3500 ليــرة لليتــر البنزيــن الواحــد نــوع أوكتــان )90(، 
و4000 ليــرة لليتــر البنزيــن نــوع )أوكتــان 95(، أمــا ســعر ليتــر المــازوت الصناعــي والتجــاري هــو 2500 ليــرة لليتــر الواحــد.

https://alwatan.sy/archives/318772?fbclid=IwAR1WIYcN6D6A_UuYfxGYj2tvbUEuZy0GcWkmR9vap7fRFSqECeywTpwP0mY
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1575385897306054656?s=20&t=sUtUjs8rJxLgIZosU97HWw
https://drive.google.com/file/d/1SFPUENh_V3Mg4JAOkr9raXhj3htUTN7e/view
https://drive.google.com/file/d/1JXKGdbcmEGwCxilNiDMqyHfI2A3jZCVv/view
https://alwatan.sy/archives/319391
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ــى  ــن فــي ظــل الوضــع االقتصــادي والمعيشــي المتدهــور عل ــاة المدنيي وفــي شــمال غــرب ســوريا، اســتمرت معان
كافــة األصعــدة، بالتزامــن مــع غــاء أســعار كافــة المــواد الغذائيــة والتموينيــة والمحروقــات، وقــد شــهدت المنطقــة 
ارتفاعــًا فــي أســعار الكهربــاء فــي أريــاف إدلــب ومدينــة عفريــن فــي ريــف حلــب. وال يــزال تأثيــر االنخفــاض المســتمر 
فــي قيمــة صــرف الليــرة التركيــة – المســتخدمة فــي التــداول فــي المنطقــة- أمــام الــدوالر األمريكــي، يؤثــر علــى أســعار 
المــواد الغذائيــة والتموينيــة، فــي ظــل نقــص كبيــر فــي القــوة الشــرائية بســبب انتشــار البطالــة وارتفــاع نســبة الفقــر 
وخصوصــًا فــي المناطــق التــي تضــم مخيمــات النازحيــن، إضافــًة إلــى انخفــاض أجــرة اليــد العاملــة، كمــا يعانــي القطــاع 

الخدمــي والصحــي فــي المنطقــة مــن أزمــة تمويــل فــي ظــل ازديــاد حــاد فــي االحتياجــات اإلنســانية.
واســتمرت هيئــة تحريــر الشــام فــي عمليــات التضييــق علــى ســكان المنطقــة وعلــى وجــه الخصــوص علــى اإلعامييــن، 
ــرز تلــك الحــوادث مــا تعــرض لــه عــدد مــن النشــطاء اإلعامييــن منهــم “هــادي العبــد هللا، محمــد الضاهــر، عبــد  وأب
العزيــز قيطــاز، محمــد الفيصــل، علــي العيســى، عــاء الديــن اليوســف، جميــل الحســن، أحمــد فاحــة”، فــي 12/ أيلــول 
ــة لتجمهــر مئــات  ــر الشــام لمنعهــم مــن التغطيــة اإلعامي ــة تحري ــة تابعــة لهيئ مــن تضييــق مــن قبــل عناصــر أمني
الشــبان فــي ســاحة بــاب الهــوى قــرب معبــر بــاب الهــوى فــي ريــف إدلــب الشــمالي بهــدف دخــول األراضــي التركيــة 
ضمــن مــا ســمي “قافلــة الســام”، والذيــن تعرضــوا مــن قبــل العناصــر ذاتهــا للضــرب بالعصــي والترهيــب باالعتقــال.

وفــي شــمال شــرق ســوريا، اســتمر الوضــع المعيشــي فــي المنطقــة بالتدهــور فــي ظــل االرتفــاع المســتمر فــي 
ــة )كالســكر والطحيــن والحبــوب والزيــوت( والمحروقــات، بســبب ارتفــاع  ــة والتمويني أســعار بعــض المــواد الغذائي
ــة التموينيــة، وقــد أكــد  ســعر صــرف الــدوالر وتحكــم أصحــاب المحــاّل بأســعار المــواد لديهــم فــي ظــل غيــاب الرقاب
لنــا ناشــطون مــن المنطقــة ازديــاد معــدالت هجــرة الشــباب خــارج مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
باتجــاه تركيــا ومــن ثــم الــدول األوروبيــة بحثــًا عــن العمــل واألمــان نظــرًا إلــى انخفــاض فــرص العمــل وانتشــار البطالــة 

والماحقــات األمنيــة مــن قبــل القــوات المســيطرة فــي المنطقــة عمومــًا.

على صعيد انتشار وباء الكوليرا:
فــي 10/ أيلــول أعلــن النظــام الســوري ألول مــرة، حســب مــا نقلتــه وكالــة ســانا، عــن تســجيل 15 حالــة إصابــة بالكوليــرا 
فــي محافظــة حلــب. وتعليقــًا علــى ذلــك، أصــدر عمــران رضــا، المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة ومنســق الشــؤون 
اإلنســانية فــي ســوريا فــي 12/ أيلــول، بيانــًا أعــرب فيــه عــن قلقــه الشــديد إزاء تفشــي مــرض الكوليــرا فــي ســوريا، حيــث 
قــال البيــان إّن وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري أعلنــت عــن تفشــي وبــاء الكوليــرا فــي محافظــة حلــب بعــد 
ــًا، بمــا فــي ذلــك حالــة وفــاة واحــدة. وأضــاف البيــان أنــه فــي المــدة بيــن 25/ آب و 10/  15 حالــة إصابــة مؤكــدة مخبري
ــا مجموعــه 936 حالــة إســهال حــاد فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك مــا ال  أيلــول، أظهــرت بيانــات المراقبــة أنــه تــم اإلبــاغ عمَّ
يقــل عــن 8 حــاالت وفــاة، حيــث ُيعتقــد أن مصــدر العــدوى مرتبــط باســتخدام ميــاه غيــر آمنــة مــن نهــر الفــرات كميــاه 
للشــرب واســتخدام الميــاه الملوثــة فــي ري المحاصيــل، ممــا يــؤدي بالتالــي إلــى تلــوث الغــذاء، وأشــار البيــان إلــى أن 
تفشــي الوبــاء هــو مؤشــر علــى النقــص الحــاد فــي الميــاه فــي جميــع أنحــاء ســوريا، وأضــاف البيــان أّن األمــم المتحــدة 

تدعــو الــدول المانحــة إلــى تقديــم تمويــل إضافــي عاجــل الحتــواء تفشــي الوبــاء ومنــع انتشــاره.

وأشــارت آخــر اإلحصائيــات التــي نشــرها النظــام الســوري لحصيلــة اإلصابــات أن العــدد اإلجمالــي لإلصابــات والوفيــات 
بالكوليــرا بلــغ 338 إصابــة، و29 حالــة وفــاة، وأشــارت الوكالــة أن اإلصابــات توزعــت كالتالــي، “محافظــة حلــب 230 
إصابــة، وديــر الــزور 55، والحســكة 25، والاذقيــة 19، وحمــص 5، ودمشــق 4 إصابــات” أمــا الوفيــات فكانــت “فــي حلــب 

25، وديــر الــزور وفيتــان، والحســكة وفيتــان”، وفــق مــا أوردتــه وكالــة ســانا لألنبــاء فــي 25/ أيلــول.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-resident-and-humanitarian-coordinator-syria-imran-riza-statement-outbreak-cholera-syria-12-september-2022-enar
http://www.sana.sy/?p=1737284
https://sana.sy/?p=1748579
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وفــي شــمال غــرب ســوريا، أعلنــت وزارة الصحــة فــي الحكومــة المؤقتــة فــي 19/ أيلــول عــن ظهــور أول حالــة إصابــة 
بمــرض الكوليــرا مثبتــة مخبريــًا فــي المنطقــة، وتحديــدًا فــي مدينــة جرابلــس شــرق حلــب. وفــي 26/ أيلــول أعلــن برنامــج 
اإلنــذار المبكــر واالســتجابة لألوبئــة EWARN فــي حســابه علــى قنــاة التلغــرام عــن تســجيل أول حالتــي إصابــة مثبتــة 

بالكوليــرا فــي منطقــة المخيمــات فــي محافظــة إدلــب.

ــاء عــن اإلدارة الذاتيــة لشــمال شــرق ســوريا أن 3 أشــخاص توفــوا  ــة فرانــس بــرس لألنب فــي 10/ أيلــول نقلــت وكال
جــراء إصابتهــم بمــرض الكوليــرا، وأضافــت الوكالــة أن معظــم حــاالت اإلصابــة تنتشــر فــي محافظــة الرقــة والريــف 

الغربــي مــن مدينــة ديــر الــزور. 

فــي 21/ أيلــول أعلــن جــوان مصطفــى، الرئيــس المشــترك لهيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال شــرق ســوريا 
والتابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــي مؤتمــر صحفــي عقــد فــي مدينــة القامشــلي عــن إثبــات التحاليــل التــي 
أجريــت علــى ميــاه نهــر الفــرات وجــود ضمــة الهيضــة المســؤولة عــن مــرض الكوليــرا وقــد بلغــت عــدد حــاالت االشــتباه 
ــا الوفيــات 16، وينتشــر المــرض انتشــارًا كبيــرًا فــي الريــف  بالكوليــرا فــي المنطقــة الشــرقية 2867، والُمثبتــة 78 حالــة، أمَّ

لت أولــى الحــاالت الشــهر الُمنصــرم، وكذلــك الرقــة، الطبقــة، والحســكة. الغربــي مــن ديــر الــزور، حيــث ُســجِّ

ــًا قالــت فيــه إن تفشــي وبــاء الكوليــرا فــي ســوريا يشــكل خطــرًا  ــًا صحفي فــي 16/ أيلــول أصــدرت منظمــةCare 1 بيان
إضافيــًا علــى الســكان النازحيــن، وأضــاف البيــان “توفــي فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا وحدهــا 4 أشــخاص 
وأصيــب أكثــر مــن 700 آخريــن منــذ بدايــة تفشــي المــرض أوائــل هــذا الشــهر”، وأشــار البيــان إلــى أن حوالــي 70 ٪ مــن 
ســكان منطقــة شــمال شــرق ســوريا يعتمــدون علــى مصــادر ميــاه غيــر آمنــة، وحــذر البيــان مــن أّن خطــر بــدء االنتقــال 

الســريع والواســع للمــرض مرتفــع للغايــة.

 لهــا فــي 22/ أيلــول أنــه منــذ أواخــر آب المنصــرم تــم اإلبــاغ عــن حــاالت اإلســهال 
ٍ
أفــادت منظمــة Care فــي تقريــر

المائــي الحــاد بشــكل متزايــد فــي جميــع أنحــاء ســوريا، وتركــزت هــذه اإلباغــات بشــكل خــاص علــى طــول المنطقــة 
الممتــدة علــى نهــر الفــرات شــمال وشــرق ســوريا، وأشــارت المنظمــة إلــى أن ســبب هــذه الحــاالت هــو اعتمــاد النــاس 
ــر آمنــة جــراء األزمــة المائيــة التــي تشــهدها كافــة المناطــق فــي ســوريا، حيــث إنَّ هــذه  علــى مصــادر ميــاه شــرب غي
األزمــة لــم تقلــل مــن الوصــول إلــى الميــاه فحســب، بــل أدت أيضــًا إلــى زيــادة االعتمــاد علــى مصــادر الميــاه غيــر اآلمنــة 

وخصوصــًا التــي يتــم توصيلهــا بالشــاحنات مــن البائعيــن الخاصيــن. 

 لهــا إّن آالف األطفــال فــي منطقــة شــرق وشــمال ســوريا 
ٍ
فــي 20/ أيلــول قالــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة فــي بيــان

معرضــون للخطــر جــّراء االنتشــار الســريع لوبــاء الكوليــرا، وأضــاف البيــان “يتزامــن تفشــي المــرض مع عــودة األطفال 
إلــى مدارســهم فــي بدايــة العــام الدراســي فــي ســوريا هــذا الشــهر، ممــا يعــرض صحــة األطفــال للخطــر ويهــدد 
اســتمرار عمليتهــم التعليميــة”، وأشــار البيــان إلــى أّن تفشــي المــرض يذكــر بالحاجــة إلــى تحــول التركيــز نحــو التعافــي 

المبكــر واســتعادة الخدمــات األساســية، بمــا فــي ذلــك الميــاه والصــرف الصحــي.

1  وكالة إنسانية دولية كبرى تقدم اإلغاثة في حاالت الطوارئ ومشاريع التنمية الدولية طويلة األجل، تأسست عام 1945

https://www.syriaig.net/ar/2894/content/الإعلان%20عن%20أول%20إصابة%20بالكوليرا%20في%20مناطق%20شمال%20غرب%20سوريا%20"جرابلس"?fbclid=IwAR1aQKIEFUXBjkw3cJBuj8AJgmAJQLJrmuzJYtdhFAsFw26HJrd1a7I-g-w
https://t.me/covid19_arabic/2190
https://t.me/covid19_arabic/2190
https://t.me/covid19_arabic/2190
https://www.france24.com/ar/الأخبارالمستمرة/20220910-ثلاث-وفيات-بالكوليرا-في-شمال-وشرق-سوريا-الإدارة-الذاتية-الكردية
https://eb.smne-syria.com/ar/news/show/1069
https://www.care.org/news-and-stories/press-releases/cholera-outbreak-in-syria-poses-further-risk-to-the-displaced-population/
https://www.impact-repository.org/document/reach/5fb329c0/REACH_SYR_Cholera-Outbreak-NES_Brief_September-2022.pdf
https://www.savethechildren.net/news/children-s-health-and-education-risk-severe-cholera-outbreak-spreads-syria
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على صعيد التشريد القسري:
فــي أيلــول، 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 مــن قبــل المنظمــات اإلغاثيــة لتغطيــة تلــك االحتياجــات، وانعــدام شــبه كامــل لفــرص العمــل والتناقــص 
ــا فــي أيلــول اســتمرارًا  ــر فــي القــدرة الشــرائية وخصوصــًا لــدى النازحيــن القاطنيــن فــي المخيمــات. كمــا رصدن الكبي
فــي انــدالع حرائــق فــي مخيمــات النازحيــن فــي مناطــق إدلــب، حيــث أدى حريــق فــي 3/ أيلــول ناجــم عــن ســوء اســتخدام 
ــن  ــن اثنَتي ــراق خيمَتي ــى احت ــب إل ــات شــمال إدل ــة عقرب ــم فــي قري ــن فــي مخي ــام النازحي ــخ فــي إحــدى خي وســائل الطب

 كامــل، وحــدوث أضــرار كبيــرة فــي ثــاث خيــام أخــرى.
ٍ

بشــكل

وفــي شــمال شــرق ســوريا، تفاقمــت معانــاة النازحيــن فــي المنطقــة خصوصــًا بســبب انتشــار مــرض الكوليــرا فــي 
ظــل النقــص الحــاد فــي الميــاه الصالحــة للشــرب، وبســبب انخفــاض فعاليــة المنظمــات اإلغاثيــة التــي تقــدم الدعــم 
للنازحيــن وتســاهم فــي تحســين األمــن الغذائــي لألســر المحتاجــة باإلضافــة إلــى انخفــاض كميــات المــواد اإلغاثيــة التي 
تــوزع مــن قبــل األمــم المتحــدة وازديــاد الفتــرة الزمنيــة الفاصلــة بيــن عمليــات توزيــع الســلل الغذائيــة والتــي قــد تصــل 

إلــى 4 أشــهر.

وعلــى صعيــد عمليــات اســتعادة الحكومــات لرعاياهــا الموجوديــن فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا، قالــت وكالــة 
ــًا غــادروا األراضــي الســورية عبــر تركيــا متوجهيــن إلــى بادهــم،  ــًا عراقي األناضــول لألنبــاء فــي 9/ أيلــول إّن 161 مواطن
ــًا مــن االشــتباكات فــي مناطقهــم فــي العــراق، وجــاءت  ــى ســوريا عــام 2014 هرب ــة “دخــل هــؤالء إل وأضافــت الوكال
مغادرتهــم بعــد جهــود دبلوماســية بذلتهــا وزارة الخارجيــة التركيــة ووزارتــا الخارجية، والهجرة والمهجريــن العراقيتين، 

”İHH وهيئــة اإلغاثــة اإلنســانية التركيــة

وعــن مخيــم الهــول، أصــدرت القيــادة المركزيــة للقــوات األمريكيــة فــي 9/ أيلــول بيانــًا إثــر زيــارة الجنــرال مايــكل إريــك 
كوريــا المخيــم شــمال شــرق ســوريا، قــال البيــان إّن نحــو 56000 شــخصًا، أكثــر مــن 90 % منهــم مــن النســاء 
واألطفــال، يعيشــون فــي خيــام فــي مخيــم الهــول، فــي ظــّل ظــروف مناخيــة صعبــة، وأضــاف البيــان أن مــا يقــارب 70 
% مــن ســكان المخيــم هــم مــن األطفــال مــا دون ســن 12 عامــًا، مــا يجعــل هــؤالء عرضــة للتوجــه نحــو التطــرف نظــرًا 
لمــا يقاســوه مــن ظــروف معيشــية ســيئة، وأشــار البيــان إلــى أنــه ال وجــود لحــلٍّ عســكريٍّ للتهديــد الــذي يمثلــه مخيــم 
الهــول، وإنمــا يتمثــل الحــل األكثــر ديمومــة فــي أن تقــوم البلــدان التــي لهــا رعايــا فــي المخيــم بإعــادة مواطنيهــا وإعــادة 

تأهيلهــم وإعــادة دمجهــم فــي مجتمعاتهــم.

فــي 17 / أيلــول أعلنــت قــوات األمــن الداخلــي التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــي بيــان لهــا، عــن انتهــاء الحملــة 
األمنيــة فــي مخيــم الهــول بريــف الحســكة الشــرقي بحثــًا عــن خايــا تنظيــم داعــش والتــي بدأتهــا فــي 25/ آب/ 2022 

وأســفرت عــن اعتقــال 226 مدنيــًا بينهــم 36 ســيدة مشــتبه بهــم فــي التعامــل مــع خايــا تنظيــم داعــش.

وعلــى صعيــد اللجــوء، نقلــت وكالــة رويتــرز لألنبــاء فــي 12/ أيلــول عــن مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن 
ــه تــم العثــور علــى جثــث 6 ســوريين بينهــم 3 أطفــال علــى متــن قــارب لطالبــي اللجــوء وصــل إلــى مينــاء بوتســالو  أّن
فــي جزيــرة صقليــة، ونقلــت الوكالــة عــن كيــارا كاردوليتــي، ممثلــة مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي 
إيطاليــا، أّن الضحايــا “ماتــوا مــن العطــش والجــوع والحــروق الشــديدة”، وأضافــت الوكالــة أن الضحايــا كانــوا مــن بيــن 

مجموعــة مؤلفــة مــن 26 شــخصًا كانــوا علــى متــن القــارب فــي البحــر لعــدة أيــام.

https://news.snhr.org/ar/2022/09/05/اندلاع-حريق-في-مخيم-للنازحين-شمال-محاف-6/
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/161-عراقيا-يغادرون-سوريا-إلى-بلادهم-بجهود-دبلوماسية-تركية/2681441#
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/161-عراقيا-يغادرون-سوريا-إلى-بلادهم-بجهود-دبلوماسية-تركية/2681441#
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/3154017/general-michael-erik-kurilla-on-visiting-the-al-hol-camp-on-sept-9/fbclid/general-michael-erik-kurilla-on-visiting-the-al-hol-camp-on-sept-9/
https://asayish.com/?p=6191
https://www.reuters.com/world/six-syrian-refugees-found-dead-boat-reaching-sicily-2022-09-12/
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 وفــي لبنــان، اســتمرت الســلطات اللبنانيــة فــي جهودهــا للترويــج لخطتهــا فــي البــدء فــي إعــادة الاجئيــن الســوريين، 
وقــد شــهد أيلــول عــدة تطــورات فــي هــذا الســياق، حيــث وجــه نجيــب ميقاتــي، رئيــس الحكومــة اللبنانيــة، فــي 8/ أيلــول 
رســالة إلــى أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، قــال فيهــا إّن لبنــان “يدعــو دون إبطــاء إلــى البــدء 
بتنفيــذ اآلليــات الدوليــة الــواردة فــي النصــوص المعتمــدة لــدى المفوضيــة العليــا لاجئيــن ومجلســها التنفيــذي حــول 

عــودة الاجئيــن”.

وفــي 20/ أيلــول نقــل موقــع قنــاة الحــرة فــي تقريــر لــه عــن خطــة الســلطات اللبنانيــة إعــادة الاجئيــن الســوريين، 
أّن مديريــة األمــن العــام اللبنانــي افتتحــت “17 مكتبــًا فــي لبنــان، لتســجيل أســماء الراغبيــن بالعــودة الطوعيــة”، كمــا 
ــي، أن الئحــة أســماء “الراغبيــن فــي العــودة”  ــن اللبنان ــر شــؤون المهجري ــن، وزي ــر عــن عصــام شــرف الدي نقــل التقري
تــم إرســالها إلــى وزارة اإلدارة المحليــة فــي حكومــة النظــام الســوري، حيــث ضمــت هــذه الائحــة 460 عائلــة مــن 

المتواجديــن فــي بلــدة عرســال اللبنانيــة، ومــن المتوقــع انطــاق القافلــة األولــى خــال أســبوعين.

رصدنــا فــي شــهر أيلــول حادثــة انقــاب مركــب يقــل مهاجريــن غيــر شــرعيين، معظمهــم مــن الســوريين واللبنانييــن 
والفلســطينيين، انطلــق مــن شــمال لبنــان باتجــاه أوروبــا فــي 21/ أيلــول، وظهــرت جثــث معظمهــم علــى شــواطئ 
ــة األمــم المتحــدة لحقــوق الاجئيــن والمنظمــة  ــول أصــدرت مفوضي محافظــة طرطــوس فــي ســوريا. فــي 23/ أيل
الدوليــة للهجــرة، ووكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين بيانــًا صحفيــًا قــال إن القــارب 
قــد انطلــق مــن مينــاء المنيــة، بالقــرب مــن مدينــة طرابلــس اللبنانيــة، وعلــى متنــه مــا بيــن 120 و170 مهاجــرًا والجئــًا، 
معظمهــم ســوريون ولبنانيــون وفلســطينيون. وفــي ذات اليــوم قــال ســتيفان دوجاريــك، الناطــق الرســمي باســم 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة، خــال المؤتمــر الصحفــي اليومــي مــن المقــر الدائــم فــي نيويــورك، إن األســوأ مــن ذلــك 
هــو “أننــا نعلــم أنــه يمكــن منــع مثــل هــذه الحــوادث إذا أدارت الــدول تدفــق األشــخاص والمهاجريــن والاجئيــن بطريقة 

منســقة. إذا لــم ُيتــرك تنقــل األشــخاص بيــد العصابــات اإلجراميــة والمهربيــن.”

ــر  فــي 23/ أيلــول قالــت منظمــة اليونيســيف فــي بيــان لهــا إن عشــرة أطفــال لقــوا حتفهــم فــي الحادثــة وفــق تقاري
أوليــة، وقالــت “إّن كل وفــاة لطفــل فــي البحــر تؤكــد علــى الحاجــة إلــى حمايــة األطفــال ودعمهــم أينمــا كانــوا وتوســيع 
الخيــارات المتاحــة لألطفــال والعائــات للتنقــل بأمــان دون االضطــرار إلــى المخاطــرة بحياتهــم”، وفــي 27/ أيلــول 
علقــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة علــى الحادثــة ببيــان علــى صفحــة الــوزارة الرســمية علــى موقــع فيــس بــوك نقلــت 
فيــه عــن لــورد أحمــد وزيــر شــؤون الشــرق األوســط، “غــرق قــارب لبنانــي قبالــة الســواحل الســورية مؤلــم للغايــة”، كمــا 
نقــل البيــان عــن جوناثــان هارغريــف، الممثــل البريطانــي الخــاص إلــى ســوريا، “توجــد حاجــة ألن تنعــم ســوريا باألمــان 
واألمــن لمنــع هــذه المحــاوالت اليائســة ســعيًا لألمــان ولظــروف معيشــية أفضــل.” وفــي 28/ أيلــول نقلــت جريــدة 
الوطــن المواليــة للنظــام الســوري أن عــدد ضحايــا القــارب قــد وصــل إلــى 101 ضحيــة 73 منهــم تــم تســليمهم إلــى 
ذويهم، منهم 45 ســوريًا و23 لبنانيًا و5 فلســطينيين. ســجلت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان وفاة 55 مواطنًا 
ســوريًا فــي هــذه الحادثــة لتصبــح الحصيلــة اإلجماليــة للوفيــات قرابــة 2398 شــخصًا قضــوا غرقــًا أثنــاء هجرتهــم غيــر 
النظاميــة، ســواًء مــن ســوريا إلــى دول الجــوار، أو مــن دول أخــرى باتجــاه مناطــق أكثــر أمنــًا، منــذ نهايــة عــام 2011 حتــى 
تشــرين األول/ 2022 حســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وتؤكــد الشــبكة علــى أن النظــام 
الســوري وحلفائــه هــم المســؤولين علــى إجبــار الســوريين علــى المخاطــرة بحياتهــم فــي رحــات الهجــرة غيــر النظاميــة 

ســعيًا للوصــول إلــى بلــد أكثــر أمنــًا يوفــر أبســط متطلبــات العيــش الكريــم لهــم.

http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=21990
https://www.alhurra.com/lebanon/2022/09/20/أولى-القوافل-أيام-لبنان-يبدأ-إعادة-اللاجئين-سوريا
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/9/632ede204.html
https://news.un.org/ar/story/2022/09/1112381
https://www.unicef.org/ar/تُعرب-اليونيسف-عن-حزنها-الشديد-إزاء-حصيلة-قتلى-غرق-قارب-قبالة-الساحل-السوري-قادم/البيانات-الصحفية
https://alwatan.sy/archives/319811?fbclid=IwAR0X_vdFfOZazKjdwWWJ54WwP9Z8knjr-bFJ8in49BRRGayWuZgSlYz_C9I
https://alwatan.sy/archives/319811?fbclid=IwAR0X_vdFfOZazKjdwWWJ54WwP9Z8knjr-bFJ8in49BRRGayWuZgSlYz_C9I
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وعلــى صعيــد الالجئيــن فــي تركيــا، انتشــرت فــي أيلــول علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي دعــوات النطــاق قافلــة 
لعــدد مــن الاجئيــن الســوريين المتواجديــن فــي تركيــا للعبــور إلــى دول االتحــاد األوروبــي، ونقلــت صحيفــة الغارديــان 
البريطانيــة فــي 21/ أيلــول عــن يوكــو ناروشــيما، المتحــدث باســم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
الاجئيــن، “نحــن قلقــون علــى ســامة األشــخاص الذيــن قــرروا المشــاركة فــي هــذه القافلــة، والتــي -بنــاًء علــى التجــارب 

الســابقة مــع حــركات مماثلــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم - ربمــا تكــون محفوفــة بالمخاطــر”.

على الصعيد السياسي والحقوقي: 

فــي 31/ آب أصــدر أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، دراســة “حــول كيفيــة تعزيــز الجهــود، بمــا فــي 
ذلــك مــن خــال التدابيــر واآلليــات القائمــة، لكشــف مصيــر -وتوضيــح أماكــن- وجــود األشــخاص المفقوديــن فــي 
ســوريا، وتحديــد هويــة أصحــاب الرفــات وتقديــم الدعــم للعائــات”، حيــث قالــت الدراســة إنــه خــال فتــرة المشــاورات 
اتفقــت معظــم الجهــات الفاعلــة ومعظــم الــدول األعضــاء علــى إنشــاء هيئــة دوليــة جديــدة مكرســة تحديــدًا لمســألة 
المفقوديــن فــي ســوريا، بالتــوازي مــع اتخــاذ تدابيــر فوريــة فــي إطــار العمليــات القائمــة حاليــًا، وأوصــت الدراســة بــأن 
يكــون الكيــان مســتقًا. وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن ضمــن المنظمــات التــي ســاهمت فــي إعــداد 
هــذه الدراســة، وأكدنــا علــى ضــرورة اتخــاذ خطــوات فاعلــة وجديــة للكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســريًا فــي ســوريا 

 قســريًا، 87 % منهــم لــدى قــوات النظــام الســوري.
ٍ

والذيــن بلــغ عددهــم قرابــة 112 ألــف مختــف

فــي 3/ أيلــول نقلــت وكالــة أنبــاء الفاتيــكان الرســمية عــن البابــا فرنســيس، بابــا الفاتيــكان، أن األزمــة فــي ســوريا ال تــزال 
واحــدة مــن أخطــر األزمــات علــى مســتوى العالــم، وذلــك مــن حيــث الدمــار، وحجــم االحتياجــات اإلنســانية المتزايــدة، 
واالنهيــار االجتماعــي واالقتصــادي، والفقــر والمجاعــة التــي وصلــت إلــى مســتويات كارثيــة، فــي ظــل وجــود مــا يقــارب 
14 مليــون شــخصًا، أي مــا يقــرب أكثــر مــن نصــف عــدد الســكان قبــل األزمــة، يعيشــون حالــة نــزوح داخلــي أو لجــوء خارج 
ــا  البــاد، وفــي ذات الســياق نقلــت وكالــة األنبــاء الكاثوليكيــة فــي اليــوم ذاتــه عــن الكاردينــال ماريــو زينــاري، ممثــل باب
الفاتيــكان فــي ســوريا، قولــه “يعيــش أكثــر مــن 90 ٪ مــن الســكان فــي ســوريا تحــت خــط الفقــر، وتشــير اإلحصائيــات 

إلــى أن العديــد مــن األطفــال يعانــون مــن الجــوع أو ســوء التغذيــة”.

ــوان “كان مــن الصعــب حقــًا أن أحمــي نفســي:  ــرًا بعن ــول أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقري فــي 8/ أيل
أثــر النــزاع المســلح فــي ســوريا علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة”، وثــق التقريــر التمييــز واإلقصــاء واإلســاءة اللفظيــة 
والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا األطفــال ذوي اإلعاقــة، وقــال التقريــر إنــه وفقــًا لألمــم المتحــدة، يعانــي قرابــة 28 ٪ 

ــة، وهــذه النســبة هــي حوالــي ضعــف المعــدل العالمــي. مــن الســوريين مــن إعاقــة معين

https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/21/syrian-refugees-mass-in-convoy-on-turkish-border-to-walk-into-greece
https://www.theguardian.com/global-development/2022/sep/21/syrian-refugees-mass-in-convoy-on-turkish-border-to-walk-into-greece
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/76/890&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-09/pope-audience-open-hospitals-syria-cardinal-zenari-avsi.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/252205/hope-is-dying-in-syria-nuncio-says
https://www.hrw.org/ar/news/2022/09/08/syria-children-disabilities-left-unprotected
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ــر قالــت  ــدًة علــى حســابها الرســمي علــى موقــع تويت ــى ســوريا تغري ــي إل ــة االتحــاد األوروب فــي 13/ أيلــول نشــرت بعث
فيهــا إنــه مــن حــق جميــع الســوريين العــودة إلــى منازلهــم، ولكــن إلــى اآلن لــم يتوفــر بعــد المنــاخ المائــم للعــودة، 
حيــث إنــه يجــب أواًل توفيــر الظــروف المتوافقــة مــع القانــون الدولــي لعــودة آمنــة وطوعيــة وكريمــة، وعندمــا تتوفــر 

ــي عــودة الاجئيــن والنازحيــن التــي تنظمهــا األمــم المتحــدة. هــذه الظــروف ســيدعم االتحــاد األوروب

فــي 13/ أيلــول أصــدرت كًا مــن منظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة مراقبــة حمايــة 
الاجئيــن )Watch Protection Refugee( بيانــًا علــى خلفيــة زيــارة فيليبــو غرانــدي، المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الاجئيــن ســوريا فــي المــدة بيــن 10 و15/ أيلــول، حــّث البيــان المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
الاجئيــن، ووكاالت األمــم المتحــدة األخــرى، علــى وقــف البرامــج التــي يمكــن أن تحفــز العــودة المبكــرة وغيــر اآلمنــة، 
وأكــد البيــان علــى أن ســوريا ال تــزال غيــر آمنــة للعــودة،”ال تــزال ظــروف العــودة اآلمنــة والطوعيــة والكريمــة للنازحيــن 

الســوريين بعيــدة المنــال فــي ســوريا”.

فــي 14/ أيلــول قــال فيليبــو غرانــدي، المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، عقــب زيــارة قــام بهــا إلــى 
ســوريا، إنــه يجــب تقديــم المزيــد مــن الدعــم لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية الهائلــة فــي ســوريا. وتعليقــًا علــى الزيــارة 
أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 22/ أيلــول بيانــًا قالــت فيــه إّن وزيــر داخليــة النظــام الســوري متــورط 
بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ولقــاء المفــوض الســامي لشــؤون الاجئيــن معــه يضــر بقضيــة الاجئيــن 
ــارزة فــي التخطيــط وإدارة الملــف  ــة الب ــان أّن محمــد رحمــون ُيعــدُّ مــن الشــخصيات األمني الســوريين، وأوضــح البي
األمنــي الداخلــي لــدى النظــام الســوري، وهــو مــدرج علــى الئحــة العقوبــات األمريكيــة منــذ عــام 2017،  كمــا تمــت إضافته 
إلــى قوائــم العقوبــات الصــادرة عــن المملكــة المتحــدة وقائمــة العقوبــات األوروبيــة فــي عــام 2019، بســبب ارتباطــه 
المباشــر ببرنامــج األســلحة الكيميائيــة الســورية، إضافــًة إلــى تورطــه فــي اعتقــال آالف الســوريين وإخفائهــم قســريًا.

فــي 14/ أيلــول أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا تقريرهــا الســادس والعشــرين، الــذي يغطــي 
المــدة مــا بيــن 1/ كانــون الثانــي و30/ حزيــران/ 2022. فــي 15/ أيلــول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا 
علقــت فيــه علــى تقريــر اللجنــة، الــذي أكــد علــى أن ســوريا بلــد غيــر آمــن لعــودة الاجئيــن، وعلــى انعــدام األمــن فــي جميع 
ــد علــى اســتمرار عمليــات االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري  المناطــق الخاضعــة للنظــام الســوري. كمــا أكَّ
والمــوت بســبب التعذيــب ضــد المواطنيــن بمــن فيهــم الاجئيــن أو النازحيــن العائديــن إلــى مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري، وأضــاف البيــان أن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تتعــاون مــع لجنــة التحقيــق الدوليــة منــذ عــام 2011 

ــب بتوصياتهــا. وتدعــم اســتمرار واليتهــا وُترحِّ

فــي 14/ أيلــول أصــدر مكتــب المفــوض الســامي لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة بيانــًا صحفيــًا 
تعليقــًا علــى تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا، قــال البيــان “يواجــه الســوريون معانــاة متزايــدة 
 مــن الحــرب فــي ظــل تصاعــد حــدة األعمــال العدائيــة فــي 

ٍ
ومصاعــب ناجمــة عــن النتائــج الكارثيــة ألكثــر مــن عقــد

ــزوح، بينمــا  ــون فــي مخيمــات الن ــان أن الماييــن مــن الســوريين يعان المناطــق الشــمالية مــن ســوريا” وأضــاف البي
تــزداد االحتياجــات ويتناقــص الدعــم المقــدم مــن قبــل الجهــات المانحــة، أمــا عســكريًا فــا تــزال روســيا تواصــل دعمهــا 

للنظــام الســوري.

https://twitter.com/EUinSyria/status/1569583975978467328?t=HyyHHnmUsej_QBIwHkWKYw&s=19
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6019/2022/ar/
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/9/6322d92d0.html
https://snhr.org/arabic/2022/09/22/وزير-داخلية-النظام-السوري-متورط-بجرائ/
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-september2022
https://snhr.org/arabic/2022/09/15/تقرير-لجنة-التحقيق-الدولية-المستقلة-ي/
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/09/dont-look-away-syrian-civilians-face-prospect-new-escalation
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فــي 15/ أيلــول نشــرت وكالــة الصحافــة الفرنســية تحقيقــًا صحفيــًا عــن ســجن صيدنايــا العســكري التابــع لقــوات 
النظــام الســوري، أورد التحقيــق شــهادات لمعتقليــن ســابقين فــي الســجن تحدثــوا عــن وجــود غرفتيــن ممتلئتيــن 
بالملــح كان يتــم اســتخدامهما مــن قبــل قــوات النظــام الســوري لتجميــع وحفــظ جثــث المعتقليــن الذيــن قضــوا 
بســبب التعذيــب أو الجــوع أو المــرض داخــل الســجن قبــل أن يتــم نقلهــا إلــى مــكان آخــر، وأضــاف التحقيــق أن نحــو 
30000 شــخصًا تــم احتجازهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي ســجن صيدنايــا منــذ بدايــة الصــراع، تــم اإلفــراج 

عــن 6000 شــخصًا منهــم فقــط.

 لــه علــى حســابه الرســمي علــى 
ٍ
فــي 17/ أيلــول قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي تغريــدة

موقــع تويتــر إن قافلــة مســاعدات –القافلــة الســابعة- ضمــن آليــة تســليم المســاعدات العابــرة لخطــوط التمــاس 
دخلــت إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا مــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حلــب، توافقــًا 
مــع قــراري مجلــس األمــن رقــم 2585 و2642 الخــاص بتســليم المســاعدات فــي ســوريا العابــرة للحــدود وخطــوط 
التمــاس. ضمــت القافلــة 16 شــاحنة تابعــة لبرنامــج الغــذاء العالمــي WFP محملــًة بحصــص غذائيــة ودقيــق القمــح 

ومكمــات غذائيــة.

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

عبر معبر الترنبة – سراقب/ إدلب في 17/ أيلول/ 2022

https://today.rtl.lu/news/world/a/1966479.html?fbclid=IwAR1Yyl2LLwN3Hz5dYuI_oFzGV_m_swwzId_fGuBujjp5T5h2qffNZE5qiM4
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1571027621454188544?s=20&t=Ff5ebd26sMwijArF40K74A
https://drive.google.com/file/d/1i8J2h5uGvkklwQl6njMw9hdfbNdQ7OJc/view?usp=sharing
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فــي 19/ أيلــول أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــر حالــة عــن الوضــع فــي منطقــة شــمال 
ــًا، بينهــم  ــل مــا ال يقــل عــن 14 مدني ــة الســامية لحقــوق اإلنســان، قُت ــه وفقــًا للمفوضي ــر أّن غــرب ســوريا، أورد التقري
6 أطفــال، جــراء القصــف علــى المنطقــة، كمــا أصيــب أكثــر مــن 30 مدنيــًا، بينهــم 10 أطفــال، خــال آب المنصــرم، 
وأضــاف التقريــر أن 13260 شــخصًا نزحــوا فــي المنطقــة خــال آب، مــا يعــادل ضعــف العــدد الــذي تــم تســجيله فــي 

تمــوز، وذلــك بســبب التدهــور الحــاد فــي الوضــع االقتصــادي.

فــي 22/ أيلــول قالــت مجلــة اإليكونوميســت، فــي تصنيفهــا للظــروف المعيشــية للمــدن حــول العالــم، إن مدينــة 
دمشــق هــي أســوأ مدينــة فــي العالــم مــن حيــث الظــروف المعيشــية، كمــا كان حالهــا العــام الماضــي، وأضافــت 

المجلــة “يعيــش حوالــي 90 ٪ مــن النــاس فــي ســوريا فــي فقــر تحــت الحكــم الوحشــي للدكتاتــور بشــار األســد”.

فــي 29/ أيلــول قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح، فــي إحاطتهــا خــال اجتمــاع 
مجلــس األمــن الشــهري حــول تنفيــذ القــرار 2118/ 2013 بشــأن إزالــة برنامــج األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، إنــه “لــم 
 )DAT( يتــم إحــراز أي تقــدم فيمــا يتعلــق بالجهــود التــي يبذلهــا فريــق تقييــم إعــان منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
لتوضيــح جميــع القضايــا العالقــة المتعلقــة باإلعــان األولــي واإلعانــات الاحقــة للجمهوريــة العربيــة الســورية، منــذ 
آخــر اجتمــاع للمجلــس بشــأن هــذه المســألة”، وأضافــت أن النظــام الســوري ال يــزال يضــع شــروطًا تمنــع نشــر 
الفريــق األممــي، ممــا أدى إلــى إفشــال محــاوالت األمانــة الفنيــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تنظيــم الجولــة 

الخامســة والعشــرين مــن المشــاورات مــع النظــام الســوري فــي دمشــق.

على صعيد المحاسبة والمناصرة:
ــًا قالــت فيــه إنــه ينبغــي أن ُتشــّكل الوفــاة المفجعــة لبشــار عبــد  فــي 7/ أيلــول أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة بيان
الســعود – وهــو الجــئ ســوري تعــّرض للتعذيــب – إنــذارًا للســلطات اللبنانيــة لمعالجــة مســألة التعذيــب فــي مرافــق 
االحتجــاز التابعــة لهــا، كمــا دعــت المنظمــة فــي بيانهــا الســلطات اللبنانيــة إلــى إجــراء التحقيــق والمحاكمــة فــي 
القضيــة أمــام القضــاء العدلــي. وفــي 9/ أيلــول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا صحفيــًا مشــتركًا 
 مــن المنظمــات الحقوقيــة، حــول أوضــاع الموقوفيــن والســجناء الســوريين فــي لبنــان، حيــث قــال البيــان 

ٍ
مــع عــدد

إّن جهــاز أمــن الدولــة اللبنانــي قــام باعتقــال الاجــئ الســوري بشــار عبــد الســعود فــي 30/ آب/ 2022، وأقــدم عــدد مــن 
ــول أصــدرت كًا مــن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش  ــى المــوت. وفــي 26/ أيل ــه حت ــى تعذيب ــاط عل العناصــر والضب
ومنظمــة المفّكــرة القانونيــة، ومنظمــة العفــو الدوليــة، ومنظمــة مّنــا لحقــوق اإلنســان، بيانــا مشــتركًا قــال “إن 
علــى الســلطات القضائيــة اللبنانيــة إحالــة التحقيــق مــع عناصــر وضبــاط قــوى األمــن المدعــى عليهــم بتعذيــب الجــئ 
ســوري والتســبب فــي وفاتــه مــن القضــاء العســكري، غيــر العــادل بطبيعتــه، إلــى القضــاء الجزائــي العــادي”، وأضــاف 
البيــان أّن إحالــة التحقيــق إلــى القضــاء العســكري تخالــف القانــون الدولــي كمــا فســرته هيئــات المعاهــدات الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان.

https://reports.unocha.org/ar/country/syria/
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/09/22/the-most-liveable-cities-in-the-middle-east-and-africa
https://news.un.org/ar/story/2022/09/1113282
https://news.un.org/ar/story/2022/09/1113282
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/09/lebanon-transfer-investigation-into-death-in-custody-of-syrian-refugee-to-the-civilian-justice-system/
https://snhr.org/arabic/2022/09/09/بيان-صحفي-مشترك-حول-أوضاع-الموقوفين-وا/
https://www.hrw.org/ar/news/2022/09/26/lebanon-syrian-refugee-apparently-tortured-death
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فــي 7/ أيلــول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا علقــت فيــه علــى تقريــر التحالــف الدولــي للقضــاء علــى 
الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة )ICBL-CMC( الثالــث عشــر الصــادر فــي 25/ آب، لخــص 
البيــان مــا خلــص إليــه التقريــر عــن ســوريا، حيــث أكــد أن ســوريا كانــت فــي كل عــام، منــذ عــام 2012، البلــد األســوأ فــي 
العالــم مــن حيــث حصيلــة ضحايــا الذخائــر العنقوديــة، وقــد ســجلت أعلــى حصيلــة للضحايــا أيضــًا فــي عــام 2021، والتــي 
بلغــت 37 ضحيــة، وتشــكل هــذه الحصيلــة قرابــة 25 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا علــى مســتوى العالــم فــي 

عــام 2021. وأشــار التقريــر إلــى أنَّ ثلثــي الضحايــا فــي هــذا العــام 2021 كانــوا مــن األطفــال.

ــة وحقــوق اإلنســان  ــب الديمقراطي ــول نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع مكت فــي 23/ أيل
فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة فعاليــة بعنــوان “ســد الفجــوة: الســعي لتحقيــق المســاءلة فــي ســوريا” علــى هامــش 
المتحــدة األمريكيــة، وفرنســا  الواليــات  المتحــدة، وبرعايــة ســت دول هــي  العامــة لألمــم  الــــ77 للجمعيــة  الــدورة 
وبريطانيــا وألمانيــا وكنــدا وهولنــدا، وفــي 27 أيلــول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا عــن الفعاليــة.

فــي 30/ أيلــول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التقريــر الســنوي الســابع عــن أبــرز انتهــاكات القــوات 
ــًا بينهــم 2044  ــر مقتــل 6943 مدني ــق التقري الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015، وّث
طفــًا و1243 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة علــى يــد القــوات الروســية، ووفقــًا للتقريــر فقــد ارتكبــت القــوات 
ــة،  الروســية منــذ تدخلهــا العســكري حتــى 30/ أيلــول/ 2022 مــا ال يقــل عــن 1243 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيَّ
بينهــا 223 مدرســة، و207 منشــأة طبيــة، و60 ســوق، كمــا ســجل التقريــر مــا ال يقــل عــن 237 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة، 
تها هــذه القــوات منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا،  إضافــًة إلــى مــا ال يقــل عــن 125 هجومــًا بأســلحة حارقــة، شــنَّ
ــزوح  وأشــار التقريــر إلــى أنَّ حجــم العنــف المتصاعــد، الــذي مارســته القــوات الروســية كان لــه األثــر األكبــر فــي حركــة النُّ
ها الحلــف الســوري اإليرانــي فــي تشــريد  والتَّشــريد القســري، وســاهمت هجماتهــا بالتــوازي مــع الهجمــات التــي شــنَّ

قرابــة 4.8 مليــون نســمة، معظــم هــؤالء المدنييــن تعرضــوا للنــزوح غيــَر مــرة.

فــي شــهر أيلــول 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 بـــ 6 حــاالت اختفــاء قســري، إحداهــا لطفــل.

https://snhr.org/arabic/2022/09/07/التقرير-السنوي-الثالث-عشر-لمرصد-الذخا/
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2022/cluster-munition-monitor-2022.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_uJ9Eh4uoek
https://snhr.org/arabic/2022/09/27/الشبكة-السورية-لحقوق-الإنسان-تنظم-فعا-2/
https://snhr.org/arabic/2022/09/30/التقرير-السنوي-السابع-عن-أبرز-انتهاكا/
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في أيلول:

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

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول مقتــل 74 مدنيــًا، بينهــم 21 طفــًا و3 ســيدة )أنثــى بالغــة( 
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 7 أشــخاص قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن  ث بشــكل مفصَّ يقــل عــن 1 مجــزرة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1Jkw4SPvUKoDZyxWdm1mujjlADLIPMBfY/view?usp=sharing
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تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أواًل: األطراف الرئيسة:
- قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(2 : 8

- القوات الروسية: 7 بينهم 2 طفًا.
- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 6 بينهم 1 طفًا.

- قوات التَّحالف الدولي: 1

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 52 مدنيًا بينهم 18 طفًا و3 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي: 

- ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 11 بينهم 9 طفًا. 
-  رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 11 بينهم 1 طفًا، و2 سيدة. 

- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 5 بينهم 1 طفًا. 
- قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 18 بينهم 5 طفًا، و1 سيدة. 

- غرق: 2 بينهما 1 طفًا. 
- القوات اللبنانية: 1 

- حرس الحدود التركي: 2
- القوات التركية: 2 بينهما 1 طفًا. 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول مــا ال يقــل عــن 167 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 13 طفــًا و8 
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 تليهمــا درعــا، وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر 
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى  ث بشــكل مفصَّ الجــاري يتحــدَّ

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

- قوات النظام السوري: 76 بينهم 4 طفًا، و6 سيدة.
- هيئة تحرير الشام3: 11 بينهم 3 طفًا.

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 31 بينهم 2 سيدة.
- قوات سوريا الديمقراطية: 49 بينهم 6 طفًا.

3 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

2 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة 

بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، 

فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا 

تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.
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تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ة. لت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في أيلول ما ال يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّ سجَّ

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 3 حوادث اعتداء على أماكن عبادة و2 على مخيمات للنازحين.

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

أواًل: األطراف الرئيسة:
- قوات النظام السوري: 2

- قوات سوريا الديمقراطية: 1

ثانيًا: الجهات األخرى:
ارتكبت 3 حوادث اعتداء، توزعت على النحو التالي:

- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 2
- قذائــف لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا: 1 تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســؤولة عــن ارتكابهــا بيــن قــوات 

النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومــا زالــت قيــد التحقيق.

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

المراكز الحيوية التربوية
المساجد

المربعات السكانية
األسواق

مخيمات النازحين
المخيمات النظامية

المجموع:

1
1

2

2

1

1
2

1

1

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى قوات 
سوريا 

الديمقراطية

قوات 
النظام 
السوري

قذائف لم 
نتمكن من 

تحديد مصدرها

تفجيرات لم 
نتمكن من 

تحديد مرتكبيها

الجهة الفاعلة

 المركز المعتدى عليه
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى 
تشــرين األول مــن العــام ذاتــه 60 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 

عــت شــهريًا علــى النحــو التالــي: ســوريا. توزَّ

ُيظهــر المخطــط أّن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي شــهر أيلــول أعلــى ممــا كانــت عليــه 
فــي شــهري تمــوز وآب المنصرميــن، وقــد بلغــت نســبة الحصيلــة فــي شــهر أيلول قرابــة 10 % من الحصيلــة اإلجمالية 

لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة المســجلة منــذ بدايــة عــام 2022.

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

ــاء 6/ أيلــول/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف األطــراف الجنوبيــة مــن قريــة  الثاث
شــنان فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت قذيفــة وســط شــارع عــام قــرب مســجد عمــر بــن 
ــاء المســجد  ــة نوافــذ بن ــى إصاب ــة ســيدة بجــراح، إضافــًة إل ــى إصاب الخطــاب المعــروف بمســجد المفــرق؛ مــا أدى إل
وجدرانــه مــن الخــارج بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث المســلحة وهيئــة تحري

موقع سقوط قذيفة، قصفتها قوات النظام السوري، قرب مسجد عمر بن الخطاب في 

قرية شنان/ إدلب في 6/ أيلول/ 2022 

https://drive.google.com/file/d/1s5MARtOA98tuj7xP0Wrrs5DUE3BH2Dgh/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@35.7190979,36.6234623,15.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524ff64f0fb3ce3:0x96d23e9f4bc1b052!2sShnan,+Syria!3b1!8m2!3d35.7338198!4d36.6174902!3m4!1s0x1524ffa6dabb6f4d:0x5c24c7372a535e59!8m2!3d35.7179065!4d36.6245423
https://drive.google.com/file/d/1zkTtqqvPcH3OU7mhDK19j3I4KsqREEPh/view
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%E2%80%AD/@35.7190979,36.6234623,15.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524ff64f0fb3ce3:0x96d23e9f4bc1b052!2sShnan,+Syria!3b1!8m2!3d35.7338198!4d36.6174902!3m4!1s0x1524ffa6dabb6f4d:0x5c24c7372a535e59!8m2!3d35.7179065!4d36.6245423
https://drive.google.com/file/d/1OPKLDHi4_Rkinkl-9kChznqEXJYel9xZ/view
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اإلثنيــن 12/ أيلــول/ 2022 انفجــرت دراجــة ناريــة مفخخــة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا داخــل مخيــم واشــوكاني 
للنازحيــن الواقــع غــرب مدينــة الحســكة، علــى بعــد قرابــة 10كــم مــن مركــز المدينــة؛ تســبب االنفجــار فــي مقتــل 
مدنــي وإصابــة 4 آخريــن بجــراح، بينهــم طفــان، إضافــًة إلــى إصابــة مرافــق المخيــم بأضــرار ماديــة متفاوتــة، مــا زالــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ُتحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

ــة. ــة وقــت الحادث ــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي التفاصي

الثاثــاء 20/ أيلــول/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة قــرب مخيــم كويــت الرحمــة 
للنازحيــن الواقــع قــرب قريــة ترنــدة فــي منطقــة جبــل األحــام الواقعــة جنــوب شــرق مدينــة عفريــن بريــف محافظــة 
حلــب الشــمالي، ســقطت الصواريــخ جنــوب شــرق المخيــم قــرب بنــاء مســتخدم كروضــة أطفــال داخــل المخيــم؛ مــا 
أدى إلــى إصابــة ســور البنــاء بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت 

الحادثــة.
تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن المخيــم مشــكل مــن كتــل إســمنتية وتشــرف عليــه جمعيــة شــام 

الخيــر.

الخميــس 15/ أيلــول/ 2022 تعّرضــت قريــة أولشــلي التابعــة لمدينــة البــاب فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي، لقصف 
بالرشاشــات الثقيلــة لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصــدره حتــى لحظة نشــر التقرير، 
وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار أّن القصــف قــادم مــن 

الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
أصــاب القصــف مســجد عمــر بــن الخطــاب فــي القريــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة إمــام المســجد بجــراح، إضافــًة إلــى إصابــة 

بنــاء المســجد بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم أرضي لم نتمكن من تحديد مصدره على مسجد عمر بن الخطاب في 

قرية أولشلي/ حلب في 15/ أيلول/ 2022

https://www.google.com/maps/place/مخيم+واشوكاني%E2%80%AD/@36.5783227,40.622056,992m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x8e9dfb8d78078c9c!8m2!3d36.579395!4d40.6243508
https://www.google.com/maps/place/مخيم+واشوكاني%E2%80%AD/@36.5783227,40.622056,992m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x8e9dfb8d78078c9c!8m2!3d36.579395!4d40.6243508
https://www.google.com/maps/place/قرية+كويت+الرحمة%E2%80%AD/@36.4809752,36.9066527,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x368643e6dda65ecb!8m2!3d36.4810646!4d36.9068571
https://www.google.com/maps/place/قرية+كويت+الرحمة%E2%80%AD/@36.4809752,36.9066527,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x368643e6dda65ecb!8m2!3d36.4810646!4d36.9068571
https://drive.google.com/file/d/1BtY-4v9GPU1bgXXep9gQ7F6X1sZ7fP3v/view
https://drive.google.com/file/d/1BtY-4v9GPU1bgXXep9gQ7F6X1sZ7fP3v/view
https://drive.google.com/file/d/15mC3mIJZVtaachX0EBFGWpKDGKCP5VpZ/view
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ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة غيــر 

مشــروعة فــي أيلــول/ 2022.

رابعًا: مرفقات: 
)1( توثيق مقتل 74 مدنيا بينهم 21 طفا و3 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2022

)2( توثيق ما ال يقل عن 167 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في أيلول بينهم 13 طفل و8 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=16236 
https://snhr.org/arabic/?p=16236 
https://snhr.org/arabic/?p=16243
https://snhr.org/arabic/?p=16243
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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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