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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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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في2

 تشرين الثاني 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 الثانــي 2022، ويســتعرض  توثيقهــا، وُيركِّ
حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النزاع والقــوى المســيطرة، إضافًة 
ــر الضــوء علــى الهجمــات العشــوائية واســتخدام  ــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقري ــى حصيل إل
األســلحة غيــر المشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، البراميــل المتفجــرة، األســلحة الحارقــة( وعلــى 
ــة، التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال  عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
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 الثاني:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
اســتمرت فــي تشــرين الثانــي 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 نفــذت قــوات النظــام الســوري هجمــات أرضيــة اســتهدفت فــي معظمهــا مدنييــن يعملــون فــي قطــاف الزيتــون 
فــي بلــدات وقــرى ريــف إدلــب الجنوبــي البعيــدة نســبيًا عــن خطــوط التمــاس، تســببت إحــدى هــذه الهجمــات فــي 6/ 
تشــرين الثانــي فــي مقتــل مدنــي، فــي قريــة كفرالتــة جنــوب إدلــب، كمــا تســبب هجــوم آخــر فــي 14/ تشــرين الثانــي فــي 
مقتــل مدنــي وإصابــة آخــر بجــراح إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب مدنييــن 

يعملــون فــي قطــاف محصــول الزيتــون فــي أطــراف قريــة معربليــت جنــوب إدلــب.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf 
https://news.snhr.org/ar/?p=108469
https://news.snhr.org/ar/?p=108579
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ســجلنا فــي تشــرين الثانــي، اســتخدام قــوات النظــام الســوري لصواريــخ محملــة بذخائــر عنقوديــة فــي قصفهــا علــى 
منطقــة جبليــة ُمكتظــة بمخيمــات النازحيــن غــرب إدلــب فــي 6/ تشــرين الثانــي، تســبب الهجــوم فــي مجــزرة أســفرت 
عــن مقتــل 9 مدنييــن، بينهــم 4 أطفــال وســيدتين وجنيــن، كمــا تســبب القصــف بأضــرار كبيــرة فــي العشــرات مــن 
ــًا، خشــية تكــرار  ــر أمن ــزوح معظــم القاطنيــن فــي هــذه المخيمــات إلــى مناطــق أكث ــام النازحيــن فــي المنطقــة، ون خي
القصــف عليهــم، عــاد معظمهــم إلــى مخيماتهــم بعــد أيــام. وفــي 8/ تشــرين الثانــي أصــدر مكتــب المفــوض الســامي 
ــة  ــات األرضيــة والغــارات الجوي ــًا أعــرب فيــه عــن القلــق البالــغ إزاء “الضرب لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة بيان
المميتــة التــي أصابــت العديــد مــن مخيمــات النازحيــن داخلًيــا فــي إدلــب”، وفــي 23/ تشــرين الثانــي قالــت منظمــة 
 أصدرتــه عــن الحادثــة “إن هجمــات التحالــف العســكري السوري-الروســي فــي 6 

ٍ
هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر

ــة محظــورة فــي قصــف أربعــة مخيمــات للنازحيــن، كمــا أدانــت كًا  ــر عنقودي ــي/ 2022 اســتخدمت ذخائ تشــرين الثان
مــن تركيــا وألمانيــا وفرنســا والواليــات المتحــدة األمريكيــة الهجــوم، يقــوم فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

بإجــراء تحقيــق موســع حــول الحادثــة ســيصدر فــي كانــون األول القــادم.

اســتمرت القــوات الروســية فــي تشــرين الثانــي، بتنفيــذ هجماتهــا الجويــة علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا، والتــي 
ــر الشــام، تركــزت علــى منطقــة معبــر بــاب الهــوى شــمال إدلــب وقــرى  طالــت مناطــق عســكرية تابعــة لهيئــة تحري

وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي والغربــي.

فــي تشــرين الثانــي، اســتمرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي تصعيدهــا العســكري علــى ريــف حلــب الشــمالي 
ــي فــي مجــزرة أســفرت عــن  ــة، وتســببت إحــدى الهجمــات فــي 22/ تشــرين الثان ــر شــّن هجمــات أرضي والشــرقي، عب
مقتــل 5 مدنييــن بينهــم طفــل، جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لهــذه القــوات صواريــخ عــدة علــى ســوق وســط مدينــة 

إعــزاز شــمال حلــب.

أضرار ناجمة عن قصف راجمة صواريخ تابعة لقوات سوريا الديمقراطية سوقًا شعبيًا وسط 

مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في 22/ تشرين الثاني/ 2022

https://news.snhr.org/ar/?p=108457
 https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/11/syria-deadly-attacks-affecting-idp-camps
 https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/11/syria-deadly-attacks-affecting-idp-camps
https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/23/syria-cluster-munitions-used-november-6-attacks
https://twitter.com/USEmbassySyria/status/1590222356261502977?t=6phzBF6LI8ejxE1DjwMlbg&s=19
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/syria/news/article/syria-shelling-in-idlib-06-11-22
https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-condemns-rocket-attacks-in-syria-s-idlib/2731959
https://www.mfa.gov.tr/no_-337_-idlip-teki-saldirilar-hk.en.mfa
https://news.snhr.org/ar/2022/11/23/مجزرة-إثر-قصف-قوات-سوريا-الديمقراطية-س/
https://news.snhr.org/ar/2022/11/23/مجزرة-إثر-قصف-قوات-سوريا-الديمقراطية-س/
https://drive.google.com/file/d/1-8nOUMhgeTEo_8hMpCJNYAy0x8T4QDpb/view
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وســجلنا فــي النصــف األول مــن تشــرين الثانــي اســتمرارًا لاشــتباكات، التــي بــدأت في 30/ تشــرين األول، بيــن مقاتلين 
مــن أبنــاء مدينــة درعــا، وُمســلحين -ُيعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش- فــي حــي طريــق الســد فــي مدينــة درعــا، 
أســفرت االشــتباكات عــن مقتــل مدنييــن، كمــا تســببت فــي نــزوح عشــرات العوائــل مــن حــي طريــق الســد إلــى أحيــاء 

مجــاورة، وبعضهــا نــزح إلــى ريــف محافظــة درعــا الغربــي.

شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي محافظــة الحســكة منــذ 19 حتــى 24/ تشــرين الثانــي 
هجمــات جويــة مــن طيــران مســير دون طيــار وطيــران حربــي ثابــت الجنــاح تابــع للقــوات التركيــة بالصواريــخ اســتهدفت 
العديــد مــن المواقــع العســكرية التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي الحســكة باإلضافــة إلــى عــدد مــن الغــارات 
ــة والقامشــلي بريــف الحســكة الشــمالي،  ــي المالكي ــي اســتهدفت محطــات وحقــول النفــط فــي منطقت ــة الت الجوي
ــة،  ــى اســتهداف معمــل غــاز الســويدية بريــف الحســكة، الــذي تشــرف عليــه قــوات ســوريا الديمقراطي باإلضافــة إل
بتاريــخ 23/ تشــرين الثانــي وهــو ثانــي أكبــر معامــل الغــاز فــي ســوريا ممــا أدى إلــى خروجــه عــن الخدمــة، كمــا تســببت 
إحــدى الغــارات علــى بلــدة المالكيــة بريــف الحســكة الشــمالي، فــي 20/ تشــرين الثانــي، فــي مقتــل الصحفــي عصــام 

العبــد هللا، فــي 25/ تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة مراســلون بــا حــدود بيانــًا حــول الحادثــة.

كمــا شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي منطقــة الشــهباء بريــف حلــب الشــمالي ومناطــق 
منبــج وعيــن العــرب بريــف حلــب الشــرقي، هجمــات جويــة وأرضيــة للقــوات التركيــة فــي الفتــرة ذاتها، يأتي هــذا التصعيد 
ضمــن عمليــة “المخلــب الســيف” التــي أعلــن عنهــا وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار فــي بيــان لــه نشــرته وزارة الدفــاع 

التركيــة فــي 20/ تشــرين الثانــي.

علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي تشــرين الثانــي انفجــار عبــوات ناســفة ومخلفــات قصــف ســابق فــي محافظتــي 
درعــا وحلــب، وقــد تســبب انفجــار عبــوة ناســفة فــي 15/ تشــرين الثانــي قــرب طريــق عــام فــي قريــة العلــوش التابعــة 

لمدينــة منبــج شــرق حلــب فــي مقتــل مدنييــن اثنيــن.

اســتمر فــي تشــرين الثانــي ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، 
ــا األلغــام فــي تشــرين الثانــي 6 مدنييــن بينهــم 1 طفــل  وتركــزت فــي محافظتــي إدلــب وحلــب. بلغــت حصيلــة ضحاي

ــًا بينهــم 62 طفــًا و9 ســيدات. ــا القتــل بســبب األلغــام عــام 2022 ,121 مدني لتصبــح حصيلــة ضحاي

اســتمرت فــي تشــرين الثانــي عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم، فــي 
محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، وتركــزت فــي محافظــات درعــا وحمــاة وديــر الــزور وحلــب، وســجلنا فــي 15/ 
ــم الهــول للنازحيــن، وفــي 18/  ــرأس فــي مخي ــي ال ــي طفلَتيــن مصريَتيــن مقطوعت ــور علــى جثماَن ــي العث تشــرين الثان
تشــرين الثانــي أصــدر فولكــر تــورك، المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة، بيانــًا أدان فيــه مقتــل 
الطفلتيــن، وأشــار إلــى أّن مكتــب األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان تحقــق مــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 42 شــخصًا فــي 

مخيــم الهــول، منــذ بدايــة العــام.

التابعــة للنظــام الســوري إنَّ الطيــران اإلســرائيلي اســتهدف  الثانــي قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء  13/ تشــرين  فــي 
بالصواريــخ مطــار الشــعيرات العســكري فــي ريــف حمــص، مــا أدى إلــى مقتــل اثنيــن مــن عناصــر قــوات النظــام 
الســوري “وإصابــة ثاثــة آخريــن بجــروح، ووقــوع خســائر ماديــة”، وفــي 19/ تشــرين الثانــي قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء إّن 
الطيــران اإلســرائيلي اســتهدف بالصواريــخ بعــض النقــاط فــي المنطقــة الوســطى والســاحلية، مــا أدى إلــى مقتــل 4 

مــن عناصــر قــوات النظــام الســوري.  

https://news.snhr.org/ar/2022/11/02/مقتل-طفل-خلال-اشتباكات-في-مدينة-درعا-في/
https://news.snhr.org/ar/?p=108540
https://rsf.org/ar/غارات-جوية-تركية-مقتل-صحفي-ثالث-في-سوريا-وإصابة-آخر-منذ-بداية-عام-2022
https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/20112022-20762
https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/20112022-20762
https://news.snhr.org/ar/2022/11/15/انفجار-عبوة-ناسفة-شرق-محافظة-حلب-يُسفر/
https://news.snhr.org/ar/tag/ألغام/
https://news.snhr.org/ar/tag/اغتيال-ar/
https://news.snhr.org/ar/2022/11/17/العثور-على-جثمانَي-طفلتَين-مصريتَين-ف/
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/11/syria-un-human-rights-chief-condemns-brutal-killing-two-girls-alarmed-sharp
https://www.sana.sy/?p=1783830
https://www.sana.sy/?p=1787233
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على صعيد الوضع المعيشي واألمني:
فــي تشــرين الثانــي، اســتمر الوضــع االقتصــادي والمعيشــي والخدمــي فــي عمــوم مناطــق ســوريا بالتدهــور، مــا 
انعكــس ســلبًا علــى المدنييــن خصوصــًا مــع دخــول موســم الشــتاء وانخفــاض درجــات الحــرارة، وقــد رصدنــا ازديــادًا 
ــًا واســتقرارًا. ــر أمن ــًا عــن أماكــن أكث ــًا مــا تكــون بطــرق غيــر نظاميــة، بحث فــي عمليــات الهجــرة إلــى الخــارج، التــي غالب

 آخــر، ال تــزال تعانــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن االرتفــاع المطــرد فــي أســعار المــواد 
ٍ
وعلــى صعيــد

المعيشــية، حيــث نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء فــي 27/ تشــرين الثانــي أّن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
فــي حكومــة النظــام الســوري قــد رفعــت ســعر كيلــو الســكر للمبيــع المباشــر إلــى 4600 ليــرة ســورية بعــد مــا كان 

3800 ليــرة ســورية.

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، كمــا غابــت بعــض المــواد التموينيــة 
عــن األســواق علــى رأســها مــادة الســكر فــي ظــل ارتفــاع أســعارها حــال تواجدهــا، كل ذلــك 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. وفــي ريــف إدلــب شــهد تشــرين الثانــي انقطــاع شــبه كامــل للمحروقــات 
الخاصــة بالتدفئــة وتشــغيل اآلليــات، بعــد انقطــاع توريدهــا مــن مصدرهــا فــي تركيــا، وبســبب عــدم كفايــة المحروقــات 

القادمــة مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي.
مارســت قــوات الجيــش الوطنــي، فــي تشــرين الثانــي، عمليــات تضييــق علــى مالكــي أراضــي حقــول الزيتــون فــي منطقة 
عفريــن وريفهــا وجلهــم مــن المكــون الكــردي، عبــر فــرض إتــاوات علــى األراضــي وفــرض رســوم وإتــاوات علــى محاصيــل 
الزيــت ضمــن المعاصــر، كمــا رصدنــا عمليــات قطــع أشــجار الزيتــون والمناطــق الحراجيــة مــن قبــل فصائــل الجيــش 

الوطنــي بهــدف بيعهــا كحطــب للتدفئــة، وهــي سياســة تتبعهــا هــذه القــوات فــي المنطقــة منــذ ســنوات.

وفــي شــمال شــرق ســوريا، اســتمر الوضــع المعيشــي فــي المنطقــة بالتدهــور، حيــث شــهدت المنطقــة ارتفاعــًا 
فــي أســعار المــواد الغذائيــة والتموينيــة والمحروقــات، بالتزامــن مــع ازديــاد معــدل البطالــة، فــي ظــل انعــدام األمــن 
وانتشــار الفســاد اإلداري، باإلضافــة إلــى فشــل القطاعــات الخدميــة فــي تأميــن مســتلزمات المدنييــن وخاصــًة علــى 
صعيــد ميــاه الشــرب والكهربــاء ومســتلزمات القطــاع الزراعــي، وعلــى الرغــم مــن تفاقــم انتشــار وبــاء الكوليــرا فــي 
المنطقــة، لــم تبــذل الجهــات المســيطرة جهــودًا تذكــر فــي ســبيل تحســين واقــع ميــاه الشــرب حيــث يتــم ضــخ الميــاه 
مــن نهــر الفــرات مباشــرًة إلــى المدنييــن دون عمليــات تصفيــة بســبب توقــف أغلــب المحطــات عــن العمــل ألســباب 

تقنيــة ولعــدم توفــر وقــود كاف لتشــغيلها.

على صعيد انتشار وباء الكوليرا:
فــي 9/ تشــرين الثانــي قالــت منظمــة اليونيســيف فــي تقريــر حالــة عــن وضــع انتشــار مــرض الكوليــرا فــي ســوريا إنــه 
وفًقــا لبيانــات المراقبــة األخيــرة الصــادرة مــن منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا، تــمَّ اإلبــاغ عــن 92 حالــة وفــاة 
و35569 حالــة مشــتبه بهــا باإلصابــة بمــرض الكوليــرا بيــن 25/ آب و 9/ تشــرين الثانــي/ 2022، وأن عــدد الحــاالت 
 متســارع، وأضافــت المنظمــة أنــه فــي حيــن تــم اإلبــاغ فــي جميــع المحافظــات 

ٍ
المؤكــدة والمشــتبه بهــا يــزداد بشــكل

الـــ 14 فــي ســوريا عــن حــاالت مؤكــدة، ال تــزال المحافظــات المعتمــدة علــى نهــر الفــرات للحصــول علــى الميــاه مــن بيــن 
أكثــر المحافظــات تســجيًا للحــاالت.

https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0CEw1WipgRsFdV682bGHNi5B3vpXnrBWPDg2LH4CDyLf428ka5jFjpXUp6tHgWHHJl
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid02r376WtMhzrtD2SFWYqgvvyUUBS7HiwbQAJp8Tj2oNkoGWoaQMxv2phXbjhpmXBzYl
http://www.sana.sy/?p=1793109
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-whole-syria-situation-report-cholera-10-november-2022
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فــي 10/ تشــرين الثانــي نقــل موقــع قنــاة الحــرة عــن شــيرين النصيــري، مســؤولة بوحــدة الوقايــة مــن مخاطــر العــدوى 
ــات  ــاك 5 تحدي ــة لمنطقــة شــرق المتوســط، أنَّ هن والتأهــب لهــا فــي المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالمي

أمــام منظمــة الصحــة العالميــة لمواجهــة وبــاء الكوليــرا فــي ســوريا.

التــي نشــرها النظــام الســوري عــن حصيلــة اإلصابــات أن العــدد اإلجمالــي لإلصابــات  وأشــارت آخــر اإلحصائيــات 
26/ تشــرين الثانــي، أن  1529 إصابــة، 49 حالــة وفــاة، وأشــارت وكالــة ســانا لألنبــاء، فــي  والوفيــات بالكوليــرا بلــغ 
اإلصابــات توزعــت كالتالــي “حلــب 933 وديــر الــزور 228 والحســكة 88 والاذقيــة 89 والرقــة 54 وحمــاة 33 والســويداء 
26 وحمــص 25 ودمشــق 20 وريــف دمشــق 15 وطرطــوس 10 ودرعــا 5 والقنيطــرة 3”. أمــا الوفيــات فكانــت “حلــب 

40، والحســكة 4، وديــر الــزور وفّيتــان، وحالــة وفــاة واحــدة فــي كلٍّ مــن دمشــق وحمــص وحمــاة”.

وفــي شــمال غــرب ســوريا، أعلــن برنامــج اإلنــذار المبكــر واالســتجابة لألوبئــة EWARN حتــى 27/ تشــرين الثانــي عــن 
ــة وفــاة. ــة، و12 حال ــى 418 حال ــات فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا إل وصــول عــدد حــاالت اإلصاب

على صعيد التشريد القسري:
فــي تشــرين الثانــي، 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 الكبيــر فــي القــدرة الشــرائية وخصوصــًا لــدى النازحيــن القاطنيــن فــي المخيمــات. وقــد تأثــرت 
مخيمــات النازحيــن فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا بالهطــوالت المطريــة خــال األســبوع األخيــر مــن تشــرين الثانــي، 
ــاه واألوحــال، وتســبب ســوء تصريــف  ــى المخيمــات بســبب تجمــع المي ــة إل حيــث انقطعــت بعــض الطــرق المؤدي

ــاة النازحيــن فيهــا. الميــاه داخــل المخيمــات فــي تجمــع الميــاه بيــن الخيــام أيضــًا مــا زاد مــن معان

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 والصحــي لألســر.
وعلــى صعيــد اســتعادة الــدول األجنبيــة رعاياهــا مــن مخيمــات شــمال شــرق ســوريا، قالــت صحيفــة التلغــراف 
الهولنديــة، فــي 1/ تشــرين الثانــي، إنَّ الحكومــة الهولنديــة ســتعيد 12 ســيدة و28 طفــًلا مــن رعاياهــا المحتجزيــن فــي 

مخيمــات شــمال شــرقي ســوريا.

ــاج( إنَّ الســلطات األذربيجانيــة قامــت باســتعادة 16  فــي 25/ تشــرين الثانــي قالــت وكالــة أذربيجــان الحكوميــة )أذرت
ــًا، 13 طفــًا و3 ســيدات، كانــوا محتجزيــن فــي معســكرات فــي ســوريا. شــخصًا أذربيجاني

وعــن الالجئيــن الســوريين، قــال موقــع The Local الدنماركــي فــي 15/ تشــرين الثانــي إن الاجئيــن الســوريين الذيــن 
ُألغيــت إقامتهــم فــي الدنمــارك معرضــون للخطــر فــي حــال ســافروا إلــى بادهــم، ونقــل الموقــع عــن المجلــس 
الدنماركــي لاجئيــن ومنظمــات إنســانية أخــرى بــأن ســلطات الهجــرة الدنماركيــة ال تأخــذ بجديــة التقاريــر التــي تتحــدث 
عــن االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا الاجئــون الســوريون الذيــن عــادوا إلــى ســوريا عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن تجديــد تصاريــح 

إقامتهــم.

https://www.alhurra.com/syria/2022/11/10/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-5-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD
https://sana.sy/?p=1792896
https://acu-sy.org
 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1091195725/nederland-haalt-12-is-vrouwen-en-28-kinderen-op-uit-noorden-syrie
 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1091195725/nederland-haalt-12-is-vrouwen-en-28-kinderen-op-uit-noorden-syrie
https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2385901
https://www.thelocal.dk/20221115/danish-authorities-criticised-for-defying-own-report-on-syrian-asylum-claims/ 
https://www.thelocal.dk/20221115/danish-authorities-criticised-for-defying-own-report-on-syrian-asylum-claims/ 
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على الصعيد السياسي والحقوقي: 
 لهــا إّن قــوات ســوريا الديمقراطيــة هدمــت 

ٍ
فــي 1/ تشــرين الثانــي قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر

أو أصابــت بأضــرار 140 مبنــى مدنــي علــى األقــل يــؤوي 147 عائلــة فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا، وذلــك فــي كانــون 
الثانــي وشــباط/ 2022 خــال محاولتهــا إعــادة َأســر معتقليــن فاريــن مــن ســجن الصناعــة ومقاتليــن مــن تنظيــم 
داعــش هاجمــوا الســجن فــي حــي غويــران فــي مدينــة الحســكة، ونقلــت المنظمــة عــن شــهود أّن قــوات ســوريا 

ــي غويــران شــرقي والزهــور فــي مدينــة الحســكة. الديمقراطيــة اســتخدمت جرافــات لهــدم بيــوت فــي حيَّ

فــي 3/ تشــرين الثانــي نشــرت وكالــة الصحافــة الفرنســية تحقيقــًا صحفيــًا عــن صناعــة وتجــارة الحبــوب المخــدرة 
)الكبتاغــون( فــي ســوريا، قــال التحقيــق “يعتبــر الكبتاغــون اآلن أكبــر صــادرات ســوريا”، حيــث تعتبــر ســوريا هــي مصــدر 
80 % مــن هــذه الحبــوب فــي العالــم، بحيــث تســاوي عائــدات تجارتهــا وتهريبهــا علــى األقــل ثاثــة أضعــاف ميزانيــة 
التــي يرأســها ماهــر األســد،  ســوريا بالكامــل، وأضــاف التحقيــق أن عشــرات المصــادر أكــدت أّن الفرقــة الرابعــة 
متورطــة بشــكل كبيــر فــي تجــارة هــذه الحبــوب، حيــث لعبــت دورًا فاعــًا فــي حراســة وتســهيل وإدارة الكثيــر مــن 
ورشــات تصنيــع هــذه الحبــوب فــي مدينتــي حمــص والاذقيــة، ومــن ثــم نقــل الشــحنات إلــى الموانــئ التــي تســيطر 

ــى حكومــة النظــام الســوري. عل

فــي 7/ تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود تقريــرًا بعنــوان “مخيــم الهــول فــي ســوريا: بيــن نــاري الخطــر 
ــة  ــر أماكــن إقامــة آمن ــة ليكــون مخيمــًا إنســانيًا لتوفي ــذي أنشــأ فــي البداي ــر إنَّ مخيــم الهــول ال واليــأس”، قــال التقري
ومؤقتــة وتقديــم خدمــات إنســانية للمدنييــن الفاريــن بســبب الصــراع فــي ســوريا والعــراق، أصبــح فــي الواقــع ســجنًا 
ضخمــًا فــي الهــواء الطلــق، معظــم المحتجزيــن فيــه مــن األطفــال، وكثيــر منهــم ولــدوا هنــاك وُســلبوا طفولتهــم، 
حيــث لقــي 79 طفــًا دون ســن الـــ 16 مصرعهــم فــي المخيــم فــي عــام 2021؛ مــا يشــكل نســبة 35 % ممــن توفــوا فــي 

المخيــم فــي العــام ذاتــه.

فــي 7/ تشــرين الثانــي قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إّن أطــراف النــزاع فــي ســوريا يفاقمــون أزمــة وبــاء 
الكوليــرا، وأضافــت المنظمــة “إن الســلطات التركيــة تفاقــم أزمــة الميــاه الحــادة التــي ُيعتقــد أنهــا أدت إلــى انتشــار 
وبــاء الكوليــرا القاتــل فــي جميــع أنحــاء ســوريا وانتقالــه إلــى البلــدان المجــاورة”، وأشــارت المنظمــة إلــى أّن 10 أعــوام 
مــن النــزاع فــي ســوريا أدت إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة وخدماتهــا المدنيــة، بمــا فيهــا مرافــق الرعايــة الصحيــة وأنظمــة 

الميــاه والصــرف الصحــي وشــبكات الكهربــاء.

فــي 7/ تشــرين الثانــي قالــت إيزومــي ناكميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح، فــي إحاطتهــا خــال اجتمــاع 
لمجلــس األمــن لبحــث ملــف األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، إنــه يجــب علــى النظــام الســوري التعــاون بشــكل 
كامــل وعاجــل مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )OPCW( إلغــاق جميــع القضايــا العالقــة والمتعلقــة بإعانــه 
الخــاص باألســلحة الكيميائيــة، وأكــدت أنــه مــن الضــروري تحديــد ومحاســبة كل مــن اســتخدم األســلحة الكيماويــة، 

ودعــت أعضــاء مجلــس األمــن التخــاذ قــرار موحــد بشــأن هــذه القضيــة لتحقيــق العدالــة للضحايــا.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/01/syria-civilian-homes-demolished-security-operation
https://www.france24.com/en/live-news/20221103-captagon-connection-how-syria-became-a-narco-state
https://www.msf.org/ar/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%A3%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://www.msf.org/ar/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%A3%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/07/syria-parties-conflict-aggravate-cholera-epidemic 
https://press.un.org/en/2022/sc15099.doc.htm
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فــي 10/ تشــرين الثانــي أصــدرت ألينــا دوهــان، المقــررة الخاصــة لألمــم المتحــدة المعنيــة باألثــر الســلبي للتدابيــر 
المتخــذة مــن جانــب واحــد علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان، بيانــًا عقــب انتهــاء زيارتهــا إلــى ســوريا التــي بدأتهــا فــي 30/ 
ــر انتهــاك  تشــرين األول، طالبــت فيــه برفــع العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري، وارتــأت أنــه ال يمكــن تبري
حقــوق اإلنســان األساســية بالحديــث عــن النوايــا واألهــداف الحســنة للعقوبــات أحاديــة الجانــب “علــى المجتمــع 
الدولــي االلتــزام بالتضامــن وتقديــم المســاعدة للشــعب الســوري”، وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد 
أصــدرت تقريــرًا فــي 8/ تشــرين الثانــي علقــت فيــه علــى زيــارة ألينــا دوهــان، وقالــت إنــه يتوجــب علــى المقــررة الخاصــة 
لألمــم المتحــدة مطالبــة النظــام الســوري بوقــف االنتهــاكات والجرائــم ضــد اإلنســانية كــي ترفــع العقوبــات، وأضــاف 
التقريــر أن هــذه التدابيــر القســرية ُفرضــت علــى النظــام الســوري بســبب االنتهــاكات التــي مارســها والتــي وصــل 

بعضهــا إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية ولــم ُتفــرض مــن فــراغ. 

فــي 10/ تشــرين الثانــي قالــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة إنَّ عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة فــي 
منطقــة شــمال شــرق ســوريا قــد ارتفــع بنســبة تزيــد عــن 150 ٪ فــي األشــهر الســتة الماضيــة، وأضافــت المنظمــة 
ــون مــن ســوء  ــن يعان ــد مــن 1000، فــي عــدد األطفــال الذي ــى أزي ــادة أربعــة أضعــاف، مــن 256 إل ــم تســجيل زي ــه ت أن
التغذيــة الذيــن تــم فحصهــم فــي 19 مركــزًا للتغذيــة فــي المخيمــات والمجتمعــات فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا، 
وأشــارت المنظمــة أنــه فــي حيــن متوســط دخــل األســرة لــم يرتفــع، فقــد ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 
800 ٪ تقريبــًا بيــن عامــي 2019 و2021 وتســتمر فــي االرتفــاع فــي عــام 2022، وهــذا االرتفــاع الهائــل فــي األســعار 

يعــّرض عــددًا متزايــدًا مــن النــاس لخطــر الجــوع.

فــي 16/ تشــرين الثانــي اعتمــدت اللجنــة الثالثــة فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار A-C.377-L.36 بشــأن حالــة 
ــة مختصــة  ــن العــام لألمــم المتحــدة إلنشــاء مؤسســة دولي ــذي رحــب بدعــوة األمي حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، ال
ــة، وامتنعــت عــن التصويــت 68  ــر المفقوديــن فــي ســوريا، وقــد صــّوت لصالــح مشــروع القــرار 90 دول بشــأن مصي
دولــة، بينمــا رفضــت 14 دولــة، هــي، كل مــن روســيا، وإيــران، والصيــن، والجزائــر، ونيكاراغــوا، وأوزبكســتان، وزيمبابــوي، 
وبياروســيا، وإرتيريــا، وإثيوبيــا، وكوبــا، وبوليفيــا، وكوريــا الشــمالية، إضافــًة إلــى النظــام الســوري، وهــي دول قمعيــة 
مواليــة للنظــام الســوري المتــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية وتصــوت لصالحــه دومــًا فــي األجهــزة الرئيســة لألمــم 

المتحــدة.

نتيجة تصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة على القرار في 16/ تشرين الثاني/ 2022

https://news.un.org/ar/story/2022/11/1115352
https://snhr.org/arabic/2022/11/08/%d9%8a%d8%aa%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af/
https://www.savethechildren.net/news/north-east-syria-child-malnutrition-increases-over-150-amid-worsening-hunger-crisis
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/688/87/PDF/N2268887.pdf?OpenElement
https://www.un.org/en/ga/third/77/docs/voting_sheets/L.36.Rev.1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ny2TDQ52K2uIMRNaOxGUSJzvv-UK0rWk/view
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فــي 16/ تشــرين الثانــي قالــت إدارة مكافحــة المخــدرات األردنيــة إّن الســلطات األردنيــة أحبطــت محاولــة تهريــب 
كميــات كبيــرة مــن المــواد المخــدرة قادمــة مــن األراضــي الســورية، وأضافــت بــأن الكميــة المصــادرة ضمــن هــذه 

العمليــة 1208 كــف حشــيش و1192000 حبــة كبتاجــون.

فــي 22/ تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة  1PAX مــن أجــل الســام الهولنديــة تقريــرًا قالــت فيــه إّن ســوريا تحولــت إلــى 
مختبــر وســاحة لتجريــب الطائــرات العســكرية بــدون طيــار، حيــث تســتخدم ســت دول علــى األقــل طائــرات عســكرية 
ــة مســلحة  ــرات تجاري ــر ســورية بتشــغيل طائ ــار فــي ســوريا، بينمــا تقــوم جماعــات مســلحة ســورية وغي ــدون طي ب
بــدون طيــار، بمــا فــي ذلــك ميليشــيا حــزب هللا اللبنانــي والميليشــيات العراقيــة المدعومــة مــن إيــران، وأضــاف التقريــر 
أنــه تــم اســتخدام 39 نوعــًا مختلفــًا مــن الطائــرات العســكرية بــدون طيــار مــن قبــل هــذه الــدول خــال الصــراع فــي 

ســوريا.

ر مــن المخاطــر  فــي 22/ تشــرين الثانــي أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بيانــًا صحفيــًا حــذَّ
ــك بســبب  ــاد، وذل ــى الســوريين المســتضعفين بســبب ظــروف الشــتاء القاســية فــي كافــة أنحــاء الب ــة عل الكارثي
النقــص الحــاد فــي تمويــل خطــة االســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا لعــام 2022، حيــث تــمَّ تلقــي 42 % فقــط مــن 
التمويــل المطلــوب، وأضــاف البيــان “يحتــاج 6 ماييــن شــخصًا فــي كافــة أنحــاء البــاد إلــى مســاعدات فصــل الشــتاء، 
ــى أّن ماييــن العائــات فــي جميــع أنحــاء  ــان إل مــن بينهــم 2.5 مليــون شــخصًا فــي شــمال غــرب البــاد”، وأشــار البي
ســوريا تعيــش فــي ظــروف قاســية وخصوصــًا أولئــك الذيــن يعيشــون فــي ظــروف مزريــة فــي مخيمــات النــزوح، مــع 

إمكانيــة محــدودة وتــكاد تكــون معدومــة للوصــول إلــى التدفئــة والخدمــات الصحيــة وإمــدادات الميــاه النظيفــة.

فــي 23/ تشــرين الثانــي نشــرت منظمــة الهجــرة العالميــة )IOM( تقريــرًا قــال إنَّ أزيــد مــن 50000 شــخصًا حــول 
العالــم فقــدوا حياتهــم خــال رحــات الهجــرة منــذ عــام 2014، وجــاءت ســوريا فــي المرتبــة الثالثــة فــي قائمــة أكثــر 10 
دول منشــأ معروفــة لألشــخاص الذيــن لقــوا حتفهــم أثنــاء الهجــرة منــذ عــام 2014، بـــ 1118 ســوريًا فقــدوا حياتهــم 

ــر مقتــل 264 ســوريًا خــال محــاوالت عبــور الحــدود إلــى تركيــا. ــَق التقري خــال هــذه الرحــات، كمــا وثَّ

عقــدت فــي يومــي 22 و23/ تشــرين الثانــي الجولــة 19 مــن اجتماعــات أســتانا فــي العاصمــة الكازاخيــة أســتانا، وذلــك 
بمشــاركة ممثليــن عــن الــدول الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، ووفــد عــن النظــام الســوري وآخــر ممثــل عــن 
المعارضــة الســورية، وقــد نشــرت وزارة الخارجيــة الكازاخيــة علــى موقعهــا الرســمي بيانــًا ختاميــًا مشــتركًا لــكل مــن 
ممثلــي الــدول الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، أعــرب فيــه عــن قناعــة الــدول الضامنــة بأنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك 
حــل عســكري للصــراع الســوري، والتزامهــم بدفــع عمليــة سياســية قابلــة للحيــاة بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس 
األمــن الدولــي رقــم 2254، وأكــد علــى ضــرورة أن تباشــر اللجنــة الدســتورية أعمالهــا دون أي معوقــات بيروقراطيــة 
ولوجســتية، وقــد أورد البيــان أّن الجولــة 20 مــن اجتماعــات أســتانا حــول ســوريا ســتعقد فــي النصــف األول مــن عــام 

.2023

 علــى موقــع 
ٍ
فــي 30/ تشــرين الثانــي قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا فــي تغريــدة

تويتــر إنَّ قافلــة مســاعدات –القافلــة التاســعة- 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 16 شــاحنة والتــي حملــت ســلل غــذاء ودواء ومــواد غيــر غذائيــة، ومســتلزمات 
خاصــة، ومــواد تغذيــة لألطفــال، ومعــدات تعليميــة ومــواد صحيــة، هــي الرابعــة بعــد صــدور قــرار مجلــس األمــن 2642 

)تمــوز/ 2022(.

PAX 1 هي أكبر منظمة سالم في هولندا. تعمل على حماية المدنيين من أعمال الحرب وإنهاء العنف المسلح وبناء سالم شامل. 

https://www.facebook.com/155531244548092/posts/pfbid032fNiCfD85DWvqYo1bZ4DW3L5QhEnMM2VdeYm8PFWAcfe6Eye8eq4Lbe4KwxAJDrzl/?mibextid=Nif5oz
https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/a-laboratory-of-drone-warfare
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/millions-syria-face-freezing-temperatures-without-critical-assistance-enar
https://www.iom.int/news/iom-decries-50000-documented-deaths-during-migration-worldwide
https://www.iom.int/news/iom-decries-50000-documented-deaths-during-migration-worldwide
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/documents/details/375309?lang=en
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1597855639417810944
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 مشــترك الــدول 
ٍ
فــي 30/ تشــرين الثانــي دعــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة فــي بيــان

ــن قســرًا  ــن والمخفيي ــة المفقودي ــد هوي ــع وتحدي ــة مســتقلة لتتّب ــة دولي األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إلنشــاء هيئ
منــذ انــدالع األزمــة الســورية فــي عــام 2011، وقــال البيــان إنَّ حكومــة النظــام الســوري تتحمــل المســؤولية عــن 
الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت االختفــاء، والتــي غالبــًا مــا تســفر عــن وفيــات فــي الحجــز وعمليــات إعــدام خــارج نطــاق 
 مــا زالــوا فــي عــداد 

ٍ
القضــاء، وأضــاف البيــان أّن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــدرت أن حوالــي 111 ألــف شــخص

المفقوديــن، حيــث ُيعتقــد أن معظمهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

على صعيد المحاسبة والمناصرة:
 ،)MHD( ــر حورانيــة وأوالده ــًا أعلــن فيــه إدراج شــركة نذي فــي 14/ تشــرين الثانــي أصــدر مجلــس االتحــاد األوروبــي بيان
ومالكيهــا شــادي ومحمــد نذيــر حورانيــة، الذيــن يحمــان الجنســية الكنديــة، علــى قائمــة العقوبــات األوروبيــة الخاصــة 
باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، حيــث أوضــح بيــان المجلــس أّن الشــركة تــزود مركــز الدراســات والبحــوث 

التابــع للنظــام الســوري )SSRC( بالمــواد المســتخدمة إلنتــاج األســلحة الكيماويــة.

ــر الســنوي  ــوم العالمــي للطفــل التقري ــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الي فــي 20/ تشــرين الثان
الحــادي عشــر عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا، وثــق التقريــر مقتــل مــا ال يقــل عــن 29894 طفــًا فــي ســوريا 
 قســريًا، وأضــاف التقريــر أّن عمليــات القصــف 

ٍ
منــذ آذار 2011، إضافــًة إلــى 5162 طفــًا مــا زال معتقــًا أو مختــف

بت فــي تدميــر كلــي أو جزئــي لمــا ال يقــل عــن 1199 مدرســة و30 مــن ريــاض  المســتمرة لقــوات النظــام الســوري تســبَّ
ــد القســري  ــات التجني ــة األطفــال فــي عملي ــر عــن اســتخدام قــوات ســوريا الديمقراطي األطفــال، كمــا تحــدث التقري
علــى نطــاق واســع، أوصــى التقريــر المجتمــع الدولــي بضــرورة تأميــن حمايــة ومســاعدة لألطفــال المشــردين قســريًا 

مــن نازحيــن والجئيــن، وخصوصــًا الفتيــات منهــن ومراعــاة احتياجاتهــن الخاصــة فــي مجــال الحمايــة تحديــدًا.

فــي 25/ تشــرين الثانــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التقريــر الســنوي الحــادي عشــر عــن االنتهــاكات 
بحــق اإلنــاث فــي ســوريا، وذلــك فــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، وثــق التقريــر مــا ال يقــل عــن 28761 
أنثــى قــد قتلــَن فــي ســوريا منــذ آذار 2011، 94 منهــن بســبب التعذيــب، و11141 أنثــى ال تزلــن قيــد االعتقال/االحتجــاز، 
إضافــًة إلــى 11526 حادثــة عنــف جنســي اســتهدفت اإلنــاث، مشــيرًا إلــى أن غالبيــة االنتهــاكات كانــت علــى يــد النظــام 

الســوري.

فــي 26/ تشــرين الثانــي، قالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي بيــان لهــا، أنهــا شــاركت ممثلــة بمديرهــا 
التنفيــذي الســيد فضــل عبــد الغنــي، فــي اجتماعــات وفعاليــات عــدة فــي جنيــف، علــى مــدار األيــام مــن 18-14/ تشــرين 
الثانــي، كان مــن أبرزهــا اجتماعــات ثنائيــة مــع كل مــن: آليــة التحقيــق الدوليــة المحايــدة والمســتقلة المعنيــة بســوريا، 
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا، مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، إضافــًة إلــى المشــاركة فــي فعاليــات حقوقيــة وتقديــم دورة تدريبيــة لمجموعــة من نشــطاء 
حقــوق اإلنســان مــن مختلــف البلــدان العربيــة، وتصــب هــذه النشــاطات ضمــن عمليــات المناصــرة التــي تحــرص 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى القيــام بهــا.

فــي 30/ تشــرين الثانــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا فــي يــوم إحيــاء ذكــرى ضحايــا الحــرب 
الكيميائيــة، وّثــق مــا ال يقــل عــن 222 هجومــًا كيميائيــًا فــي ســوريا وذلــك منذ أول اســتخدام موثَّق الســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 30/ تشــرين الثانــي/ 2022، وأضــاف البيــان أّن النظــام الســوري نفــذ منهــا 
217 هجومــًا فــي مختلــف المحافظــات الســورية، كمــا وثــق البيــان مقتــل 1510 شــخصًا يتوزعــون إلــى 1409 مدنيــًا 
بينهــم 205 طفــًا و260 ســيدة )أنثــى بالغــة( و94 مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة، و7 أســرى مــن قــوات النظــام 

الســوري كانــوا فــي ســجون المعارضــة المســلحة، جميعهــم قضــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/30/syria-families-disappeared-deserve-answers
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/14/chemical-weapons-eu-imposes-further-restrictive-measures-on-ten-individuals-and-one-entity/
https://snhr.org/arabic/2022/11/20/في-اليوم-العالمي-للطفل-التقرير-السنوي/
https://snhr.org/arabic/2022/11/25/في-اليوم-الدولي-للقضاء-على-العنف-ضد-الم/
https://snhr.org/arabic/2022/11/26/الشبكة-السورية-لحقوق-الإنسان-تعقد-اجت/
https://snhr.org/arabic/2022/11/30/في-يوم-إحياء-ذكرى-ضحايا-الحرب-الكيميائ/
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فــي شــهر تشــرين الثانــي 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 

بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بـــ 6 حــاالت اختفــاء قســري.

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تشرين الثاني:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين 

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. ــد أطــراف الن ــى ي ــي عل الثان

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ER5QTUC4E45Dq5r42FFbrdUBeLlQlWSsjfuXUVcCcqcZzw?e=93Stgu
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مقتــل 64 مدنيــًا، بينهــم 14 طفــًا و2 ســيدة )أنثــى 
ــا مقتــل  ــة. كمــا وثقن ــا 1 مــن الكــوادر اإلعامي ــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحاي ــى ي ــر منهــم عل بالغــة(، النســبة األكب
ــرًا فــي األول مــن الشــهر  ــا تقري 6 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 2 مجــزرة. وقــد أصدرن
ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا. ث بشــكل مفصَّ الجــاري يتحــدَّ

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

أواًل: األطراف الرئيسة:
- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(2 : 21 بينهــم 

7 طفــًا و2 ســيدة.
- هيئة تحرير الشام3: 1

- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 10 بينهم 3 طفًا.

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 32 مدنيًا بينهم 4 أطفال على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي: 

- ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 6 مدنيًا بينهم 1 طفًا. 
- رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 16 مدنيًا بينهم 1 طفًا. 

- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 4 مدنيًا. 
- قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 4 مدنيًا بينهم 2 أطفال. 

- القوات التركية: 2 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مــا ال يقــل عــن 196 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 11 
طفــًا و3 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: 106 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة.
- هيئة تحرير الشام: 11

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 23 بينهم 2 سيدة.
- قوات سوريا الديمقراطية: 56 بينهم 9 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:
ــة  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مــا ال يقــل عــن 19 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ

ــة، 6 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري وفــي محافظــة إدلــب. مدنيَّ

مــن بيــن هــذه الهجمــات وثَّقنــا 3 حــوادث اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة، و6 علــى تجمعــات/ مخيمــات المشــردين 
قســريًا.

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

أواًل: األطراف الرئيسة:
- قوات النظام السوري: 6

- قوات سوريا الديمقراطية: 3

ثانيًا: الجهات األخرى:
- القوات التركية: 10

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

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

محطات ومصادر الطاقة

المنشآت والمصادر المائية

صوامع الحبوب

المنشآت الصناعية

تجمعات/ مخيمات المشردين قسريًا

المخيمات النظامية

المخيمات العشوائية

المجموع:

2

2

2

6

1

2

3

1

6

1

1

1

10

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى قوات
سوريا 

الديمقراطية

قوات 
النظام 
السوري

القوات التركية

الجهة الفاعلة

 المركز المعتدى عليه
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2022 حتــى 
كانــون األول مــن العــام ذاتــه 88 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 

ــي: عــت شــهريًا علــى النحــو التال ســوريا، توزَّ

ــة فــي عــام  ــة مدني ــداء علــى مراكــز حيوي ــة حــوادث اعت ــي ســجل أعلــى حصيل ُيظهــر المخطــط أّن شــهر تشــرين الثان
2022، بنســبة بلغــت قرابــة 22 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة المســجلة 

منــذ مطلــع العــام.

ة في تشرين الثاني: نستعرض فيما يلي نماذج من حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ
الســبت 29/ تشــرين األول/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مخيــم كويــت الرحمــة 
للنازحيــن الواقــع ضمــن منطقــة تعــرف بـ”حــرش الخالديــة” قــرب قريــة ترنــدة فــي جبــل األحــام الواقــع جنــوب شــرق 
مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط صــاروخ ضمــن بنــاء ســكني لنازحيــن وســط المخيــم؛ مــا 
أدى إلــى مقتــل ســيدة وإصابــة زوجهــا وأحــد أطفالهــا بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي البنــاء. تخضــع المنطقــة 

لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم أرضي لقوات سوريا الديمقراطية على مخيم كويت الرحمة للنازحين/ شمال حلب 

في 29/ تشرين األول/ 2022

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EQd98fF0wY5Bg1Z85K3OcokBKm9Azv9EwmUj9bg0jW_AWQ?e=3b1eg9
https://www.google.com/maps/place/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%E2%80%AD/@36.4809752,36.9066527,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x368643e6dda65ecb!8m2!3d36.4810646!4d36.9068571
https://drive.google.com/file/d/1Cno6NynjfhxJzp50QplAr40tmJ9rcVfJ/view
https://drive.google.com/file/d/15TBKNMumsDjBQbwogbVeM5o25GvwPg9-/view
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الجمعــة 4/ تشــرين الثانــي/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف مدرســة معــر بليــت 
حلقــة أولــى فــي قريــة معــر بليــت بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة وإصابــة 
أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع قريــة معــر بليــت لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

األحــد 6/ تشــرين الثانــي/ 2022 قرابــة الســاعة 6:54 بتوقيــت دمشــق، أطلقــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام 
الســوري والميليشــيات اإليرانيــة، علــى دفعتيــن صواريــخBM-27URGAN  عيــار 220 ملــم محملــة بذخائــر عنقوديــة، 
عددهــا ثمانيــة صواريــخ حســب مــا تمكنــا مــن توثيقــه. انفجــرت الصواريــخ تباعــًا فــوق منطقــة جبليــة مكتظــة 
بالمخيمــات، غربــي مدينــة إدلــب، مــا تســبب فــي أضــرار ماديــة تفاوتــت بيــن أضــرار كبيــرة وصغيــرة فــي الخيــم والمرافق 
الخدميــة فــي كل مــن مخيمــات مــرام ووادي خالــد ومحطــة الميــاه/ كفــر روحيــن وموريــن، تخضــع القريــة لســيطرة 
مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. تشــير الشــبكة الســورية 

ــرًا مفصــًا عــن الهجــوم. لحقــوق اإلنســان إلــى أنهــا ســتصدر الحقــًا تقري

دمار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مدرسة معر بليت حلقة أولى في قرية معر بليت/ 

إدلب في 4/ تشرين الثاني/ 2022

أضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري بالذخائر العنقودية على مخيم مرام للنازحين قرب 

قرية كفر جالس/ إدلب في 6/ تشرين الثاني/ 2022

https://www.google.com.tr/maps/place/معربليت%E2%80%AD/@35.8019443,36.6487272,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x152501caf18a6853:0x5eef5fbaaa43f9e0!8m2!3d35.8071275!4d36.6608666?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1g0Vcb-POIfZRMZBRPWOpl7APTorK2zRL/view
https://drive.google.com/file/d/1Kys-8H1DhEDxyeydlOVNoFRxyURZKW3H/view
https://drive.google.com/file/d/1xa-h3MsbiQjI-Ro4neHRosWtZAuXZd7-/view
https://drive.google.com/file/d/1sPOxfE1W99eydYCs95YbBfQYoFNG4bG_/view
https://drive.google.com/file/d/1g0Vcb-POIfZRMZBRPWOpl7APTorK2zRL/view
https://drive.google.com/file/d/1QZMi5tZU6gVWR5ihdz4Gu-FuChzMErhL/view
https://drive.google.com/file/d/1Wu-KQQVpeS180BErmzhYvZbm3vLDu27m/view
https://drive.google.com/file/d/1RTIQHn9W-hpJqWgqEJKjFCXi12CzxRpo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gSY2uciSN_GcBBI97COxK7wY04A-ic65/view
https://drive.google.com/file/d/1LowO5qei3EgLE44rqCV3OvaZY4fvvbLs/view
https://drive.google.com/file/d/16a00alUdOmKp0PIqAx_RwUbtQ1mzxet6/view
https://drive.google.com/file/d/1IXErgJM3REwmFQiWhKIBZLK1EiNoBbH5/view
https://drive.google.com/file/d/1q-nF_XuGVdD2RRpi2x_d8yiAdSl1FY9L/view
https://www.google.com.tr/maps/place/مخيم+محطة+المياه+كفر+روحين%E2%80%AD/@35.9729262,36.5813235,345m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0xca4ea693fcbbf8cf!2zMzXCsDU4JzIxLjUiTiAzNsKwMzQnNTYuNiJF!3b1!8m2!3d35.9726389!4d36.5823889!3m4!1s0x1525a7fe0c48ea77:0xf975561e8b825b68!8m2!3d35.9732004!4d36.5823014?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/35°56'34.3"N+36°35'30.5"E/@35.9428654,36.5896169,687m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdf59728f658765c3!8m2!3d35.9428611!4d36.5918056?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/35°58'14.9"N+36°35'40.6"E/@35.9741869,36.5945192,1886m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x4bcd6abe39a0ffd!8m2!3d35.9708056!4d36.5946111?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1gSY2uciSN_GcBBI97COxK7wY04A-ic65/view
https://drive.google.com/file/d/1K4xAQ-raainrrCGRNBX1ti4ZZAeRD5R3/view
https://drive.google.com/file/d/1mpfsflIth8O6LFD5wUZ5LQERdPqBgGqX/view
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األحــد 6/ تشــرين الثانــي/ 2022 قرابــة الســاعة 6:54 بتوقيــت دمشــق، شــنت قــوات النظــام الســوري هجومــًا أرضيــًا 
بالذخائــر العنقوديــة علــى تجمــع للمخيمــات فــي شــمال غــرب مدينــة إدلــب، ســقط أحــد الصواريــخ بمحــاذاة مدرســة 
موريــن حلقــة أولــى فــي قريــة موريــن فــي ريــف إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة ســور المدرســة بأضــرار ماديــة كبيــرة. 
تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. تشــير 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أنهــا ســتصدر الحقــًا تقريــرًا مفصــًا عــن الهجــوم.

الثاثــاء 22/ تشــرين الثانــي/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة -المتمركــزة فــي مطــار 
منــغ العســكري- مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط أحــد الصواريــخ أمــام محــل تجــاري فــي شــارع 
الســوق التركــي )ســوق شــعبي( فــي الطــرف الغربــي مــن مدينــة إعــزاز؛ مــا تســبب فــي مجــزرة، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي 
فــي المحــل التجــاري وإصابــة مرافــق ضمــن الســوق بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش 

الوطنــي وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري بالذخائر العنقودية على مدرسة مورين حلقة أولى 

في قرية مورين/ إدلب في 6/ تشرين الثاني/ 2022

دمار إثر هجوم أرضي لقوات سوريا الديمقراطية على سوق شعبي في مدينة إعزاز/ حلب في 22/ 

تشرين الثاني/ 2022

https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B059'07.9%22N+36%C2%B033'31.5%22E/@35.9855321,36.5565613,686m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3e47e517e28b810b!8m2!3d35.9855278!4d36.55875?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1p1S0au3SVdyrrIz7GWHzAht55L-ZE0-o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gw9UqgFoUGsm0fwQ_6bWQJHJ8U5cbTlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOQngeFdHG8dgimDQ_zxl8tv6b9LUiCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELz6Mf9M7HQILLjK8lbKkLx6vQgHh-8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XQVmQxIO40TvXx2_yumad3dHG97i-Pc/view?usp=sharing
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B059'07.9%22N+36%C2%B033'31.5%22E/@35.9855321,36.5565613,686m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3e47e517e28b810b!8m2!3d35.9855278!4d36.55875?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/36%C2%B035'14.6%22N+37%C2%B002'18.9%22E/@36.5872744,37.0381093,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xc39f1aa6b9e193b5!8m2!3d36.5873889!4d37.0385833?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/36%C2%B035'14.6%22N+37%C2%B002'18.9%22E/@36.5872744,37.0381093,135m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xc39f1aa6b9e193b5!8m2!3d36.5873889!4d37.0385833?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1mpfsflIth8O6LFD5wUZ5LQERdPqBgGqX/view
https://drive.google.com/file/d/1ArcPBEelYQ7i0Fnzl6OTmPfLnSC3ttfM/view
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الســبت 19/ تشــرين الثانــي/ 2022 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه تابــع للقــوات التركيــة بالصواريــخ محطــة 
تحويــل الكهربــاء فــي قريــة تقــل بقــل التابعــة لناحيــة المالكيــة بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي؛ مــا أدى 
ــي تغذيهــا  ــة الت ــة فــي منطقــة المالكي ــى نحــو 50 قري ــاء عل ــاء المحطــة بشــكل كامــل وانقطــاع الكهرب ــى دمــار بن إل
المحطــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة. تشــير التحقيقــات التــي قامــت بهــا 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى خلــو المحطــة مــن أي مظاهــر عســكرية وقــت الحادثــة.

ــة -متمركــزة داخــل األراضــي  ــة نعتقــد أنهــا تابعــة للقــوات التركي ــي/ 2022 قصفــت مدفعي ــاء 22/ تشــرين الثان الثاث
ــة كــوران  ــم الفــرات- فــي قري ــة والتعليــم فــي إقلي ــة التربي ــة -التابعــة لهيئ ــة- بالقذائــف مدرســة كــوران االبتدائي التركي
الواقعــة شــرق مدينــة عيــن العــرب كوبانــي بريــف محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إلــى دمــار بنــاء المدرســة بشــكل 
ــة. تشــير الشــبكة  ــة وقــت الحادث ــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي كامــل وخروجــه عــن الخدمــة. تخضــع القري
الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تتخــذ مــن بنــاء يحــاذي المدرســة مقــرًا عســكريًا لهــا 
والــذي تعــرض لقصــف مماثــل مــن القــوات التركيــة التــي لــم تــراعِ فــي قصفهــا مبــدأ التمييــز4  ممــا أدى إلــى تضــرر مركــز 

حيــوي مدنــي.

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
ــر  ــه الذخائ ــي مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد اســتخدم في وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثان
العنقوديــة، تــمَّ عبــر هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري وكان فــي محافظــة إدلــب وقــد تســبَّب هــذا الهجــوم فــي 
مقتــل 11 شــخصًا، هــم 9 مدنييــن )بينهــم 4 أطفــال وســيدتين وجنيــن(، ومقاتليــن اثنيــن، وإصابــة نحــو 75 شــخصًا 

آخريــن بجــراح.

رابعًا: مرفقات: 
)1( توثيــق مقتــل 64 مدنيــا بينهــم 14 طفــا و2 ســيدة، و6 ضحايــا بســبب التعذيــب فــي ســوريا فــي تشــرين الثانــي 

2022

)2( توثيــق مــا ال يقــل عــن 196 حالــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي فــي تشــرين الثانــي 2022 بينهــم 11 طفــل و3 ســيدات 
معظمهــم لــدى قــوات النظــام الســوري

4 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة 7،

https://www.google.com/maps/place/Koran,+Syria/@36.6757617,36.6995459,14.83z/data=!4m5!3m4!1s0x152fa22f62b80843:0xe0b61f7563cab264!8m2!3d36.6794135!4d36.7024618
https://drive.google.com/file/d/1-P8Gvqo5Fc7miavzigjRn5dO1fJvHHb0/view
https://drive.google.com/file/d/1r9d9CaRIMJFQFbatmeGHJLif7OvnWEUt/view
https://drive.google.com/file/d/1-P8Gvqo5Fc7miavzigjRn5dO1fJvHHb0/view
https://snhr.org/arabic/2022/12/01/توثيق-مقتل-64-مدنيا-بينهم-14-طفلا-و2-سيدة،-و6/
https://snhr.org/arabic/2022/12/01/توثيق-مقتل-64-مدنيا-بينهم-14-طفلا-و2-سيدة،-و6/
https://snhr.org/arabic/2022/12/01/توثيق-مقتل-64-مدنيا-بينهم-14-طفلا-و2-سيدة،-و6/
https://snhr.org/arabic/2022/12/02/توثيق-ما-لا-يقل-عن-196-حالة-اعتقال-احتجاز-ت/
https://snhr.org/arabic/2022/12/02/توثيق-ما-لا-يقل-عن-196-حالة-اعتقال-احتجاز-ت/
https://snhr.org/arabic/2022/12/02/توثيق-ما-لا-يقل-عن-196-حالة-اعتقال-احتجاز-ت/
https://snhr.org/arabic/?p=16402 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule7
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule7
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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 
 

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

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

والتَّعهــد بإعــادة جميــع األطفــال، الذيــن تــمَّ اعتقالهــم بهــدف عمليــات التَّجنيــد فــورًا.
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إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع 	 

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

اإلنســاني.

 المنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 
تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعامــات 	 

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير
أغنــت  الذيــن  المحلييــن  والنشــطاء  العيــان  وشــهود  الضحايــا  وأصدقــاء  وذوي  األهالــي  لجميــع  الشــكر  كل 

التقريــر. هــذا  مســاهماتهم 



 www.snhr.org - info@snhr.org


