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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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عمليات إعادة الالجئين السوريين من دول اللجوء تشكل تهديدًا 
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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا2

 في تشرين األول 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 مــن 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر تشــرين األول/ 2022، ويســتعرض  توثيقهــا، وُيركِّ
حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــًة إلــى حصيلــة 
ــة، التــي  حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
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 تشرين األول:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
اســتمرت فــي تشــرين األول 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 التماس مــع فصائل فــي المعارضة المســلحة، كما 
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 10/ تشــرين األول فــي مقتــل طفــل وإصابــة 
والدتــه بجــراح، فــي بلــدة األبزمــو غــرب حلــب، كمــا تســبب هجــوم أرضــي آخــر فــي اليــوم ذاتــه علــى مخيــم للنازحيــن فــي 
قريــة كفــر كرميــن غــرب حلــب، فــي إصابــة خيــام عــدة بأضــرار ماديــة متوســطة، إضافــًة إلــى نــزوح عشــرات العوائــل 
مــن المخيــم. كمــا رصدنــا اســتهداف قــوات النظــام الســوري بعــض القــرى والبلــدات فــي المناطــق القريبــة مــن 
خطــوط التمــاس بصواريــخ مضــادة للــدروع، تســببت إحــدى هــذه الهجمــات فــي 6/ تشــرين األول، فــي مقتــل مدنــي 
وإصابــة آخريــن بجــراح، إثــر قصــف قــوات النظــام الســوري صاروخــًا موجهــًا علــى ورشــة لجمــع الحطــب قــرب قريــة 
الزيتونــة فــي منطقــة جبــل التركمــان شــمال محافظــة الاذقيــة، كمــا أصيــب طفــان بجــراح فــي 20/ تشــرين األول 
 

ٍ
جــراء هجــوم آخــر مــن قبــل القــوات ذاتهــا بصــاروخ موجــه علــى ســيارة لعائلــة كانــت تقــوم بقطــاف الزيتــون فــي أرض

زراعيــة فــي قريــة مجدليــا جنــوب إدلــب.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 
https://news.snhr.org/ar/2022/10/11/مقتل-طفل-بقصف-النظام-السوري-غرب-حلب/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/11/أضرار-في-مخيم-نازحين-إثر-قصف-النظام-الس/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/11/مقتل-طفل-بقصف-النظام-السوري-غرب-حلب/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/06/مقتل-مدني-إثر-قصف-النظام-السوري-شمال-ال/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/20/إصابة-طفلَين-بجراح-إثر-قصف-النظام-السو/


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا3

 في تشرين األول 2022

فــي تشــرين األول شــهدت مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي فــي ريفــي حلــب الشــمالي والشــرقي، هجمــات أرضيــة 
بالمدفعيــة وبصواريــخ مضــادة للــدروع مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، تركــزت علــى 
خطــوط التمــاس والمناطــق القريبــة منهــا علــى أطــراف مدينــة إعــزاز ومــارع والبــاب وجرابلــس، تســببت فــي وقــوع 

خســائر بشــرية. 

ــة علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا،  اســتمرت القــوات الروســية فــي شــهر تشــرين األول بتنفيــذ هجماتهــا الجوي
والتــي طالــت مناطــق مدنيــة وأخــرى عســكرية، تركــزت علــى منطقــة أريحــا جنــوب إدلــب وقــرى وبلــدات ريــف إدلــب 
الجنوبــي والغربــي، حيــث تســبب قصــف جــوي فــي 11/ تشــرين األول علــى قريــة الشــخيب غــرب إدلــب فــي دمــار كبيــر 

فــي مدجنــة لتربيــة الطيــور.

شــهد تشــرين األول اشــتباكات عنيفــة بيــن فصائــل الجيــش الوطنــي فيمــا بينهــا فــي منطقــة ريــف حلــب الشــمالي 
والشــرقي، بمشــاركة هيئــة تحريــر الشــام، وذلــك علــى خلفيــة ســيطرة الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي فــي 11/ 
تشــرين األول علــى مقــرات فرقــة الحمــزة المعروفــة بـــ “الحمــزات” )وهي إحــدى الفصائل المشــكلة للجيش الوطني( 
فــي مدينــة البــاب، التــي ثبــت تورطهــا فــي قتــل الناشــط اإلعامــي محمــد أبــو غنــوم، وزوجتــه الحامــل، فــي 7/ تشــرين 
األول. اســتغلت هيئــة تحريــر الشــام هــذا النــزاع ضمــن مكونــات الجيــش الوطنــي، وشــنت هجومــًا عســكريًا واســعًا 
يهــدف إلــى توســيع مناطــق ســيطرتها علــى حســاب مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة )المكونــة 
بشــكل أساســي مــن كلٍّ مــن الفيلــق الثالــث والجبهــة الوطنيــة للتحريــر والبنــاء، وهمــا فصيــان في الجيــش الوطني(، 
وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 18/ تشــرين األول بيانــًا يحــذر مــن خطــورة تمــدد هيئــة تحريــر 

الشــام وتقديــم أي دعــم لهــا.

أضرار في سيارة كان يستقلها مدنيون في قرية مجدليا/ إدلب إثر قصف قوات النظام السوري 

بصاروخ مضاد للدروع في 20/ تشرين األول/ 2022 

https://news.snhr.org/ar/2022/10/11/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%81/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/11/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%81/
https://snhr.org/arabic/2022/10/18/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a9-%d8%ac%d9%87/
https://drive.google.com/file/d/1mLekuMf8W77RKeRRiH47OgFnrkffEZQf/view
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اســتمرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــي تشــرين األول، فــي شــّن هجماتهــا األرضيــة علــى مناطــق ريــف حلــب 
الشــمالي والشــرقي، وتســببت إحــدى الهجمــات فــي 6/ تشــرين األول فــي مقتــل مدنييــن اثنيــن جــراء قصــف مدفعيــة 
تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بثــاث قذائــف أطــراف نهــر الفــرات قــرب مدينــة جرابلــس شــرق حلــب. وفــي 18/ 
تشــرين األول اســتهدفت مدفعيــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، بصــاروخ موجــه، ســيارة مدنيــة تقــل عمــااًل، فــي معبر 
الحمــران الفاصــل بيــن مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي وســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بريــف جرابلــس 
بريــف حلــب الشــرقي، مــا أدى إلــى إصابــة ســتة عمــال بجــروح، وتضــرر الســيارة التــي تقلهــم بأضــرار ماديــة متوســطة. 
كمــا تعــرض محيــط مخيــم كويــت الرحمــة فــي منطقــة جبــل األحــام بريــف مدينــة عفريــن، علــى مــدار شــهر تشــرين 
األول، إلــى هجمــات براجمــات الصواريــخ وقذائــف الهــاون، مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة، تســببت بحالــة رعــب 

لقاطنــي المخيمــات ونزوحهــم لمناطــق أكثــر أمنــًا.

منتصــف تشــرين األول شــهدت قــرى الشــعيطات فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي اشــتباكات باألســلحة الخفيفــة 
والمتوســطة بيــن عشــائر عــدة علــى خلفيــة الثــأر، أدت إلــى مقتــل 5 أشــخاص وحــرق عــدد مــن المنــازل، حيــث تشــهد 
ــًا جــراء توفــر الســاح بيــد العشــائر هنــاك وعــدم قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة  ــًا أمني المنطقــة الشــرقية انفات

ــة إجــراءات لوقــف االشــتباكات التــي تندلــع بشــكل شــبه يومــي فــي المنطقــة.  المســيطرة علــى المنطقــة بأي

علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي تشــرين األول انفجــار عبــوات ناســفة فــي محافظــات حمــص ودرعــا والحســكة، 
وقــد تســبب انفجــار عبــوة ناســفة موضوعــة أســفل ســيارة فــي مدينــة تلبيســة شــمال حمــص فــي مقتــل رئيــس 

البلديــة فــي 17/ تشــرين األول.

ــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا،  اســتمر فــي تشــرين األول ســقوط ضحاي
وتركــزت فــي محافظــات حمــاة وحلــب وحمــص وإدلــب وديــر الــزور والحســكة. بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي 
تشــرين األول 5 مدنييــن بينهــم 2 طفــل لتصبــح حصيلــة ضحايــا القتــل بســبب األلغــام عــام 2022، 117 مدنيــًا بينهــم 

61 طفــًا و9 ســيدات. 

لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم، فــي  يــد مســلحين  اســتمرت فــي تشــرين األول عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى 
محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، وتركــزت فــي محافظــات درعــا وحمــاة وديــر الــزور والحســكة وحلــب.

فــي 21/ تشــرين األول نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء أّن ســاح الجــو اإلســرائيلي قصــف بالصواريــخ بعــض النقــاط 
ــة، وفــي 24/ تشــرين الثانــي قصفــت القــوات ذاتهــا  فــي محيــط مدينــة دمشــق، حيــث تســبب القصــف بأضــرار مادي
بالصواريــخ بعــض النقــاط فــي محيــط مدينــة دمشــق أيضــًا، مــا أدى إلــى خســائر ماديــة، وتكــرر القصــف فــي 27/ 
ــن  ــاء، فــي حي ــة ســانا لألنب ــة دمشــق” حســبما نقلــت وكال ــى “بعــض النقــاط فــي محيــط فــي مدين تشــرين األول عل
قــال مركــز Alma اإلســرائيلي للدراســات فــي اليــوم ذاتــه تعليقــًا علــى القصــف األخيــر إنــه اســتهدف أســلحة متطــورة 

ــة دمشــق. ــة الســيدة زينــب فــي مدين متواجــدة فــي منطقــة ضاحي

https://news.snhr.org/ar/2022/10/07/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/17/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%b4/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/17/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%b4/
https://news.snhr.org/ar/tag/%d8%a3%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%85/
https://news.snhr.org/ar/tag/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-ar/
https://www.sana.sy/?p=1767814
http://www.sana.sy/?p=1769219
http://sana.sy/?p=1771411
https://twitter.com/Israel_Alma_org/status/1585528916021837825?fbclid=IwAR3lKvn9H0F095DDtVB55eJAjSwfxBqVn4lD-rFs1e2U06tmHycp89ifi-s


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا5

 في تشرين األول 2022

على صعيد الوضع المعيشي:
فــي تشــرين األول، اســتمر الوضــع االقتصــادي والمعيشــي والخدمــي بالتدهــور فــي عمــوم مناطــق ســوريا، حيــث 
ال تــزال تعانــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن االرتفــاع المطــرد فــي أســعار المــواد المعيشــية، وقــد 
أصــدرت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام الســوري فــي 12/ تشــرين األول نشــرة 
ألســعار المــواد والســلع األساســية رفعــت بموجبهــا أســعار 16 مــن المــواد الغذائيــة األساســية، منهــا ســعر زيــت 
دوار الشــمس حيــث حــددت النشــرة ســعر الليتــر الواحــد بـــ 14000 ليــرة ســورية، بعــد أن كانــت قــد حــددت ســعره بـــ 
12600 ليــرة فــي آب الماضــي، كمــا ارتفــع ســعر الســكر بموجــب هــذه النشــرة إلــى 4600 ليــرة ســورية للكيلــو الواحــد 
بعــد أن كانــت قــد حددتــه الــوزارة بـــ 3900 ليــرة فــي آب الماضــي، وقــد نقلــت صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام 
ــز المعقالــي، رئيــس جمعيــة حمايــة المســتهلك، تعليقــًا علــى ذلــك  الســوري فــي 13/ تشــرين األول عــن عبــد العزي
“رفــع األســعار المفاجــئ وبهــذه الطريقــة هــو دليــل فوضــى عارمــة وعــدم وجــود ضابــط حقيقــي للموضــوع، خاصــًة أن 

 عليــه وقــت طويــل”.
ِ

رفــع أســعار المــواد األخيــر لــم يمــض

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، وال يــزال تأثيــر االنخفــاض 
المســتمر فــي قيمــة صــرف الليــرة التركيــة – المســتخدمة فــي التــداول فــي المنطقــة- أمــام الــدوالر األمريكــي، يؤثــر على 
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.
اســتمرت هيئــة تحريــر الشــام فــي سياســة التضييــق وتقييــد الحريــات علــى القاطنيــن فــي مناطــق ســيطرتها عمومــًا، 
ــة العامــة لإلعــام التابعــة لحكومــة  ــى وجــه الخصــوص، حيــث أبلغــت المديري ــن فــي القطــاع اإلعامــي عل والعاملي
اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، فــي 1/ تشــرين األول، مراســلي قنــاة أورينــت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها 
فــي محافظــة إدلــب، بأنــه يحظــر علــى مؤسســة األورينــت اإلعاميــة العمــل فــي جميــع مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر 
ــا فــي 4/ تشــرين األول بيــان  الشــام، وبــررت ذلــك بأنــه يأتــي اعتراضــًا علــى سياســة األورينــت التحريريــة، وقــد أصدرن

إدانــة بهــذا الخصــوص.

وفــي شــمال شــرق ســوريا، اســتمر الوضــع المعيشــي فــي المنطقــة بالتدهــور، حيــث شــهدت المنطقــة ارتفاعــًا فــي 
ــرة الســورية، وفــي  ــدوالر أمــام اللي ــة والمحروقــات بســبب ارتفــاع ســعر صــرف ال ــة والتمويني أســعار المــواد الغذائي
20/ تشــرين األول عــادت محطــة علــوك لضــخ الميــاه1  للعمــل باتجــاه أحيــاء مدينــة الحســكة بعــد انقطــاع دام أكثــر 
مــن شــهر نتيجــة عطــل تقنــي فــي المحطــة، وتعانــي محطــة علــوك مــن انقطاعــات متكــررة بالميــاه ممــا يهــدد حيــاة 

مئــات اآلالف المســتفيدين منهــا فــي ظــل انتشــار وبــاء الكوليــرا.

فــي 20/ تشــرين األول شــهدت قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور خــروج عــدة مظاهــرات فــي منطقــة الشــعيطات وناحيــة 
الكســرة، اســتمرت خمســة أيــام، طالبــت المظاهــرات بتحســين الوضــع المعيشــي ورفــع رواتــب المعلميــن وإلغــاء 
القــرار الصــادر عــن هيئــة التربيــة والتعليــم التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بحظــر النقــاب فــي المــدارس الواقعــة 

فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

1 أكبر وأهم مصدر لمياه الشرب في مدينة الحسكة وريفها الغربي باإلضافة إلى تل تمر وقراها، إذ تتألف من نحو 34 بئرًا ومحطة تجميع رئيسة، وتضخ منها المياه مسافة 67 كم إلى خزانات الحمة غرب 

الحسكة.
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https://snhr.org/arabic/2022/10/04/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88/


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا6

 في تشرين األول 2022

على صعيد انتشار وباء الكوليرا:
فــي 18/ تشــرين األول قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث الرســمي باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي المؤتمــر 
الصحفــي اليومــي فــي نيويــورك، إنــه حتــى 14/ تشــرين األول هنــاك 15823 حالــة كوليــرا مشــتبهة، إضافــًة إلــى وجــود 
807 حالــة مثبتــة، وتــم تســجيل 68 حالــة وفــاة فــي عمــوم مناطــق ســوريا، وأضــاف أن شــركاء األمــم المتحــدة مــن 
المنظمــات اإلنســانية العاملــة فــي ســوريا تعانــي مــن نقــص فــي اإلمــدادات الازمــة لمواجهــة الوبــاء مثــل األدويــة 

ومســتلزمات النظافــة والصــرف الصحــي. 

فــي 24/ تشــرين األول صــرح بيرترانــد باينفيــل، نائــب المديــر اإلقليمــي لليونيســف فــي الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، فــي بيــان لــه “إّن الوتيــرة المقلقــة لتفشــي الكوليــرا فــي ســوريا ولبنــان وخطــر انتشــارها إلــى بلــدان أخــرى فــي 
المنطقــة تتطلــب اتخــاذ إجــراءات فوريــة، إّن توســيع نطــاق االســتجابة للوقايــة مــن المــرض واحتوائــه يتطلــب دعمــًا 

عاجــًا”.

فــي 25/ تشــرين األول قالــت رينــا غيانــي، مديــرة قســم العمليــات والمناصــرة بمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية، فــي إحاطــة أمــام جلســة لمجلــس األمــن عــن الوضــع فــي ســوريا إّن وبــاء الكوليرا ينتشــر بســرعة 
فــي جميــع أنحــاء ســوريا، وقــد تفاقــم الوضــع بســبب النقــص الحــاد فــي الميــاه فــي البــاد، وأضافــت “تــم اإلبــاغ عــن 
أكثــر مــن 24 ألــف حالــة اشــتباه بالكوليــرا، وتــم تأكيــد الحــاالت اآلن فــي جميــع المحافظــات الـــ 14، ولقــي مــا ال يقــل عــن 

80 شــخصًا مصرعهــم حتــى اآلن. هــذه مأســاة، لكــن ال ينبغــي أن تكــون مفاجــأة”.

فــي 27/ تشــرين األول قالــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة إن نحــو 35 ٪ مــن حــاالت اإلصابــة بالكوليــرا فــي ســوريا هــي 
بيــن أولئــك الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 10 أعــوام، وأضافــت المنظمــة أنــه يمكــن أن يكــون لعــدوى مــرض الكوليــرا 
التأثيــر األســوأ علــى النســاء الحوامــل واألطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون بالفعــل مــن أمــراض أخــرى 

ــة المائمــة. ــة الصحي ــى الرعاي ــة ونقــص الوصــول إل وســوء التغذي
التــي نشــرها النظــام الســوري عــن حصيلــة اإلصابــات أن العــدد اإلجمالــي لإلصابــات  وأشــارت آخــر اإلحصائيــات 
والوفيــات بالكوليــرا بلــغ 1097 إصابــة، 46 حالــة وفــاة، وأشــارت وكالــة ســانا لألنبــاء، في 29/ تشــرين األول، أن اإلصابات 
توزعــت كالتالــي، “محافظــة حلــب 658 إصابــة، وديــر الــزور 194، والحســكة 75، والرقــة 48، والاذقيــة 46، والســويداء 
24، ودمشــق 14 وحمــاة 11، وحمــص 11، ودرعــا 5، وريــف دمشــق 6، وطرطــوس 4، والقنيطــرة إصابــة واحــدة”. أمــا 

الوفيــات فكانــت “حلــب 39، والحســكة 4، وديــر الــزور وفّيتــان، ودمشــق حالــة وفــاة واحــدة”.

وفــي شــمال غــرب ســوريا، أعلــن برنامــج اإلنــذار المبكــر واالســتجابة لألوبئــة EWARN حتــى 31/ تشــرين األول عــن 
وصــول عــدد حــاالت اإلصابــات فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا إلــى 216 حالــة، و4 حالــة وفــاة.

https://press.un.org/en/2022/db221018.doc.htm
https://press.un.org/en/2022/db221018.doc.htm
https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://news.un.org/ar/story/2022/10/1114512
https://www.savethechildren.net/news/deadly-cholera-outbreak-tightens-its-grip-middle-east-cases-nearly-double-lebanon
https://sana.sy/?p=1773114
https://acu-sy.org/?fbclid=IwAR2FWdkNhBNklL_LjdVq2I5JMwj7Vi_uRgpbDOFZ96hnEuICZKsFuFGBQTM
https://acu-sy.org/?fbclid=IwAR2FWdkNhBNklL_LjdVq2I5JMwj7Vi_uRgpbDOFZ96hnEuICZKsFuFGBQTM


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا7

 في تشرين األول 2022

على صعيد التشريد القسري:
فــي تشــرين األول، اســتمرت معانــاة النازحيــن فــي شــمال غــرب ســوريا علــى الصعيديــن المعيشــي واإلنســاني، 
وخصوصــًا فــي ظــل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وازديــاد حجــم االحتياجــات، وفــي شــمال حلــب تأثــرت مخيمــات 
النازحيــن جــراء االشــتباكات التــي شــهدتها المنطقــة بيــن هيئــة تحريــر الشــام وفصائــل مــن مكونــات الجيــش الوطنــي 
مــن جهــة والفيلــق الثالــث التابــع لقــوات الجيــش الوطنــي مــن جهــة ثانيــة، حيــث ســجلنا نــزوح قرابــة 13 ألــف شــخصًا 
فــي المنطقــة، وتأثــر مــا ال يقــل عــن 12 مخيمــًا للنازحيــن بشــكل مباشــر جــراء العمليــات العســكرية التــي شــهدتها 
المنطقــة، كمــا ســجلنا انــدالع حريــق فــي مخيــم كورتــك للنازحيــن بريــف مدينــة عفريــن شــمال حلــب، فــي 14/ تشــرين 
األول، جــراء االشــتباكات فــي المنطقــة بيــن هيئــة تحريــر الشــام والفيلــق الثالــث التابــع لقــوات الجيــش الوطنــي، مــا 

أدى إلــى احتــراق 6 خيــم للنازحيــن بشــكل كامــل وتضــرر قرابــة 25 خيمــة بشــكل جزئــي.

كمــا شــهدت مخيمــات شــمال غــرب ســوريا فــي 20/ تشــرين األول عاصفــة مطريــة أدت إلــى تضــرر نحــو 130 خيمــة 
للنازحيــن وتضــرر ممتلكاتهــم فــي نحــو 7 مخيمــات منتشــرة فــي المنطقــة.

فــي 15/ تشــرين األول نشــرت وكالــة ســانا التابعــة للنظــام الســوري صــورًا تظهــر حافــات تقــل مدنييــن عائديــن 
إلــى مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب الجنوبــي “عــادت اليــوم أكثــر مــن 800 عائلــة إلــى مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
إدلــب، وذلــك بعــد تطهيرهــا مــن مخلفــات اإلرهــاب، وتأميــن الخدمــات األساســية”، أكــد بعــض األهالــي الذيــن عــادوا 
إلــى المدينــة فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، أن المدينــة مدمــرة وتعرضــت 
لحمــات نهــب وهــي غيــر مؤهلــة للســكن، وأنهــم دفعــوا مبلــغ 5 آالف ليــرة ســورية كشــرط للعــودة وكان عليهــم 
الحصــول علــى ورقــة موافقــة مــن فــرع األمــن السياســي بمدينــة حمــاة قبــل التوجــه إلــى المدينــة، وحســبما أخبرنــا 
بــه األهالــي فــإن اللجنــة المكلفــة بالتنســيق طالبــت أهالــي المدينــة والبلــدات المجــاورة فــي ريــف معــرة النعمــان 
المقيميــن ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري بالتجهــز للتوجــه إلــى المدينــة بهــدف التصويــر والتغطيــة 
اإلعاميــة وهــددت الرافضيــن لهــذا البــاغ بالمحاســبة ســواء كان موظفــًا حكوميــًا أو مدنيــًا. نؤكــد علــى أن النظــام 
الســوري يــروج لعمليــات إعــادة النازحيــن والاجئيــن لغايــة تســريع عمليــات التعافــي المبكــر والحصــول علــى مــوارد 

ماليــة إضافيــة لدعمــه.

تجمع المياه بين خيم النازحين في مخيم البالعة في سهل الروج بإدلب إثر عاصفة مطرية

 في 20/ تشرين األول/ 2022

https://news.snhr.org/ar/2022/10/15/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%8f%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d9%84/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/21/%d8%a3%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%af%d8%aa-%d9%84%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-2/
https://www.sana.sy/?p=1762418
https://drive.google.com/file/d/1VYHxNxsIO9mQYvY854_aFofRS-F7KXTT/view


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا8

 في تشرين األول 2022

وفــي شــمال شــرق ســوريا، اســتمرت معانــاة النازحيــن خصوصــًا بعــد انتشــار مــرض الكوليــرا علــى نطــاق واســع فــي 
المنطقــة فــي ظــل النقــص الحــاد فــي الميــاه الصالحــة للشــرب.

وعلــى صعيــد عمليــات اســتعادة الحكومــات لرعاياهــا الموجوديــن فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا، قالــت صحيفــة 
عشــرات  إلنقــاذ  مهمــة  إلطــاق  تســتعد  األســترالية  الحكومــة  إن  األول  تشــرين   /2 فــي  البريطانيــة  الغارديــان 
األســتراليين مــن النســاء واألطفــال المحتجزيــن فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا، وأضافــت الصحيفــة أن أكثــر 
مــن 20 امــرأة أســترالية وأكثــر مــن 40 طفــًا، مــن أرامــل وأبنــاء وبنــات مقاتلــي تنظيــم داعــش، ال يزالــون محتجزيــن 
ــة  ــي أصــدرت كل مــن منظمــات أنقــذوا الطفول ــروج شــمال شــرق ســوريا، وفــي اليــوم التال فــي مخيمــي الهــول وال
Plan Internation-  األســترالية، والمجلــس األســترالي للتنميــة الدوليــة، ومنظمــة اليونيســف فــي أســتراليا، ومنظمــة

al، ومنظمــة CARE Australia، ومنظمــة العفــو الدوليــة، ومنظمــة اإلغاثــة اإلســامية فــي أســتراليا، ومركــز قانــون 
حقــوق اإلنســان، بيانــًا مشــتركًا رحبــوا فيــه بنيــة الحكومــة األســترالية إلعــادة األطفــال األســتراليين وأمهاتهــم مــن 
شــمال شــرق ســوريا. وفــي 29/ تشــرين األول قالــت وكالــة رويتــرز لألنبــاء إّن الحكومــة األســترالية اســتعادت 13 

طفــًا و4 نســاء أســتراليات مــن مخيــم الــروج شــمال شــرق ســوريا.

وفــي 5/ تشــرين األول أصــدرت وزيــرة الخارجيــة األلمانيــة أنالينــا بيربــوك بيانــًا رســميًا قالــت فيــه إن بادهــا قامــت 
باســتعادة 7 أطفــال و4 نســاء ومراهــق مــن مخيــم الــروج شــمال شــرق ســوريا. وتعليقــًا علــى ذلــك دعــت منظمــة 
 لهــا باقــي الــدول التــي لديهــا رعايــا فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا 

ٍ
أنقــذوا الطفولــة فــي 6/ تشــرين األول فــي بيــان

بالعمــل علــى اســتعادتهم، حيــث إّن حوالــي 11000 طفــًا وامــرأة ال يزالــون فــي مخيمــي الهــول والــروج فــي ظــل تزايــد 
المخاطــر نتيجــة انتشــار وبــاء الكوليــرا وارتفــاع معــدل العنــف فــي هذيــن المخيميــن، وأضافــت المنظمــة أن عمليــات 

القتــل فــي مخيــم الهــول ازدادت بنســبة 250 ٪ فــي الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري.

صورة التقطها األهالي، بداية شهر تشرين األول/ 2022، تظهر الدمار الكبير في المسجد األموي 

“المسجد الكبير” في مدينة معرة النعمان

https://www.theguardian.com/australia-news/2022/oct/02/australia-to-launch-rescue-mission-for-women-and-children-trapped-in-syrian-detention-camps
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/oct/02/australia-to-launch-rescue-mission-for-women-and-children-trapped-in-syrian-detention-camps
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/joint-statement-ngos-welcome-reported-move-repatriate-australian-women-and-children-northeast-syria
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-repatriates-australian-women-children-syrian-refugee-camp-2022-10-29/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/baerbock-rueckholung-nordostsyrien/2556468
https://www.savethechildren.net/news/seven-children-repatriated-germany-north-east-syria
https://www.savethechildren.net/news/seven-children-repatriated-germany-north-east-syria
https://drive.google.com/file/d/1T2MQajg7HV5KAh78y8ZMDvM9Pp3pQLtN/view
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وفــي 20/ تشــرين األول أعلنــت وزارة الخارجيــة الفرنســية فــي بيــان لهــا علــى موقعهــا الرســمي، أنهــا اســتعادت 40 
طفــًا و15 امــرأة، مــن حملــة الجنســية الفرنســية، مــن مخيمــات شــمال شــرق ســوريا. كمــا قالــت وكالــة روســيا اليــوم 
فــي 21/ تشــرين األول إن الســلطات الروســية قامــت باســتعادة 38 طفــًا، 15 فتــاة و23 صبيــًا، روســيًا مــن منطقــة 

شــمال شــرق ســوريا، فــي 20/ تشــرين األول.

فــي 25/ تشــرين األول قالــت هيئــة اإلذاعــة الكنديــة إّن الســلطات الكنديــة قامــت بإعــادة امرأتيــن وعــدد مــن األطفــال 
الكندييــن مــن مخيــم الــروج شــمال شــرق ســوريا.

وعن الالجئين الســوريين، نقلت وكالة اسوشــيتد برس لألنباء في 15/ تشــرين األول عن وكالة حرس الحدود وخفر 
الســواحل األوروبيــة )Frontex( وعــن الشــرطة اليونانيــة أّن 92 طالبــًا للجــوء ُأجبــروا مــن قبــل الســلطات التركيــة علــى 
العبــور إلــى اليونــان بعــد تجريدهــم مــن مابســهم، وذكــرت الوكالــة أن معظمهــم مــن الجنســية الســورية واألفغانيــة، 
وبعضهــم كان لديــه إصابــات جســدية، وفــي 16/ تشــرين األول طالبــت مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن 

 لهــا بإجــراء تحقيــق كامــل حــول هــذا الحــادث. 
ٍ
فــي تغريــدة

وفــي لبنــان، قامــت منظمــة اليونيســف، عــن طريــق منظمتيــن وســيطتين لبنانيتيــن، فــي منتصــف أيلــول المنصــرم، 
بإبــاغ مشــرفي المخيمــات فــي بلــدة عرســال اللبنانيــة عــن خفــض كميــة الميــاه الموزعــة بالشــاحنات مــن 27 لتــرًا/ 
يوميــًا لــكل فــرد إلــى 7.5، وكميــة الميــاه المســحوبة مــن الجــور الصحيــة مــن 19 لتــرًا/ يوميــًا لــكل فــرد إلــى 2، اعتبــارًا مــن 
1/ تشــرين األول، وردًا علــى ذلــك أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 5/ تشــرين األول، بيــان اســتغاثة 
ــة  ــر القــرار. وفــي 6/ تشــرين األول نقلــت الوكال ــاة آالف الاجئيــن مــن قاطنــي هــذه المخيمــات إث عاجــل لوقــف معان
الوطنيــة اللبنانيــة لإلعــام بيانــًا عــن نائبيــن فــي مجلــس النــواب اللبنانــي أعلنــا فيــه أنــه تــم التراجــع عــن قــرار خفــض 

المخصصــات لهــذا الشــهر. 

وعلــى صعيــد آخــر، نقلــت الوكالــة الوطنيــة لإلعــام اللبنانيــة فــي 5/ تشــرين األول أّن حريقــًا اندلــع فــي مخيــم الوفــاق 
العمانــي لاجئيــن الســوريين فــي بلــدة عرســال اللبنانيــة مــا أدى إلــى احتــراق 93 خيمــة مــن أصــل 200 خيمــة فــي 
المخيــم، كمــا تســبب الحريــق فــي تضــرر مجــاري الصــرف الصحــي فــي المخيــم، “التــي باتــت تشــكل خطــرًا بيئيــًا علــى 

الجميــع فــي حــال لــم يتــم تصليــح الضــرر بالســرعة المطلوبــة”.

أمــا عــن انتشــار مــرض الكوليــرا بيــن الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان أعلــن فــراس أبيــض، وزيــر الصحــة العامــة اللبنانــي، 
ــن  ــان ُســجلت بي ــة فــي لبن ــة العظمــى مــن حــاالت اإلصاب  صحفــيٍّ عــن أّن الغالبي

ٍ
فــي 19/ تشــرين األول فــي مؤتمــر

الاجئيــن فــي ظــّل تســارع انتشــار الوبــاء.

2 منظمة حقوقية غير ربحية وغير حكومية مقرها بيروت وباريس، تأسست عام 2017 في لبنان، وأعيد تأسيسها في فرنسا عام 2020

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2022/article/rapatriements-du-nord-est-syrien-20-10-22
https://arabic.rt.com/world/1400758-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-38-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-4-%D9%88-14-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://www.cbc.ca/news/politics/canadian-mothers-children-repatriated-isis-detention-camp-1.6628675
https://apnews.com/article/middle-east-greece-turkey-migration-7b0e4fc5e53a95876aec8c065da19cd8
https://twitter.com/Refugees/status/1581649909824237568
https://snhr.org/arabic/2022/10/05/نداء-استغاثة-عاجل-لوقف-معاناة-آلاف-الن-2/
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/متفرقات/567859/الحجيري-وصلح-في-بيان-مشترك-تبلغنا-تراجع-اليونيسف-ع#
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/متفرقات/567636/حريق-التهم-93-خيمة-من-مخيم-الوفاء-العماني-للنازحين
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/news#/ar/Media/view/64791/الأبيض-أعلن-عن-إنتشار-متسارع-للوباء-وناشد-مؤسسة-الكهرباء-والمنظمات-الدولية-تحمل-المسؤولية
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ــى  ــان إل ــن الســوريين فــي لبن ــات إعــادة الاجئي ــج لعملي ــة المســتمر فــي التروي ــد ســعي الحكومــة اللبناني علــى صعي
ســوريا، نقلــت الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة لإلعــام فــي 12/ تشــرين األول عــن الرئيــس اللبنانــي ميشــيل عــون قولــه إن 
عمليــات إعــادة الاجئيــن الســوريين ســتتم علــى دفعــات. وفــي اليــوم التالــي قــال عبــاس إبراهيــم، مديــر األمــن العــام 
اللبنانــي، خــال مقابلــة مــع تلفزيــون الجديــد اللبنانــي، إن انطــاق الدفعــة األولــى ضمــن عمليــات إعــادة الاجئيــن 
تنتظــر “الكشــوف األمنيــة والقضائيــة” مــن النظــام الســوري عــن األســماء المســجلة فــي هــذه القافلــة، والتــي بلــغ 
عددهــا 1500 شــخصًا، وفــي 13/ تشــرين األول نقــل موقــع قنــاة الحــرة عــن دالل حــرب، المتحدثــة اإلعاميــة باســم 
مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي لبنــان، “ال تســهل مفوضيــة الاجئيــن وال تشــجع فــي الوقــت الحالــي 
عــودة طوعيــة واســعة النطــاق لاجئيــن مــن لبنــان إلــى ســوريا”، ومــن جهتهــا قالــت منظمــة العفــو الدوليــة، فــي 14/ 
 لهــا إّن الســلطات اللبنانيــة بتســهيلها لعمليــات العــودة هــذه ُتعــّرض الاجئيــن الســوريين 

ٍ
تشــرين األول فــي بيــان

عــن علــم لخطــر التعــرض ألشــكال بشــعة مــن االنتهــاكات واالضطهــاد عنــد عودتهــم إلــى ســوريا.

فــي 25/ تشــرين األول قــال مركــز وصــول لحقــوق اإلنســانACHR( 2( “تعــرض الاجئــون الســوريون للعديــد مــن 
عوامــل الضغــط خــال األعــوام القليلــة الماضيــة، بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن األوراق القانونيــة”، وأضــاف بأنــه بنــاًء 
علــى ذلــك فــإن الاجئيــن بعيــدون كل البعــد عــن أن يكونــوا فــي وضــع يســمح لهــم باتخــاذ قــرار مســتنير بشــأن 

عودتهــم بينمــا يخضعــون لعوامــل ضغــط فــي مجــاالت متعــددة.

وفــي 26/ تشــرين األول قالــت وكالــة فرانــس بــرس إن دفعــًة مــن الاجئيــن الســوريين غــادرت األراضــي اللبنانيــة 
باتجــاه األراضــي الســورية، وذلــك فــي إطــار خطــة الحكومــة اللبنانيــة إلعــادة الاجئين الســوريين بالتنســيق مــع النظام 
الســوري، وأضافــت الوكالــة أن عــدد المغادريــن فــي هــذه الدفعــة هــو 750 شــخصًا، ونقلــت وكالــة ســانا فــي اليــوم 
ذاتــه أن دفعــة مــن الاجئيــن الســوريين العائديــن مــن لبنــان دخلــوا األراضــي الســوري مــن معبــر الدبوســية الحــدودي. 
وتعليقــًا علــى ذلــك قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي نفــس اليــوم، فــي 
مؤتمــر صحفــي فــي نيويــورك إّن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن ال تنظــم عمليــة “العــودة 
الطوعيــة واســعة النطــاق الجاريــة حاليــًا”، وأشــار إلــى أن المفوضيــة ســتواصل مراقبــة الوضــع، لكنهــا ليســت معنيــة 

بالعمليــة بشــكل مباشــر.

على الصعيد السياسي والحقوقي: 
 

ٍ
فــي 29/ أيلــول أعلــن النظــام الســوري عبــر األمانــة العامــة لمحافظــة إدلــب عــن ثاثــة مــزادات علنيــة الســتثمار أراض

زراعيــة فــي ريــف محافظــة إدلــب، وذلــك فــي ســياق اســتمرار النظــام الســوري فــي نهــب أراضــي النازحيــن والاجئيــن، 
ومحاولــة التغطيــة عليهــا عبــر تكتيــك “المــزادات العلنيــة”، وفــي 20/ تشــرين األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقوق 
ــخ  اإلنســان تقريــرًا أكــد علــى أّن عمليــة االســتياء علــى ممتلــكات مئــات آالف المعارضيــن للنظــام الســوري ترسِّ
ل بالضــرورة  عمليــة اإلخــاء والتشــريد القســري، وهــي محاولــة لهندســة التركيبــة الســكانية واالجتماعيــة، وُتشــكِّ

عقبــة أساســية أمــام عــودة الاجئيــن والنازحيــن.

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/سياسة/569056/الرئيس-عون-استقبل-وفد-نقابة-المهن-البصرية-انجاز-ات
https://www.youtube.com/watch?v=Bi5NX195MSI
https://www.alhurra.com/syria/2022/10/13/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/10/lebanon-stop-the-so-called-voluntary-returns-of-syrian-refugees/
https://www.achrights.org/2022/10/24/12806/
https://www.achrights.org/2022/10/24/12806/
https://www.france24.com/ar/الشرق-الأوسط/20221026-لبنان-يستأنف-إعادة-اللاجئين-السوريين-إلى-بلدهم-وسط-انتقادات-منظمات-إنسانية-وحقوقية
https://sana.sy/?p=1770483
https://news.un.org/ar/story/2022/10/1114602
https://snhr.org/arabic/2022/10/20/النظام-السوري-يعلن-في-محافظة-إدلب-عن-مز/
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فــي 1/ تشــرين األول قــال مركــز المصلحــة الوطنيــة األمريكــي لألبحــاث3 إّن “نظــام األســد” يعتبــر إهانــة للقيــم الغربية 
وتهديــدًا للنفــوذ األمريكــي العالمــي وخطــرًا وشــيكًا علــى األمــن القومــي األمريكــي، حيــث إّن اإلفــات النســبي مــن 
العقــاب الــذي اســتخدمه هــذا النظــام لاســتمرار فــي ارتــكاب جرائــم حــرب قــد أرســل إشــارة خطيــرة إلــى المجتمــع 
الدولــي، وأضــاف المركــز أّن النظــام الســوري لديــه عاقــات وطيــدة مــع ميليشــيا حــزب هللا اإلرهابيــة، وقــد أرســل حزب 
هللا آالف المقاتليــن لمســاندة النظــام الســوري، وبــدوره أصبــح النظــام الســوري طريــق عبــور لألســلحة اإليرانيــة إلــى 

مليشــيا حــزب هللا.

فــي 4/ تشــرين األول قالــت منظمــة اليونيســف فــي تقريــر حالــة عــن انتشــار وبــاء الكوليــرا فــي ســوريا، إنــه بحلــول 30/ 
أيلــول المنصــرم أظهــرت بيانــات الرصــد وجــود 10039 حالــة كوليــرا مشــتبهة، وذلــك فــي 13 محافظــة مــن أصــل 14 
فــي ســوريا، وأضــاف التقريــر أّن حوالــي 22 حالــة منهــا تــم رصدهــا فــي مخيمــات مكتظــة بالنازحيــن، وأكــد التقريــر أّن 

هنــاك ضــرورة لدعــم اســتجابة طارئــة وعاجلــة لمكافحــة تفشــي وبــاء الكوليــرا المســتمر.

فــي 4/ تشــرين األول قالــت إدارة مكافحــة المخــدرات األردنيــة إن الســلطات األردنيــة قامــت بإحبــاط محاولتــي تهريــب 
منفصلتيــن لحبــوب مخــدرة عبــر معبــر جابــر الحــدودي مــع ســوريا، حيــث تــم ضبــط مــا مجموعــه 854000 حبــة مخــدرة 
فــي المحاولتيــن. وفــي 10/ تشــرين األول نقلــت اإلدارة ذاتهــا أيضــًا عــن مصــدر عســكري فــي القــوات المســلحة 
ــر الحــدود مــع ســوريا. وفــي 28/ تشــرين األول  ــب 818000 حبــة كبتاجــون عب ــاط محاولــة تهري األردنيــة قيامهــا بإحب
قالــت إدارة مكافحــة المخــدرات األردنيــة إن الســلطات األردنيــة أحبطــت محاولــة تهريــب كميــات كبيــرة مــن المخدرات 

مــن ســوريا، وأوضحــت اإلدارة أن الكميــة المصــادرة بلغــت”287  كــف حشــيش و259120 حبــة كبتاجــون”.

فــي 4/ تشــرين األول أعربــت لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد 
أســرهم فــي جلســة ُكّرســت للنظــر فــي التقريريــن الدورييــن الثانــي والثالــث للجمهوريــة العربيــة الســورية خــال 
الــدورة الخامســة والثاثيــن للجنــة، عــن قلقهــا مــن أن العّمــال المهاجريــن فــي ســوريا يواجهــون صعوبــات شــديدة 
ــزاع المســلح المســتمر، وعــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي،  وانتهــاكات لحقوقهــم، بســبب الن
فضــًا عــن وجــود قــوات مســلحة أجنبيــة وجماعــات مســلحة مــن دول أخــرى. وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
ــد مــن بنــود حمايــة  ــى اللجنــة المعنيــة أثبتــت فيــه أن النظــام الســوري انتهــك العدي ــر إل اإلنســان قــد تقدمــت بتقري
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، والعديــد مــن حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بهــا، كمــا قدمنــا خــال 
الجلســة الـــخامسة والثاثيــن مداخلــة عرضهــا المديــر التنفيــذي فضــل عبــد الغنــي، أكــد فيهــا علــى أنــه لــن يكــون 
هنــاك أيــة حقــوق قانونيــة أو قضائيــة للعمــال المهاجريــن العامليــن فــي ســوريا طالمــا أن الســلطة التشــريعية 
والقضائيــة مهيمــن عليهــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة، وقــد أصدرنــا فــي 19/ أيلــول بيانــًا 

بهــذا الخصــوص.

فــي 7/ تشــرين األول تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه الـــ 51 القــرار  A/HRC/51/26 حــول حالــة حقــوق اإلنســان 
فــي ســوريا، حيــث أيــدت هــذا القــرار 25 دولــة وامتنعــت 16 دولــة أخــرى عــن التصويــت، وقــد صوتــت كل مــن دول 
أرمينيــا وبوليفيــا والصيــن وكوبــا وإريتريــا وفنزويــا ضــده، طالــب القــرار النظــام الســوري بــأن يفــي بمســؤوليته عــن 
حمايــة الســوريين وعــن احتــرام وحمايــة حقــوق اإلنســان المكفولــة لجميــع األشــخاص الخاضعيــن لواليتــه، بمــن 
فيهــم المحتجــزون وأســرهم، وقــال إنَّ النظــام الســوري يتحمــل فــي المقــام األول المســؤولية عــن عشــرات آالف 
المختفيــن قســرًا والمفقوديــن والمحتجزيــن فــي ســوريا. وفــي 10/ تشــرين األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان بيانــًا رحبــت فيــه بالقــرار.

3 مركز أبحاث متخصص في السياسة العامة في واشنطن. أسسه الرئيس األمريكي السابق ريتشارد نيكسون في 20 / كانون الثاني/ 1994

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/america-be-secure-assad-must-go-205111
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-syria-cholera-response-situation-report-04-october-2022
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/pfbid06715bU2rAcwLysf5ggKCQvbMCFt9ZZ71JwzrDFBANhYh19Eqtm1c7eUPtSsDH8mXl
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/pfbid02mhgxWMD6M8CePoXCkrmpQeuw3soCgXVEdcC6wGK7AgJFsp4687zG9hzmBB12en5Fl/
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/pfbid035yuEmrBAxh7Aig1WWQiUp9w6PJcXkMVpo2A9ntCKpb6iEJ8Dyk2Teqj6sZwvkRagl
https://news.un.org/ar/story/2022/10/1113482
https://snhr.org/arabic/2022/09/19/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%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-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%82%d8%b1/
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/RES/51/26&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/RES/51/26&Lang=A
https://drive.google.com/file/d/1NPVRJKvkmcxjdr5zhS8KX6GlEdJ1Rirs/view
https://snhr.org/arabic/2022/10/10/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%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-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d9%82%d8%b1/
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فــي 10/ تشــرين األول قالــت األمــم المتحــدة إّن ســوريا ستشــهد واحــدًا مــن أقســى فصــول الشــتاء هــذا العــام، 
بســبب نقــص الوقــود والطاقــة وتدهــور الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي، حيــث قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث 
الرســمي باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، إن حوالــي 6 ماييــن شــخصًا فــي ســوريا ســيحتاجون إلــى مســاعدة 

ــًة بالعــام الماضــي. إنســانية للتصــدي لظــروف الشــتاء القاســية، وذلــك بزيــادة قدرهــا 33 % مقارن

فــي 12/ تشــرين األول أعلــن البيــت األبيــض علــى موقعــه الرســمي تجديــد الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن حالــة الطــوارئ 
الوطنيــة بشــأن التعامــل مــع التهديــد الــذي يســببه الوضــع فــي ســوريا علــى األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة 
األمريكيــة، وتســمح حالــة الطــوارئ لــإلدارة األمريكيــة حجــز ممتلــكات مــن يثبــت ضلوعهــم فــي حالــة اســتمرار عــدم 
االســتقرار فــي ســوريا وفــرض عقوبــات عليهــم مــن بينهــا عــدم منــح تأشــيرات لدخــول الواليــات المتحــدة وأيــة قروض 

ماليــة.

فــي منتصــف تشــرين األول أعلــن النظــام الســوري عــن مشــروع إعــادة تأهيــل مديريــة المصالــح العقاريــة بمدينــة 
ديــر الــزور بتمويــل مــن مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقديــم 
أي دعــم مــادي أو لوجســتي أليٍّ مــن الشــركات التابعــة أو المملوكــة للنظــام الســوري؛ ألنــه ســوف يســتخدم القســم 

األعظــم مــن المــردود فــي ارتــكاب أفظــع االنتهــاكات مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلطة.

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تمول مشروع إعادة تأهيل مبنى مديرية المصالح 

العقارية في دير الزور - تشرين األول/ 2022

https://news.un.org/ar/story/2022/10/1113762
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/10/12/notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-the-situation-in-and-in-relation-to-syria-2/
https://drive.google.com/file/d/1lDzHt9ahyuYUWVDYkGoGZZz0O7XYlsOw/view
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فــي 17/ تشــرين األول أصــدر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بيانــًا صحفيــًا فــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى 
ــر بشــكل كبيــر علــى قــدرة الســكان علــى تأميــن احتياجاتهــم اليوميــة  الفقــر قــال فيــه إّن تفشــي الفقــر فــي ســوريا أّث
مــن الغــذاء والســلع األساســية، خصوصــًا فــي ظــل االرتفــاع الحــاد وغيــر المســبوق فــي األســعار، وأضــاف البيــان أن 
90 % مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وســط ارتفــاع قياســي فــي األســعار تعــدى 800 % خــال العاميــن 
ــع المحافظــات الســورية، وال  ــًا جمي ــى أّن تدهــور الوضــع اإلنســاني يشــمل تقريب ــان إل الماضييــن فقــط، وأشــار البي
ــر مــن غيرهــم علــى مســتوى  ســيما محافظــات شــمالي البــاد التــي تســتضيف ماييــن النازحيــن الذيــن يعانــون أكث
الفقــر واألمــن الغذائــي. وفــي اليــوم ذاتــه قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا فــي 
 علــى حســاب المكتــب الرســمي علــى موقــع تويتــر إّن 12 مليــون شــخص فــي ســوريا هــم فــي حالــة عــدم أمــن 

ٍ
تغريــدة

غذائــي، وهــو مــا يعــادل أكثــر مــن نصــف عــدد الســكان، وبارتفــاع 51 % عمــا كان عليــه العــدد فــي 2019.

فــي 19/ تشــرين األول قــام وفــد مــن حركــة المقاومــة اإلســامية )حمــاس( يترأســُه القيــادي فــي الحركــة خليــل الحيــة 
بزيــارة إلــى ســوريا بهــدف إعــادة العاقــات مــع النظــام الســوري، والتقــى فيهــا مــع رأس النظــام الســوري بشــار 
ــًا فــي 21/ تشــرين األول أكــد علــى أن إعــادة أي شــكل مــن العاقــات مــع النظــام الســوري  ــا بيان األســد. وقــد أصدرن
يعتبــر بمثابــة دعــم لــه، واســتعرض البيــان حصيلــة أبــرز انتهــاكات النظــام الســوري بحــق الفلســطينيين فــي ســوريا 

منــذ آذار/ 2011.

فــي 20/ تشــرين األول أصــدرت وكالــة أسوشــتيد بــرس لألنبــاء تحقيقــًا صحفيــًا قالــت فيــه إّن أكجمــال ماكتيموفــا، 
ممثلــة منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا، أســاءت إدارة ماييــن الــدوالرات مــن أمــوال الجهــات المانحــة، وقدمــت 
هدايــا، بمــا فــي ذلــك عمــات ذهبيــة وســيارات، إلــى مســؤولين فــي حكومــة النظــام الســوري، وأضــاف التحقيــق أن 
أكثــر مــن 100 وثيقــة ورســائل ومــواد أخــرى ســرية حصلــت عليهــا الوكالــة تثبــت تــورط ممثلــة المنظمــة فــي ســلوك 
مســيء مــن خــال قيامهــا بالضغــط علــى موظفــي منظمــة الصحــة العالميــة لتوقيــع عقــود مــع سياســيين كبــار 
فــي حكومــة النظــام الســوري، كمــا اجتمعــت بشــكل ســري مــع الجيــش الروســي، وهــو مــا يمثــل انتهــاكات محتملــة 

لحيــاد منظمــة الصحــة العالميــة كمنظمــة تابعــة لألمــم المتحــدة.

فــي 21/ تشــرين األول أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــر حالــة عــن الوضــع فــي منطقــة 
شــمال غــرب ســوريا، قــال التقريــر إّن فجــوة نقــص الدعــم التــي وصلــت إلــى 82 % يعــرض حيــاة نحــو 2.5 مليــون إنســانًا 
للخطــر شــتاء هــذا العــام، وأضــاف التقريــر أنــه تــم تســجيل 19545 حالــة نــزوح داخلــي جديــدة فــي منطقــة شــمال غــرب 
ســوريا فــي أيلــول، كانــت تلــك الحــاالت فــي معظمهــا بســبب التدهــور االقتصــادي، وأشــار التقريــر إلــى أنــه أعلــى رقــم 

تــم تســجيله حتــى اآلن فــي 2022.

 علــى موقــع 
ٍ
فــي 22/ تشــرين األول قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا فــي تغريــدة

تويتــر إن قافلــة مســاعدات –القافلــة الثامنــة- 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 الخاصيــن بتســليم المســاعدات فــي ســوريا العابــرة للحــدود وخطــوط التمــاس. 
نشــير إلــى أن القافلــة المؤلفــة مــن 18 شــاحنة والتــي حملــت ســلل غــذاء ودواء ومــواد غيــر غذائيــة، ومســتلزمات 
خاصــة، ومــواد تغذيــة لألطفــال، ومعــدات تعليميــة ومــواد صحيــة، هــي الثالثــة بعــد صــدور قــرار مجلــس األمــن 2642 

)تمــوز 2022(.

https://euromedmonitor.org/ar/article/5381/سوريا..-ارتفاع-غير-مسبوق-في-نسب-الفقر-مقابل-انخفاض-كبير-في-تمويل-العمليات-الإنسانية
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1581969355184558083
https://snhr.org/arabic/2022/10/21/النظام-السوري-قتل-3207-فلسطينيا-بينهم-497-تحت/
https://apnews.com/article/WHO-syria-bce4ad6714a8b9e29b15c4db39f66720?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_03
https://reports.unocha.org/ar/country/syria/
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1583752060532465669
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 لهــا إن الســلطات التركيــة اعتقلــت واحتجزت 
ٍ
فــي 24/ تشــرين األول قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر

ورّحلــت بشــكل تعســفي مئــات الرجــال والفتيــان الســوريين الاجئيــن، حتــى األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم، إلــى 
ســوريا بيــن شــباط وتمــوز/ 2022، مــا يشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي، وأضــاف التقريــر أّن تصنيــف تركيــا كـــدولة ثالثــة 

آمنــة ال يتماشــى مــع حجــم عمليــات ترحيــل الاجئيــن الســوريين إلــى شــمال ســوريا.

فــي 25/ تشــرين األول قالــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( إّن مشــروع المهاجريــن المفقوديــن التابــع للمنظمــة 
وثــّق مــا ال يقــل عــن 5684 حالــة وفــاة علــى طــرق الهجــرة إلــى أوروبــا وداخلهــا منــذ بدايــة عــام 2021، جــاء الســوريون 

فــي قائمــة الجنســيات التــي تــم التعــرف عليهــا مــن بيــن الضحايــا.

فــي 25/ تشــرين األول قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح، فــي إحاطتهــا خــال اجتماع 
ــزال قائمــة  ــات ال ت ــة فــي ســوريا، إن الثغــرات والتناقضــات والتباين لمجلــس األمــن لبحــث ملــف األســلحة الكيميائي
 ،)OPCW( فــي إعــان النظــام الســوري عــن مخزوناتــه مــن األســلحة الكيميائيــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
وأضافــت أن جهــود فريــق تقييــم إعــان منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )DAT( لتوضيــح جميــع القضايــا العالقــة 
فيمــا يتعلــق باإلعــان األولــي واإلعانــات الاحقــة للنظــام الســوري لــم تحــرز تقدمــًا منــذ أن اجتمــع المجلــس آخــر مــرة 

لبحــث هــذه المســألة.

ــة بشــأن ســوريا، فــي إحاطــة أمــام  ــة التحقيــق الدولي ــرو، رئيــس لجن ــو ســيرجيو بيني فــي 26/ تشــرين األول قــال باول
اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة “حــان الوقــت للتحــرك نيابــة عــن العائــات التــي لهــا الحــق فــي معرفــة 
مصيــر أحّبائهــا الذيــن اختفــوا خــال الحــرب”، وأضــاف أّن قضيــة المفقوديــن هــي واحــدة مــن أكبــر مآســي الصــراع فــي 
ســوريا، كمــا دعــا إلــى إنشــاء آليــة لتحديــد مصيــر عشــرات اآلالف مــن المواطنيــن الذيــن اختفــوا خــال النــزاع المســلح 

الــذي دخــل عامــه الثانــي عشــر.

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

عبر معبر الترنبة – سراقب/ إدلب في 22/ تشرين األول/ 2022

https://www.hrw.org/ar/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria
https://www.iom.int/news/more-5000-deaths-recorded-european-migration-routes-2021-iom
https://news.un.org/ar/story/2022/10/1114542
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/statement-mr-paulo-sergio-pinheiro-chair-independent-international-commission
https://drive.google.com/file/d/1-ypBfNfNNPsEkV6q4GnRzkLD-kPJYXwN/view
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على صعيد المحاسبة والمناصرة:
فــي 3/ تشــرين األول شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ممثلــًة بالمديــر التنفيــذي األســتاذ فضــل عبــد 
الغنــي، فــي فعاليــة علــى هامــش االجتمــاع 101 للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تحــت 
عنــوان: “مراجعــة الحقائــق: توثيــق االســتخدام الموســع لألســلحة الكيميائيــة”، ناقشــت الفعاليــة تاريــخ ونطــاق 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، وتأثيــر ذلــك علــى الضحايــا، والعمــل الجــاري لتوثيــق هــذه الهجمــات 
والتحقيــق فيهــا. وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 6/ تشــرين األول بيانــًا عــن هــذه المشــاركة.

فــي 19/ تشــرين األول قالــت وكالــة رويتــرز إّن شــركة الفــارج الفرنســية لإلســمنت أقــّرت أمــام محكمــة بروكليــن 
األمريكيــة بتهمــة ســداد مبالــغ لجماعــات تصنفهــا الواليــات المتحــدة علــى أنهــا إرهابيــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم داعش، 
حتــى تتمكــن الشــركة مــن االســتمرار فــي العمــل فــي ســوريا، ونقلــت الوكالــة عــن ممثلــي االدعــاء فــي الواليــات 
المتحــدة أن شــركة الفــارج وفرعهــا فــي ســوريا -الفــارج لإلســمنت ســوريا- دفعتــا لتنظيــم داعــش وتنظيــم جبهــة 
النصــرة، مــن خــال وســطاء، مــا يعــادل 5.92 مليــون دوالر أمريكــي بيــن عامــي 2013 و2014 مقابــل الســماح لموظفــي 

وعمــاء ومــوردي الشــركة بالمــرور عبــر نقــاط تفتيــش التنظيمــات تلــك.

فــي 24/ تشــرين األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا قالــت فيــه إّن تقريــر وزارة الخارجيــة األلمانيــة 
الســنوي عــن الوضــع األمنــي فــي ســوريا فــي 2021 اعتمــدت فيــه علــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كمصــدر 
 للبيانــات فــي التقريــر بـــ 6 اقتباســات، وأشــار البيــان إلــى أن مكتــب الاجئيــن والهجــرة “لبامــف” )BAMF( يســتند على 

ٍ
ثــان

هــذا التقريــر كأداة مســاعدة فــي إصــدار قــرارات اللجــوء لطالبيــه والترحيــل للمرفوضــة طلباتهــم.

فــي 24/ تشــرين األول أصــدر أنطونــي بلينكــن، وزيــر الخارجيــة األمريكــي، بيانــًا صحفيــًا أعلــن فيــه إضافــة 3 ضبــاط فــي 
قــوات النظــام الســوري إلــى قائمــة العقوبــات األمريكيــة لدورهــم فــي الهجمــات الكيميائيــة علــى الغوطــة الشــرقية 
فــي ريــف دمشــق فــي آب/ 2013، والتــي أدت إلــى مقتــل 1400 شــخصًا علــى األقــل، جلهــم مــن األطفــال، وأوضــح البيان 
أن الضبــاط الثاثــة هــم اللــواء غســان أحمــد غنــام واللــواء جــودت صليبــي مــواس والعميــد عدنــان عبــود، وتشــمل 

العقوبــات منعهــم مــع أفــراد عائاتهــم مــن دخــول الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

فــي شــهر تشــرين األول 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 
ــة  ــز وحماي ــي بتعزي ــة، والمقــرر الخــاص المعن ــة القاســية أو الاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل
حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان 

ــة بـــ 4 حــاالت اختفــاء قســري. بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقلي

https://www.youtube.com/watch?v=hizZl-r57VM
https://snhr.org/arabic/2022/10/06/الشبكة-السورية-لحقوق-الإنسان-تشارك-في-4/
https://www.reuters.com/legal/french-cement-maker-lafarge-plead-guilty-us-charges-supporting-islamic-state-2022-10-18/
https://snhr.org/arabic/2022/10/24/وزارة-الخارجية-الألمانية-تصدر-تقريره/
https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html
https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html
https://www.state.gov/designation-of-three-syrian-military-officials-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights/
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تشرين األول:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين 

األول علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مقتــل 60 مدنيــًا، بينهــم 10 طفــًا و5 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 1 مــن الكــوادر الطبيــة و1 مــن الكــوادر اإلعاميــة. 
ث بشــكل  ــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ ــا تقري ــا مقتــل 5 شــخصًا بســبب التعذيــب. وقــد أصدرن كمــا وثقن

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

https://drive.google.com/file/d/1Qb4T-ax9T-9YKAyt4B-vKcXvv7T_2EyX/view?usp=share_link
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تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أواًل: األطراف الرئيسة:
- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(4 : 7 بينهــم 

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

- هيئة تحرير الشام5: 1 سيدة.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 7 بينهم 2 طفًا، و2 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 5

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 39 مدنيًا بينهم 7 طفًا و2 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي: 

- ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 5 بينهم 2 طفًا. 
- رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 22 بينهم 2 طفًا و2 سيدة. 

- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 1 
- قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 11 بينهم 3 طفًا.

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مــا ال يقــل عــن 208 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 7 
طفــًا و5 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 ثــم درعــا. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن 
ــزاع  ــد أطــراف الن ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى ي ث بشــكل مفصَّ الشــهر الجــاري يتحــدَّ

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

- قوات النظام السوري: 86 بينهم 4 سيدة.
- هيئة تحرير الشام: 49

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 27 بينهم 1 سيدة.
- قوات سوريا الديمقراطية: 46 بينهم 7 طفًا.

5 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

4 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  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مــا ال يقــل عــن 9 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ

ــة، 5 منهــا فــي محافظــة حلــب. مدنيَّ

مــن بيــن هــذه الهجمــات وثَّقنــا 2 حادثــة اعتــداء علــى منشــأة تعليميــة، و4 علــى تجمعــات/ مخيمــات المشــردين 
قســريًا.

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

أواًل: األطراف الرئيسة:
- قوات النظام السوري: 1

- القوات الروسية: 1
- هيئة تحرير الشام: 1

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1
- قوات سوريا الديمقراطية: 3

ثانيًا: الجهات األخرى:
ارتكبت حادثتي اعتداء، توزعت على النحو التالي:

- رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 1
- قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 1 

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

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

البنى التحتية

مزارع الحيوانات الداجنة

المقرات والمنظمات الدولية

تجمعات/ مخيمات المشردين قسريًا

المخيمات النظامية

المجموع:

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى القوات 
الروسية

هيئة 
تحرير 
الشام

جميع فصائل 
المعارضة 
المسلحة/ 

الجيش الوطني

قوات
سوريا 

الديمقراطية

قوات 
النظام 
السوري

قذائف لم 
نتمكن من 

تحديد مصدرها

رصاص لم 
نتمكن من 

تحديد مصدره

الجهة الفاعلة

 المركز المعتدى عليه



أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا19

 في تشرين األول 2022

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي  ــد أطــراف الن ــة اعتــداء علــى ي ــه 69 حادث ــي مــن العــام ذات تشــرين الثان

عــت شــهريًا علــى النحــو التالــي: ســوريا، توزَّ

ُيظهــر المخطــط أّن شــهر تشــرين األول ســجل أعلــى حصيلــة حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة فــي النصــف 
الثانــي مــن عــام 2022، وقــد بلغــت نســبة الحصيلــة فــي شــهر تشــرين األول 13 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة لحــوادث 

االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة المســجلة منــذ مطلــع عــام 2022.

ة في تشرين األول: نستعرض فيما يلي نماذج من حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ

اإلثنيــن 10/ تشــرين األول/ 2022 اقتحمــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدرســة الطيانــة الغربيــة 
ــاء  ــزور الشــرقي، فــي أثن ــر ال ــان بريــف محافظــة دي ــة ذيب ــة التابعــة لناحي ــة الطيان ــي فــي قري ــة للتعليــم االبتدائ المحدث
ســاعات الــدوام المدرســي، وقامــوا بطــرد الطــاب والــكادر التدريســي واالســتياء علــى مبنــى المدرســة ووضــع دشــم 
ترابيــة )تحصينــات( وتحويلهــا إلــى نقطــة عســكرية تابعــة لهــا ضمــن القريــة. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

مســاء اإلثنيــن 10/ تشــرين األول/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب قريــة كفــر 
كرميــن بريــف محافظــة حلــب الغربــي، ســقطت القذيفــة بمحــاذاة مخيــم البــر للنازحيــن الواقــع فــي المنطقــة؛ مــا أدى 
إلــى إصابــة خيــام عــدة بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى نــزوح نحــو 50 عائلــة مــن قاطنــي المخيــم نحــو مناطــق أكثــر أمنــًا خوفــًا 

مــن تكــرار القصــف.

الثاثــاء 11/ تشــرين األول/ 2022 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدجنــة لتربيــة الطيــور 
فــي قريــة الشــخيب الواقعــة بالقــرب مــن بلــدة الزعينيــة بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى نفــوق المئــات مــن 
الطيــور، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المدجنــة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/17_RdKSg5tnqxsWbgly_8OBgu2zetKUBz/view?usp=share_link
https://www.google.com/maps/place/Al+Tayyana,+Syria/@34.9747074,40.5006284,11.38z/data=!4m5!3m4!1s0x15487beffad9e931:0x301203c259079eb8!8m2!3d34.9936971!4d40.5483154
https://www.google.com/maps/place/Kafr+Karmin,+Syria/@36.1989771,36.8221608,10.83z/data=!4m5!3m4!1s0x15256fe54ff4935f:0xe663d2ddc0707ed4!8m2!3d36.1575838!4d36.7873365
https://drive.google.com/file/d/1KSejpIweDDa3Mq5cQSZSo84Dq74AROqe/view
https://www.google.com/maps/place/Kafr+Karmin,+Syria/@36.1989771,36.8221608,10.83z/data=!4m5!3m4!1s0x15256fe54ff4935f:0xe663d2ddc0707ed4!8m2!3d36.1575838!4d36.7873365
https://drive.google.com/file/d/1M1wfCNfOqpZBBSiAdnL1EBMQpOXL_lSu/view
https://drive.google.com/file/d/1Yung5QiVaJvbgorSYyCiHX2YNd6IdOiX/view
https://drive.google.com/file/d/1Yung5QiVaJvbgorSYyCiHX2YNd6IdOiX/view
https://drive.google.com/file/d/11mFGFWx8Lkh5UwjUCndRbHkw612oYh47/view
https://drive.google.com/file/d/1KSejpIweDDa3Mq5cQSZSo84Dq74AROqe/view
https://drive.google.com/file/d/1UhvndDgmkR6e6tewsIxRqaQTDdftTYxC/view
https://drive.google.com/file/d/1BcnAI8McJ5Wfws29JGz1KJzWMPJzG7BD/view
https://drive.google.com/file/d/1VwY2Rd-u8k5roTiDNPXcgZbJe3ReGZ1b/view
https://drive.google.com/file/d/1_bssmPl9DGUa4l772s0Yb4H2dmLexGcA/view
https://drive.google.com/file/d/18snlkjnFF6fPMq282UqjcoDhDhXh6Lvm/view
https://drive.google.com/file/d/1UhvndDgmkR6e6tewsIxRqaQTDdftTYxC/view
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األربعــاء 12/ تشــرين األول/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بالقذائــف قريــة بــرج عبدالــو الواقعــة 
جنــوب شــرق مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي، ســقطت قذائــف منهــا علــى مخيــم الميــاه 
للنازحيــن فــي القريــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل ســيدة وإصابــة أفــراد مــن أســرتها بجــراح، إضافــًة إلــى إصابــة خيــام عــدة 

ــة. ــة. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادث ــة متفاوت بأضــرار مادي
تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن عمليــة القصــف جــاءت علــى خلفيــة اشــتباكات اندلعــت فــي المنطقــة 
بيــن هيئــة تحريــر الشــام وفصائــل تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي )أبرزهــا فرقــة الحمــزة والســلطان ســليمان شــاه( 
مــن جهــة والفيلــق الثالــث وفصائــل أخــرى مــن قــوات الجيــش الوطنــي مــن جهــة ثانيــة. وقــد أصدرنــا فــي 18/ تشــرين 
األول/ 2022 بيانــًا نوضــح فيــه الخســائر الناتجــة عــن هــذه االشــتباكات ومخاطــر تمــدد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام إلــى 

مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي شــمال وغــرب محافظــة حلــب.

الخميــس 13/ تشــرين األول/ 2022 قصفــت مدفعيــة متمركــزة فــي موقــع تابــع لفصيلــي أحــرار الشــام وفرقة الحمزة 
التابَعيــن لقــوات الجيــش الوطنــي الســوري بقذائــف الهــاون مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، ســقطت 
ــة وتدريــب األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة -المعروفــة  ــة الخاصــة لرعاي إحــدى القذائــف أمــام مدرســة التربي
ــاب؛ مــا أدى  ــة الب ــة “الحــرة” فــي مدين ــة التربي ــي والتابعــة لمديري ــه- الواقعــة فــي الحــي الجنوب بمركــز اإلرشــاد والتوجي
إلــى مقتــل ســيدة فــي أثنــاء وجودهــا قــرب منزلهــا فــي الموقــع، إضافــًة إلــى إصابــة بنــاء المدرســة بأضــرار ماديــة 

متوســطة، تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم جوي روسي على مدجنة في قرية الشخيب/ إدلب في 11/ تشرين األول/ 2022

https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%D8%B1%D8%AC+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%E2%80%AD/@36.4547511,36.894352,12.63z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x152f8fac91ac9249:0x51f99f8617913bce!2z2KjYsdisINi52KjYr9in2YTZiA!8m2!3d36.4144175!4d36.8615625!3m4!1s0x152f8fac91ac9249:0x51f99f8617913bce!8m2!3d36.4144175!4d36.8615625
https://snhr.org/arabic/2022/10/18/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a9-%d8%ac%d9%87/
https://www.google.com/maps/place/Al+Bab,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x15303d964c89c6fd:0x407b6e03a728ccc7?sa=X&ved=2ahUKEwiS34H0x4H7AhXMX_EDHZ7iD8gQ8gF6BAhfEAE
https://drive.google.com/file/d/1mWUhIHOMMU3g-FbZgpBm9P8_sXjFfZNh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nlb6Wmd2m8Y0sx2YTs5Y8ujQWCDjQE5l/view
https://drive.google.com/file/d/1SCWc-aZJjEIbu2OhJAuUJll8gjbImgrx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWUhIHOMMU3g-FbZgpBm9P8_sXjFfZNh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NpHXswyREqi5z2b0rFUin60p3mQF5EF2/view
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ُتنــوه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن مدرســة التربيــة الخاصــة تتخــذ مــن مبنــى مشــفى الحكمــة ســابقًا 
ــة اشــتباكات اندلعــت فــي المنطقــة  ــة القصــف جــاءت علــى خلفي ــى أن عملي ــاب مقــرًا لهــا، وُنشــير إل ــة الب فــي مدين
بيــن هيئــة تحريــر الشــام وفصائــل تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي )أبرزهــا فرقــة الحمــزة والســلطان ســليمان شــاه( 
مــن جهــة والفيلــق الثالــث وفصائــل أخــرى مــن قــوات الجيــش الوطنــي مــن جهــة ثانيــة. وقــد أصدرنــا فــي 18/ تشــرين 
األول/ 2022 بيانــًا نوضــح فيــه الخســائر الناتجــة عــن هــذه االشــتباكات ومخاطــر تمــدد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام إلــى 

مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي شــمال وغــرب محافظــة حلــب.

الجمعــة 14/ تشــرين األول/ 2022 اندلــع حريــق فــي مخيــم كورتــك للنازحيــن قــرب قريــة مشــعلة الواقعــة فــي منطقــة 
كفرجنــة التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي، إثــر اشــتباكات بيــن هيئــة تحريــر الشــام 
وفصائــل تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي )أبرزهــا فرقــة الحمــزة والســلطان ســليمان شــاه( مــن جهــة والفيلــق الثالث 
وفصائــل أخــرى مــن قــوات الجيــش الوطنــي مــن جهــة ثانيــة. أســفر الحريــق عــن احتــراق 6 خيــام بشــكل كامــل وإصابــة 

نحــو 25 خيمــة أخــرى بأضــرار ماديــة متفاوتــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة لقــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
 لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد أي مــن الطرفيــن المتســبب باألضــرار حتــى لحظــة 
ــًا نوضــح فيــه الخســائر الناتجــة عــن هــذه االشــتباكات  ــا فــي 18/ تشــرين األول/ 2022 بيان ــر، وقــد أصدرن إعــداد التقري
ومخاطــر تمــدد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام إلــى مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي شــمال وغــرب محافظــة 

حلــب.

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 تشــرين األول/ 2022.

اندالع حريق في مخيم كورتك للنازحين إثر اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني قرب 

قرية مشعلة/ حلب في 14/ تشرين األول/ 2022

https://snhr.org/arabic/?p=16326
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.5806269,36.9332766,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152fbfdd28d6ebff:0xc992c314794ed208!2z2YXYtNi52YTYqdiMIFN5cmlh!3b1!8m2!3d36.5810346!4d36.9312657!3m4!1s0x152fbfdd28d6ebff:0xc992c314794ed208!8m2!3d36.5810346!4d36.9312657
 https://drive.google.com/file/d/1Taoc-iYmjyWUU8LKf2447ikw56Lvn4QL/view
 https://drive.google.com/file/d/1Taoc-iYmjyWUU8LKf2447ikw56Lvn4QL/view
 https://drive.google.com/file/d/1Taoc-iYmjyWUU8LKf2447ikw56Lvn4QL/view
 https://drive.google.com/file/d/1Taoc-iYmjyWUU8LKf2447ikw56Lvn4QL/view
https://snhr.org/arabic/?p=16326
https://drive.google.com/file/d/1JBC0iTJJPxrO4tjrIGqn_Xovmm1ngFgT/view
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رابعًا: مرفقات: 
ــا بســبب التعذيــب فــي ســوريا فــي تشــرين األول  ــا بينهــم 10 طفــا و5 ســيدة، و5 ضحاي )1( توثيــق مقتــل 60 مدني

2022
)2( توثيــق مــا ال يقــل عــن 208 حالــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي فــي تشــرين األول 2022 بينهــم 7 أطفــال و5 ســيدات 

معظمهــا لــدى قــوات النظــام الســوري

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(.
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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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