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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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في كانون 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 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي عــام 2022 وشــهر كانــون األول منــه،  مــن توثيقهــا، وُيركِّ
ويســتعرض حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة، إضافــًة إلــى حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء 
ــة، التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا. ولاطــاع علــى منهجيــة  علــى األعيــان المدنيَّ

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 كانون األول:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

ســجلنا فــي كانــون األول انخفاضــًا نســبيًا فــي وتيــرة عمليــات القصــف المدفعــي الــذي تنفــذه قــوات النظــام الســوري 
علــى منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا. حيــث ســجلنا عمليــات قصــف متفرقــة تركــزت علــى قــرى وبلــدات جبــل 
الزاويــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حلــب الغربــي وســهل الغــاب فــي ريــف حمــاة الغربــي وريــف الاذقيــة الشــمالي، 
القريبــة مــن خــط التمــاس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، كمــا طــال القصــف قــرى وبلــدات ريــف إدلــب 
الغربــي البعيــدة عــن خطــوط التمــاس، تســببت إحــدى هــذه الهجمــات بصــاروخ موجــه علــى منــزل لعائلــة نازحــة فــي 
قريــة أوبيــن غــرب إدلــب فــي 2/ كانــون األول بمقتــل 3 مدنييــن، بينهــم طفــل، كمــا تســبب هجــوم آخــر فــي 27/ كانــون 
األول فــي مقتــل مدنــي إثــر قصــف قــوات النظــام الســوري صاروخــًا موجهــًا قــرب مدنييــن يعملــون بجمــع الحطــب 

 زراعيــة قــرب قريــة التفاحيــة شــمال الاذقيــة.  
ٍ

فــي أرض

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://news.snhr.org/ar/?p=108973
https://news.snhr.org/ar/?p=108973
https://news.snhr.org/ar/?p=108973
https://news.snhr.org/ar/?p=109416
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وفــي جنــوب ســوريا، خرجــت فــي 4/ كانــون األول فــي مدينــة الســويداء مظاهــرة رفعــت شــعارات نــددت بســوء 
النظــام  قــوات  واجهتهــا  النظــام،  برحيــل  طالبــت  شــعارات  المتظاهريــن  بعــض  ردد  كمــا  المعيشــية،  األحــوال 
الســوري بإطــاق الرصــاص فــي الهــواء لــدى وصــول المتظاهريــن إلــى مبنــى إدارة المحافظــة التابــع لحكومــة النظــام 
الســوري، اقتحــم المتظاهــرون علــى إثرهــا المبنــى وحطمــوا صــورًا لرئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، والحقــًا 
أطلقــت عناصــر أمــن تابعــة لقــوات النظــام الســوري الرصــاص مباشــرًة علــى المحتجيــن مــا تســبب فــي مقتــل 
مدنــي وإصابــة 18 آخريــن. أصــدرت وزارة الداخليــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي اليــوم ذاتــه بيانــًا نشــرته علــى 
ــون باقتحــام مبنــى المحافظــة  ــه خارجيــن عــن القان حســابها الرســمي علــى موقــع التواصــل فيســبوك، اتهمــت في
وإطــاق الرصــاص مــا تســبب فــي مقتــل أحــد عناصــر الشــرطة وإصابــة عــدد مــن المدنييــن. وتعليقــًا علــى الحادثــة، 
 صحفــي لــه فــي 6/ كانــون األول “ينتهــج األمــن والجيــش 

ٍ
قــال المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي بيــان

الســوري والميليشــيات المتحالفــة معهمــا أســاليب وحشــية لقمــع االحتجاجــات الشــعبية منذ انطاقهــا فــي 
آذار/ 2011، وســقط إثــر ذلــك آالف القتلــى والجرحــى مــن المتظاهريــن الســلميين العــّزل”. وأشــار البيــان إلــى النظــام 
الســوري واألجهــزة التابعــة لــه التــي تتبــع سياســة تشــويه وتخويــن جميــع أشــكال االحتجــاج والتعبيــر عــن الــرأي 

ــي تمارســها.  ــات القمــع العنيفــة الت لشــرعنة وتســهيل عملي

ــون األول خــروج عــدة مظاهــرات فــي مــدن داعــل والصنميــن  ــر مــن كان وفــي محافظــة درعــا، شــهد األســبوع األخي
وجاســم شــمال درعــا وبلدتــي تــل شــهاب والمزيريــب غــرب درعــا، علــى خلفيــة اعتقــال النظــام الســوري لســيدة ببلــدة 

النعيمــة، طالبــت التظاهــرات باإلفــراج عــن المعتقليــن. 

منــذ بدايــة كانــون األول اســتقدمت الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري تعزيــزات أمنيــة إلــى محيــط حيــي 
“األشــرفية والشــيخ مقصــود” فــي مدينــة حلــب ومناطــق الشــهباء شــمالي حلــب، الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة بهــدف إطبــاق الحصــار عليهــا، ومنعــت وصــول المــواد الغذائيــة والمحروقــات، كمــا فرضــت 
ــة خافــات علــى نقــل  ــدى المدنييــن والتجــار، علــى خلفي ــة ل ــغ المالي ــى المدنييــن، وصــادرت المبال ــة عل ــاوات المالي اإلت
المحروقــات مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، مــا تســبب 
فــي ارتفــاع أســعار مــواد التدفئــة فــي “الســوق الســوداء”1  الواصلــة عــن طريــق مهربيــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري حتــى بلــغ ســعر لتــر المــازوت 9 آالف ليــرة ســورية وبلــغ ســعر الطــن الواحــد مــن الحطــب 800 ألــف ليــرة 

ســورية.
 

فــي كانــون األول، اســتمرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي تنفيــذ هجماتهــا األرضيــة علــى منطقــة ريــف حلــب 
الشــمالي والشــرقي، دون تســجيل وقــوع ضحايــا مدنييــن، وتعرضــت المنطقــة ذاتهــا إلــى هجمــات أرضيــة مــن قبــل 
قــوات النظــام الســوري تســببت إحــدى هــذه الهجمــات فــي 14/ كانــون األول فــي مقتــل طفلــة إثــر قصــف مدفعيــة 
تابعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة فــي منطقــة جبــل الشــيخ عقيــل غــرب حلــب- قذائــف عــدة علــى قريــة 

ــة عفريــن شــمال حلــب.  فافرتيــن التابعــة لمدين

فــي 29 / كانــون األول أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عبــر موقعهــا الرســمي عــن إطــاق عمليــة أمنيــة تحــت 
مســمى “صاعقــة الجزيــرة” بمشــاركة قــوى األمــن الداخلــي لشــمال وشــرق ســوريا وقــوات التحالــف الدولــي لمحاربــة 
داعــش وذلــك للقضــاء علــى خايــا تنظيــم داعــش فــي مناطــق انطلقــت منهــا هجمــات التنظيــم ضــد مخيــم الهــول 

بــة، أي أنهــا دخلــت الســوق دون تســجيلها لــدى المؤسســات الرســمية مثــل مديريــة  1 هــي التعامــات التجاريــة التــي يتــم فيهــا تجنــب كل القوانيــن الضريبيــة والتشــريعات التجاريــة وغالبــًا مــا تكــون البضائــع مهرَّ

الجمــارك المختصــة.

https://news.snhr.org/ar/?p=109006
https://m.facebook.com/syrianmoi/photos/a.270952493289282/1785143705203479/
https://news.snhr.org/ar/?p=109006
https://euromedmonitor.org/ar/article/5469/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7..-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://news.snhr.org/ar/?p=109185
https://sdf-press.com/?p=39277
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ــا تنظيــم  والحســكة وجنــوب القامشــلي علــى مــدار األشــهر الســابقة، اعتقلــت فيهــا عشــرات األشــخاص مــن خاي
داعــش، وكانــت هــذه القــوات قــد أعلنــت حالــة الطــوارئ وفــرض حظــر التجــوال فــي مدينــة الرقــة منــذ 26/ كانــون األول 
ردًا علــى الهجــوم الــذي نفــذه مســلحون مجهولــون يعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش، فــي اليــوم ذاتــه، ضــد إحــدى 
مقــرات قــوات ســوريا الديمقراطيــة داخــل مدينــة الرقــة وأدى إلــى مقتــل 6 عناصــر مســلحين تابعيــن لقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة .
كمــا اســتمرت فــي كانــون األول الهجمــات األرضيــة التــي تشــنها القــوات التركيــة وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة/ 
الجيــش الوطنــي علــى عمــوم مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بريــف حلــب الشــمالي ومناطــق منبــج 

وعيــن العــرب بريــف حلــب الشــرقي. 

ــا فــي كانــون األول انفجــار عبــوات ناســفة ومخلفــات قصــف ســابق فــي محافظتــي  ــرات، رصدن ــد التفجي علــى صعي
درعــا والحســكة وديــر الــزور، وقــد تســبب انفجــار ذخيــرة مــن مخلفــات قصــف ســابق لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره 
 زراعيــة قــرب قريــة الكــرك شــرق درعــا فــي 14/ كانــون األول فــي مقتــل طفــل وإصابــة 4 آخريــن بجــراح، وفــي 

ٍ
فــي أرض

30/ كانــون األول تســبب انفجــار عبــوات ناســفة أتبعــه إطــاق رصــاص مــن قبــل مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد 
هويتهــم علــى حافلتيــن تقــان عمــال فــي حقــل التيــم النفطــي بريــف ديــر الــزور، بالقــرب مــن الحقــل، بمقتــل 10 عمــال 

مدنييــن.

اســتمر فــي كانــون األول ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، 
وتركــزت فــي محافظــة حمــاة، تســبب انفجــار لغــم أرضــي قــرب رعــاة أغنــام فــي منطقــة تــل الســلمة شــرق حمــاة، 
فــي 28/ كانــون األول، فــي مقتــل 4 مدنييــن، وإصابــة 3 آخريــن بجــراح، بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي كانــون األول 
6 مدنيين بينهــم 2 طفــًا لتصبــح حصيلــة ضحايــا القتــل بســبب األلغــام عــام 2022، 128 مدنيــًا بينهــم 69 طفــًا و9 

ســيدات.

اســتمرت فــي كانــون األول عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن من تحديــد هويتهم، فــي محافظات 
ــر الــزور، وســجلنا فــي 17/ كانــون األول العثــور علــى  ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، وتركــزت فــي محافظتــي درعــا ودي

جثماَنــي ســيدتين فــي أطــراف مدينــة صــور شــمال ديــر الــزور يظهــر عليهمــا آثــار تعذيــب وطلقــات ناريــة.

فــي 19/ كانــون األول قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعة للنظام الســوري إنَّ الطيران اإلســرائيلي اســتهدف بالصواريخ 
نقاطــًا فــي محيــط مدينــة دمشــق، مــا تســبب فــي إصابــة اثنيــن مــن عناصــر قــوات النظــام الســوري بجــراح، إضافــًة 

إلــى بعــض الخســائر الماديــة.

https://www.alkhabour.com/ar/news/single/2516/%D8%B3%D8%AA%D8%A9_%D9%82%D8%AA%D9%80%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%86_%D8%A8_%D9%8A_%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%84%D8%AD_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%82%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://news.snhr.org/ar/?p=109190
https://news.snhr.org/ar/?p=109545
https://news.snhr.org/ar/?p=109545
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a3%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%85/
https://news.snhr.org/ar/?p=109497
https://news.snhr.org/ar/?p=109497
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-ar/
https://news.snhr.org/ar/?p=109277
https://www.sana.sy/?p=1806277
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على صعيد الوضع المعيشي واألمني: 

فــي كانــون األول، شــهد الوضــع االقتصــادي والمعيشــي والخدمــي فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري 
تدهــورًا غيــر مســبوق، حيــث شــهدت أســعار المحروقــات ارتفاعــات جديــدة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 
النظــام الســوري، وقالــت صحيفــة تشــرين التابعــة للنظــام الســوري فــي 5/ كانــون األول إّن وزارة التجــارة الداخليــة 
وحمايــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام الســوري رفعــت أســعار المــازوت الصناعــي والتجــاري وأســعار البنزيــن 
المبــاع للفعاليــات االقتصاديــة عــن طريــق شــركة B.S، بحيــث أصبــح ســعر ليتــر المــازوت الصناعــي والتجــاري 5400 
ليــرة ســورية، وســعر البنزيــن 4900 ليــرة لليتــر الواحــد. تســبب هــذا االرتفــاع فــي أســعار المحروقــات فــي ظــل نــدرة 
ــار ســلبية علــى  وجودهــا وتخفيــض حكومــة النظــام الســوري لمخصصــات هــذه المــواد فــي مناطــق ســيطرتها، بآث
جميــع األصعــدة المعيشــية وزاد األعبــاء المفروضــة علــى المدنييــن فــي هــذه المناطــق، حيــث ارتفعــت أســعار 
الخضــروات نتيجــة ارتفــاع أســعار النقــل بنســبة 100 % فــي األســبوع األول مــن كانــون األول، حســبما نقلــت صحيفــة 
الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 11/ كانــون األول، كمــا توقفــت وســائل النقــل العامــة والخاصــة عــن العمــل 
حيــث أعلنــت بعــض شــركات النقــل بيــن المحافظــات عــن تخفيــض عــدد رحاتهــا فــي حيــن أعلــن البعــض منهــا عــن 
ــام. وفــي 12/ كانــون األول قالــت  توقفــه عــن العمــل بســبب عــدم توفــر الوقــود، مــا تســبب فــي حالــة شــلل شــبه ت
ــز الخاصــة فــي مدينــة دمشــق توقفــت عــن  ــد مــن أفــران الخب صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري إنَّ العدي
العمــل نتيجــة عــدم توفــر المحروقــات الازمــة لتشــغيلها، وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه منــذ بدايــة الشــهر الحالــي لــم 
يتــم توزيــع أي ليتــر مــازوت علــى األفــران ســواء علــى معامــل الحلويــات أو أفــران الخبــز الخاصــة، مــع تجــاوز ســعر ليتــر 

المــازوت فــي “الســوق الســوداء” الـــ 12 ألــف ليــرة ســورية. 

ــون األول بســبب  ــة رســمية يومــي 11 و18/ كان ــون األول عــن عطل كمــا أعلنــت حكومــة النظــام الســوري فــي 6/ كان
الظــروف التــي يشــهدها ســوق المشــتقات النفطيــة بســبب الحصــار والعقوبــات االقتصاديــة الجائــرة المفروضــة 

علــى البلــد، وفــق مــا بررتــه حكومــة النظــام الســوري.  

وفــي كانــون األول شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية انخفاضــًا حــادًا غيــر مســبوق ليصــل ســعر صرفهــا أمــام الــدوالر 
األمريكــي إلــى 7100 ليــرة للــدوالر الواحــد فــي المبيــع و6950 ليــرة للــدوالر الواحــد فــي الشــراء وذلــك فــي نهايــة األســبوع 
األخيــر مــن كانــون األول، بحســب موقــع الليــرة اليــوم2 بعــد أن كان ســعر الصــرف فــي نهايــة تشــرين الثانــي 5650 ليــرة 
ــادة فــي أســعار معظــم المــواد  ــى زي ــرة للــدوالر الواحــد فــي الشــراء، مــا أدى إل للــدوالر الواحــد فــي المبيــع و5600 لي

الغذائيــة والتموينيــة. 
 

ــى  ــن فــي ظــل الوضــع االقتصــادي والمعيشــي المتدهــور عل ــاة المدنيي وفــي شــمال غــرب ســوريا، اســتمرت معان
ــر فــي  كافــة األصعــدة، بالتزامــن مــع غــاء أســعار كافــة المــواد الغذائيــة والتموينيــة، كل ذلــك فــي ظــل نقــص كبي
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، وقــد زاد دخــول موســم الشــتاء وانخفــاض درجــات الحــرارة مــن معانــاة 

المدنييــن فــي المنطقــة بســبب ارتفــاع أســعار المحروقــات ومــواد التدفئــة.  

فــي 12/ كانــون األول أبلــغ برنامــج األغذيــة العالميــة )WFP( المنظمــات اإلنســانية الشــريكة فــي منطقــة شــمال 
غــرب ســوريا بقــرار برنامــج األغذيــة العالمــي تخفيــض قيمــة القســائم النقديــة وقيمــة ســلته الغذائيــة القياســية 

الموزعــة فــي المنطقــة لتصبــح قيمتهــا 40 دوالرًا بــداًل مــن 60 دوالرًا وذلــك اعتبــارًا مــن كانــون الثانــي/ 2023.  

ــل فــي الجيــش الوطنــي الســوري علــى المدنييــن مالكــي  ــون األول عمليــات تضييــق مــن قبــل فصائ ــا فــي كان رصدن
األراضــي “حقــول الزيتــون” فــي منطقــة عفريــن وريفهــا، جلهــم مــن المكــون الكــردي، حيــث تقــوم الفصائــل بفــرض 

ــاوات علــى محاصيــل الزيــت ضمــن المعاصــر.  ــاوات علــى حقــول الزيتــون وفــرض رســوم وإت إت

2 موقع يرصد أسعار صرف الليرة السورية المتداولة في السوق الحرة.

https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0oncDvvDuJTZvroqo1Me94BRKSeQVEHZNdeJUZGNfFMPQD1BJrKGLiZJEkYdH1pdjl?__cft__[0]=AZUVMuQKpq-k6NgGUjkxWfG-b8TJOSjY9ubyKhAENldcNApvxzXwarEQqcEQcYDzx_IRTfK4rvQTtOUU7Ku2FUs2b0hg0WYKi593JHFQgCE_8fjikeUVWqkghg-BaOpAAyTwfvZHrYDBl-DbPraeek53tN9Ge6FIpVyc6SUUocHI2w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tishreen.news.sy/posts/pfbid02pgUjFKLyy8vMCHCnuLCeYfnCAyTzm1r4dSRQTf18qi8kTZULAXxumzCYJAbgf431l
https://www.alwatanonline.com/%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d8%aa-%d9%8a%d8%b9%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid03672Dr1rf879DX3EbriuaFoGxuw3gB6Nquxvy6nqFNbNTJ81JfLbg62aSfy2Qozh3l?__cft__[0]=AZV_wnMraEBCOUZMNHuIgx_H6hBSbOFog-SXwzgs8FhHdahFX6dI2Le6K6CLMCkjtX9f2YsRpPTORz8qkir9Q7HT5wR91cY7KY-iybUto5mwDRmcnvvwhR1OlMA8vdUvNX5r754TngVn05Pt5AXt34fGhonSUVYRGqW56AbQxkE_jQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://alwatan.sy/archives/328955
https://alwatan.sy/archives/328955
https://alwatan.sy/archives/329133?fbclid=IwAR2aiyJzygfPKFuaLPQ-13Aan1We1EhaPluyiK9BKXxbLg2DSLqFQE6eEe8
https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry/posts/pfbid02Ax1wnpa8XjxHiqyiAUu4mhqMkmetvWMudg5xvd8Neuc65ewmV38DnYcW7CfEDN1yl
https://sp-today.com/
https://drive.google.com/file/d/1gBDa_f3fgv00Yk8YdMgZK613A9FRWeJ5/view?usp=share_link
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وفــي شــمال شــرق ســوريا، ســتمر الوضــع المعيشــي فــي المنطقــة بالتدهــور، حيــث شــهدت المنطقــة ارتفاعــًا فــي 
أســعار المــواد الغذائيــة والتموينيــة والمحروقــات، نتيجــة ارتفــاع صــرف الــدوالر مقابــل الليــرة الســورية وعــدم ضبــط 
الجهــات المســيطرة لحركــة البيــع والشــراء فــي األســواق. وعلــى الرغــم مــن تفاقم انتشــار وباء الكوليرا فــي المنطقة، 
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 وقــد شــهد شــهر كانــون األول توقــف عــدد مــن محطــات تنقيــة 
ــار  ــزور الشــرقي بســبب انقطــاع التي ــر ال ــف دي ــرة بري ــزر والبصي ــان والشــحيل وال ــدات ذيب ــاه فــي قــرى وبل وضــخ المي
الكهربائــي وعــدم توفيــر اللجــان المختصــة المكلفــة مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــادة المــازوت لتشــغيل 

المحــركات بشــكل مؤقــت، مــا تســبب فــي حرمــان قرابــة 300 ألــف نســمة مــن الميــاه.

على صعيد انتشار وباء الكوليرا:

فــي 18/ كانــون األول نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــرًا عن حالة تفشــي مــرض الكوليرا 
فــي ســوريا، قــال فيــه إنــه بيــن 25/ آب و10/ كانــون األول تــم اإلبــاغ عــن 61671 حالــة كوليــرا مشــتبه بهــا فــي جميــع 
ــا مجموعــه 5037 حالــة إصابــة  ــر أنــه تــم اإلبــاغ عمَّ المحافظــات الـــ 14 فــي ســوريا، و100 حالــة وفــاة، وأضــاف التقري
مشــتبه بهــا و7 حــاالت وفــاة فــي مخيمــات النازحيــن فــي منطقــة شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا، وأورد التقريــر 
أن المحافظــات األكثــر تأثــرًا بالمــرض كانــت علــى النحــو التالــي: ديــر الــزور بـــ 20103 حالــة إصابــة مشــتبه بهــا، وإدلــب بـــ 
14142 حالــة إصابــة مشــتبه بهــا، والرقــة بـــ 12818 حالــة إصابــة مشــتبه بهــا، وحلــب بـــ 11617 حالــة إصابــة مشــتبه بهــا. 

وفــي شــمال غــرب ســوريا، أعلــن برنامــج اإلنــذار المبكــر واالســتجابة لألوبئــة EWARN حتــى 31/ كانــون األول عــن وصول 
عــدد حــاالت اإلصابــات فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا إلــى 539 حالــة، و17 حالــة وفــاة. 

على صعيد التشريد القسري:

فــي كانــون األول، 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، كمــا ســجلنا 
انــدالع عــدة حرائــق فــي مخيمــات شــمال غــرب ســوريا، حيــث تســبب انــدالع حريــق ناجــم عــن ســوء اســتخدام وســائل 
ــة  ــة طفل ــب، فــي إصاب ــم محمــد مرســي لألرامــل شــمال إدل ــة( فــي مخي ــن )كرفان ــة فــي أحــد مســاكن النازحي التدفئ
ووالدهــا بحــروق متفاوتــة، إضافــًة إلــى إصابــة محتويــات المســكن بأضــرار ماديــة متوســطة. كمــا ســجلنا فــي 7/ كانــون 
األول وفــاة عامــل فــي المجــال اإلنســاني وزوجتــه اختناقــًا وهمــا نائمــان داخــل مــكان إقامتهمــا فــي مخيــم احتميــات 
للنازحيــن الواقــع قــرب مدينــة إعــزاز شــمال حلــب، نتيجــة اســتخدامهما مــواد تدفئــة غيــر صحيــة. كمــا رصدنــا تضــرر 
عــدة خيــم للنازحيــن بأضــرار ماديــة بســيطة بســبب غــزارة األمطــار وتشــكل الســيول فــي مناطــق قريبــة مــن مخيمــات 

النازحيــن بمنطقــة ســلقين بريــف إدلــب الجنوبــي وإعــزاز بريــف حلــب الشــمالي خــال كانــون األول. 

 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، كمــا ســجلنا انــدالع حريــق ناجــم عــن انفجــار مدفــأة 
غــاز فــي خيمــة فــي مخيــم العريشــة للنازحيــن الواقــع فــي بلــدة العريشــة جنــوب الحســكة فــي 26/ كانــون األول، 
تســبب الحريــق فــي مقتــل طفليــن شــقيقين نازحيــن مــن محافظــة ديــر الــزور، وقــد أصــدرت منظمــة أنقــذوا الطفولــة 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/wos-cholera-outbreak-situation-report-no10?_gl=1*c4ist8*_ga*MTAzMDY1ODE0Ny4xNjY4ODY1MTM3*_ga_E60ZNX2F68*MTY3MjEyNjkwMC4zNi4xLjE2NzIxMjg5ODAuMjUuMC4w
https://acu-sy.org/
https://news.snhr.org/ar/?p=109392
https://news.snhr.org/ar/?p=109226
https://news.snhr.org/ar/?p=109226
https://news.snhr.org/ar/?p=109523
https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2022-press-releases/syria-two-children-killed-in-camp-fire
https://news.snhr.org/ar/?p=109398
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فــي اليــوم ذاتــه بيانــًا عــن الحادثــة قــال إنَّ عــدد األطفــال الــذي لقــوا حتفهــم أو أصيبــوا فــي حــوادث مشــابهة وصــل 
إلــى 17 طفــًا خــال األشــهر الخمســة الماضيــة، مــا يســلط الضــوء علــى مخاطــر الحيــاة اليوميــة التــي يتعــرض لهــا 
األطفــال الذيــن يعيشــون فــي مخيمــات النازحيــن فــي ســوريا، حيــث تضطــر العائــات إلــى االعتمــاد علــى طــرق غيــر 

آمنــة للتدفئــة خــال الشــتاء.  

فــي 22 / كانــون األول أعلنــت دائــرة العاقــات الخارجيــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا والتابعــة لقــوات 
 لهــا، عــن تســليم 515 شــخصًا مــن أطفــال ونســاء عوائــل تنظيــم داعــش إلــى 13 دولــة 

ٍ
ســوريا الديمقراطيــة، فــي بيــان

فــي عــام 2022، وأوضحــت أن الــدول األكثــر اســتعادًة لرعاياهــا، هــي طاجيكســتان )146(، وروســيا االتحاديــة )68(، 
وفرنســا )109(، وألمانيــا )53(، وهولنــدا )60(. 

 

وفــي مخيــم الركبــان للنازحيــن، الواقــع علــى الحــدود الســورية – األردنيــة شــرق محافظــة حمــص، ال يــزال يعانــي 
قاطنــو المخيــم البالــغ عددهــم قرابــة 7500 شــخصًا مــن أوضــاع معيشــية صعبــة ونقــص حــاد فــي المــواد الغذائيــة 
والطبيــة، تفاقمــت مــع انخفــاض درجــات الحــرارة، فــي ظــل الحصــار المفــروض علــى المخيــم مــن قبــل قــوات النظــام 
ــون  ــة عــام 2018، وقــد ســجلنا فــي 27/ كان ــذ بداي ــى المنطقــة من الســوري ومنعــه دخــول المســاعدات اإلنســانية إل

األول وفــاة رضيــع حديــث الــوالدة نتيجــة نقــص الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة الازمــة فــي المخيــم. 
 

فــي 20/ كانــون األول ســمح النظــام الســوري بعــودة بعــض العائــات إلــى قريــة عيــن الفيجــة فــي محافظــة ريــف 
دمشــق بعــد الحصــول علــى موافقــة أمنيــة مــن األمــن العســكري ومكتــب أمــن الحــرس الجمهــوري، واشــترط 
عليهــم عــدم إجــراء أي تعديــات أو إصاحــات فــي منازلهــم، أخبرنــا بعــض األهالــي الذيــن تواصلنــا معهــم أن الســكن 
فــي منازلهــم علــى وضعهــا القائــم شــبه مســتحيل بعــد تعرضهــا للقصــف والنهــب، اســتغل النظــام الســوري هــذه 
العــودة للترويــج لعملــه علــى إعــادة النازحيــن إلــى مناطقهــم وقالــت وكالــة ســانا التابعــة للنظــام الســوري إّن األهالــي 
ــى منازلهــم  ــدة بمشــاركة شــعبية ورســمية” بعــد الســماح بعودتهــم إل ــري فــي ســاحة البل أقامــوا “احتفــال جماهي
وأراضيهــم بعــد “تهجيرهــم منهــا لســنوات بســبب اإلرهــاب”. ُيذكــر أن منطقــة وادي بــردى في غوطة دمشــق الغربية 
فــي ريــف دمشــق شــهدت عمليــات تهجيــر قســري ألهالــي ومقاتليــن مــن أبنــاء المنطقــة إلــى منطقــة إدلــب شــمال 

غــرب ســوريا فــي كانــون الثانــي/ 2017. 

وعلــى صعيــد أوضــاع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء الســوريين، نشــر موقــع  Lighthouse Reports فــي 5/ كانــون األول 
ــة قامــوا بإطــاق الرصــاص  ــه إّن حــرس الحــدود البلغاري ــة قــال في تحقيقــًا مشــتركًا مــع عــدة وســائل إعــام أوروبي
الحــي علــى مجموعــة مــن طالبــي اللجــوء حاولــوا العبــور مــن الحــدود مــع تركيــا، وأظهــر فيديــو نشــره الموقــع إصابــة 
طالــب لجــوء ســوري بعــد تعرضــه لطلــق نــاري، وأضــاف الموقــع أن الفيديــو هــو أول دليــل مرئــي علــى اســتخدام 
الذخيــرة الحيــة ضــد طالبــي اللجــوء الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى بلغاريــا، مــا يثيــر تســاؤالت جديــة حــول سياســة 

االتحــاد األوروبــي فــي مراقبــة الحــدود. 
 فــي 7/ كانــون األول أصــدر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان بيانــًا أعــرب فيــه عــن قلقــه البالــغ إزاء إرســال 
15 عامــًا ويخضــع ذووهــم  عــن  أعمارهــم  تقــل  أطفــال،  لاجئيــن ســوريين  تهديــد  رســائل  الدنماركيــة،  الحكومــة 
إلجــراءات اللجــوء، إلقناعهــم بمغــادرة الدنمــارك طواعيــًة بــداًل مــن تعّرضهــم لخطــر الترحيــل أو االحتجــاز ألجــل غيــر 
مســمى، وذلــك حســب مــا كشــف عنــه فيلــم وثائقــي لمحطــة البــث العــام الدنماركيــة، وأشــار المرصــد فــي بيانــه إلــى 
أّن الحكومــة الدنماركيــة تســببت فــي مــأزق قانونــي معّقــد لاجئيــن الســوريين، إذ أجبــر التهديــد المســتمر باالحتجــاز، 
وعــدم رغبتهــم فــي العــودة بســبب اســتمرار النــزاع، مئــات الســوريين علــى مغــادرة الدنمــارك فــي الســنوات األخيــرة 

بحًثــا عــن الحمايــة فــي دول أوروبيــة أخــرى. 

https://npasyria.com/134696/
https://news.snhr.org/ar/?p=109421
http://www.sana.sy/?p=1806365
https://www.lighthousereports.nl/investigation/shot-for-seeking-asylum/
https://www.lighthousereports.nl/investigation/shot-for-seeking-asylum/
https://euromedmonitor.org/ar/article/5472/%22%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%22:-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%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
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وفــي لبنــان، اســتمرت الحكومــة اللبنانيــة فــي إطــاق التصريحــات والدعــوات إلعــادة الاجئيــن الســوريين، فــي 1/ 
كانــون األول جــدد نجيــب ميقاتــي، رئيــس الحكومــة اللبنانيــة، مطالبتــه المجتمــع الدولــي بالتعــاون إلنهــاء “أزمــة النــزوح 
الســوري”، وذلــك خــال لقائــه فيليبــو غرانــدي، المفــوض الســامي لشــؤون الاجئيــن فــي األمــم المتحــدة، وفــق مــا 

نقلتــه الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة لإلعــام. 

ــه إن الحكومــة اللبنانيــة تنفــذ خطــة  ــر ل وفــي 8/ كانــون األول قــال مركــز وصــول لحقــوق اإلنســان )ACHR( فــي تقري
إعــادة الاجئيــن الســوريين، التــي أعلنــت اســتئنافها فــي تشــرين األول المنصــرم، وأشــار التقريــر إلــى أن عمليــات 
مداهمــة المخيمــات وأماكــن ســكن الاجئيــن مــا زالــت ُتســجل علــى نطــاق واســع ومنهجــي، حيــث بلــغ عــدد حــاالت 
ــة عــام 2022 حتــى تشــرين  ــذ بداي ــة من اإلخــاءات القســرية بحــق الاجئيــن الســوريين مــن أماكــن ســكنهم 1871 حال

األول الماضــي. 

فــي 16/ كانــون األول قالــت مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن وبرنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة األمــم 
 مشــترك إن النتائــج األوليــة لتقريــر تقييــم جوانــب الضعــف لــدى الاجئيــن 

ٍ
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( فــي بيــان

الســوريين فــي لبنــان )VASyR( تظهــر تدهــورًا حــادًا ومســتمرًا فــي الظــروف المعيشــية لجميــع الاجئيــن الســوريين 
فــي لبنــان، حيــث إّن 90 % مــن الاجئيــن الســوريين يحتاجــون إلــى المســاعدة اإلنســانية للتمكــن مــن البقــاء علــى 
قيــد الحيــاة، وأضــاف البيــان أن مــن نتائــج التقييــم األكثــر إثــارة للقلــق هــي مســألة األمــن الغذائــي بيــن ُأســر الاجئيــن 
الســوريين، حيــث أورد التقريــر أن الاجئيــن الســوريين يعمــدون إلــى تقليــص وجباتهــم الغذائيــة، إذ يتنــاول البالغــون 
ــة  ــاول الطعــام ويقّللــون مــن اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم إلعطــاء األولوي ــات أقــل للســماح ألطفالهــم بتن كمي

لشــراء الطعــام. 

على الصعيد السياسي والحقوقي:  

فــي 30/ تشــرين الثانــي قالــت مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي تقريــر حالــة لهــا عــن ســوريا، إنــه حســب 
تقريــر االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا لعــام HNO( 2022( هنــاك أكثــر مــن 14.6 مليــون شــخصًا يحتاجــون إلــى 
ــا كان عليــه العــدد فــي العــام الماضــي، بمــا فــي ذلــك 6.9  مســاعدات إنســانية داخــل ســوريا، بزيــادة تقــدر بـــ 9 % عمَّ
مليــون نازحــًا داخليــًا، وأضــاف التقريــر أن هنــاك حوالــي 9.6 مليــون شــخصًا فــي ســوريا يعتبــرون فــي حاجــة ماســة إلــى 

المســاعدة اإلنســانية. 

فــي 1/ كانــون األول قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث الرســمي باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، خــال إحاطتــه 
اليوميــة مــن مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك، إنَّ هنــاك 4.1 مليــون شــخصًا يعتمــدون علــى المســاعدات اإلنســانية 
لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، 80 % منهــم مــن النســاء واألطفــال، وأشــار إلــى أّن عمليــات تســليم المســاعدات عبــر 
ــات األمــم المتحــدة الضخمــة لتســليم  ــة حجــم أو نطــاق عملي ــي علــى تغطي ــر قــادرة فــي الوقــت الحال الخطــوط غي

المســاعدات عبــر الحــدود، والتــي تصــل إلــى 2.7 مليــون ســوري شــهريًا. 
فــي 2/ كانــون األول قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي تقريــر حالــة عــن الوضــع فــي شــمال 
غــرب ســوريا، إنَّ نســبة العجــز فــي التمويــل الــازم لاســتعداد لاســتجابة الخاصــة بفصــل الشــتاء وصــل إلــى 82 %، 

األمــر الــذي يعــّرض حيــاة 2.5 مليــون شــخصًا للخطــر فــي المنطقــة. 
 

فــي 5/ كانــون األول قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح، فــي إحاطتهــا خــال اجتمــاع 
ــزال النظــام الســوري يتجاهــل التعــاون بشــكل  ــة فــي ســوريا، ال ي لمجلــس األمــن لبحــث ملــف األســلحة الكيميائي
كامــل مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )OPCW( إلغــاق جميــع القضايــا العالقــة والمتعلقــة بإعانــه الخــاص 

باألســلحة الكيميائيــة. 

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/579456/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.achrights.org/2022/12/08/12857/
https://www.achrights.org/2022/12/08/12857/
https://www.unhcr.org/lb/16369-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8F%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83.html
https://ialebanon.unhcr.org/vasyr
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-november-2022
https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight?date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=01%20December%202022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-2-december-2022-enar
https://press.un.org/en/2022/sc15128.doc.htm
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فــي 11/ كانــون األول قالــت إدارة مكافحــة المخــدرات األردنيــة إّن الســلطات األردنيــة أحبطــت محاولــة تهريــب كميــات 
كبيــرة مــن المــواد المخــدرة قادمــًة مــن األراضــي الســورية، وأضافــت بــأن الكميــة المصــادرة ضمــن هــذه العمليــة 

8873 كــف حشــيش و3141000 حبــة كبتاجــون. 

فــي 12/ كانــون األول أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة تقريــر “قائمــة مراقبــة الطــوارئ لعــام 2023”، وهــو تقييــم للــدول 
األكثــر تعرضــًا لخطــر الطــوارئ اإلنســانية الجديــدة كل عــام، وجــاءت ســوريا فــي قائمــة الــدول العشــر األولــى فــي هــذا 
ــرك  ــر مــن عقــد مــن الزمــان دمــر النظــام الصحــي فــي ســوريا وت ــذ أكث ــر أّن الصــراع المســتمر من التقييــم، أورد التقري
البــاد علــى حافــة االنهيــار االقتصــادي، حيــث إّن 75 % مــن الســوريين غيــر قادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية 
ويعتمــد الماييــن علــى المســاعدات اإلنســانية، وأشــار التقريــر إلــى أنــه مــن المحتمــل أن يتوقــف شــريان الحيــاة عــن 
الماييــن شــمال غــرب ســوريا فــي أوائــل عــام 2023، فــي منتصــف الشــتاء عندمــا تكــون االحتياجــات اإلنســانية فــي 

أوجهــا. 
 

فــي 14/ كانــون األول أصــدرت منظمــة مراســلون بــا حــدود تقريــر حصيلة عام 2022 حول االعتــداءات بحق الصحفيين 
حــول العالــم، وجــاءت ســوريا فــي قائمــة البلــدان الـــ 6 األخطــر علــى حيــاة الصحفييــن حــول العالــم، وعلــى رأس قائمــة 
الــدول فــي حصيلــة الصحفييــن المفقوديــن والمحتجزيــن والرهائــن حــول العالــم، بوجــود 42 رهينــة مــن الصحفييــن 

والعامليــن فــي المجــال اإلعامــي فــي ســوريا مــن أصــل 65 فــي مختلــف أنحــاء العالــم.    

ًا ومقاطــع مصــورة ألرتــال  بيــن 14 و18/  كانــون األول تــداول ناشــطون علــى وســائل التواصــل االجتماعــي صــور
عســكرية  لقــوات النظــام الســوري متجهــًة إلــى شــمال محافظــة حلــب، أظهــرت بعــض الصــور اســتخدام أقمشــة 
“شــوادر” تحمــل شــعار مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن مــن قبــل تلــك القــوات لتغطيــة آليــات عســكرية 
أثنــاء نقلهــا، أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــدة تقاريــر علــى ضــرورة منــع اســتغال النظــام الســوري 
للمعونــات المقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة وتوزيعهــا وفــق أهوائهــا، وحــّذرت مــن أن رغبــة روســيا والنظــام 
الســوري فــي إيقــاف المســاعدات العابــرة للحــدود مــن أجــل نهــب أكبــر قــدر ممكــن مــن هــذه المســاعدات والتحكــم 

بهــا، واســتخدامها لكســب مصالــح وليــس توزيعهــا بحســب المناطــق واألهالــي األكثــر تضــررًا. 
 

آليات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري مغطاة بشوادر تحمل شعار مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين في كانون األول/ 2022 

https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/pfbid0viQTkpisoTcdQ9Lwe5ThaQ7FFKHGUvTqjXsVath1R41YRSstxon89cD93aXLgmPhl
https://www.rescue.org/report/2023-emergency-watchlist
https://rsf.org/en/new-record-number-journalists-jailed-worldwide
https://drive.google.com/file/d/1tmTc6nS6ze1xEWxPh0j7MUhGT6Y0b-Jm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FzEWSXoKWpBM8nSjZefAn2rKW4NWPcdK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xYIdHRvIMbli0tVv2ReXB9Kx7ornp5IA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19KDrMvDFa_WxKRHS25NFxYBPHR16s59I/view
https://drive.google.com/file/d/1tmTc6nS6ze1xEWxPh0j7MUhGT6Y0b-Jm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xXFpysDRBhoENfZbpjG9leCbEcmMPxyj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xXFpysDRBhoENfZbpjG9leCbEcmMPxyj/view?usp=share_link
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 لهــا إّن أكثــر مــن 42400 أجنبــي متهمــون بــأن 
ٍ
فــي 15/ كانــون األول قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر

لهــم صــات مــع تنظيــم داعــش مــا زالــوا متروكيــن مــن قبــل بلدانهــم فــي المخيمــات والســجون فــي منطقــة شــمال 
شرق ســوريا، وأضــاف البيــان أن قــوات اإلدارة الذاتيــة تحتجــز هــؤالء األجانــب، والذيــن معظمهــم مــن األطفــال، إلــى 
ــب فــي شــمال شــرق ســوريا  ــز األجان ــب 23200 ســوريًا، فــي ظــروف تهــدد حياتهــم، وأضافــت المنظمــة “ُيحتَج جان
بموافقــة ضمنيــة أو صريحــة مــن بلدانهــم األصليــة” حيــث قامــت بعــض الــدول، مثل المملكــة المتحدة والدنمــارك، 
بإســقاط الجنســية عــن العديــد مــن مواطنيهــا أو بعضهــم، تاركــًة العديــد منهــم دون جنســية فــي انتهاك لحقهــم 
فــي الجنســية، وأضافــت المنظمــة أن الحكومــات التــي تســاهم عــن علــم وبشــكل كبيــر فــي هــذا الحبــس التعســفي 

قــد تكــون متواطئــة فــي االحتجــاز غيــر القانونــي لألجانــب. 

فــي 19/ كانــون األول قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري إّن أديــل خضــر، المديــرة اإلقليميــة لمنظمــة 
األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، التقــت مــع فيصــل المقداد، 
ــره  ــر عــن تقدي ــة النظــام الســوري “عّب ــر خارجي ــة أّن وزي ــة النظــام الســوري، فــي دمشــق، وأضافــت الوكال ــر خارجي وزي
للجهــود المبذولــة مــن قبــل المنظمــة بالتعــاون مــع الجهــات الوطنيــة الســورية والــوزارات المعنيــة لدعــم األطفــال 
فــي ســوريا، مؤكــدًا أهميــة زيــادة العمــل علــى مشــاريع التعافــي المبكــر”، يســعى النظــام الســوري مــن خــال هــذه 
ــي تســتجلبها  ــج لنفســه واســتخدام األمــوال الت اللقــاءات الســتغال ملــف التعافــي المبكــر وإعــادة اإلعمــار للتروي
هــذه المشــاريع لدعــم اقتصــاده المتدهــور، واســتغال المعونــات المقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة وتوزيعهــا وفــق 
أهوائــه. نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه كان ينبغــي علــى المديــرة اإلقليميــة لليونيســيف تجنــب 
ــوا مــن  ــن عان ــن الســوريين الذي ــة النظــام الســوري، حيــث يرســل هــذا اللقــاء رســالة ســلبية لمايي ــر خارجي لقــاء وزي
ــة فــي التقــارب  ــى رغب ــًا مــع النظــام الســوري، وتشــير إل ــًا تصالحي انتهــاكات النظــام الســوري، ألنهــا تحمــل مضمون
بينهمــا، علــى الرغــم مــن تقريــر لجنــة التحقيــق األمميــة المســتقلة األخيــر وتقاريــر المنظمــات الدوليــة التــي تؤكــد 

اســتمرار ارتــكاب النظــام الســوري لانتهــاكات الواســعة النطــاق. 

 لهــا إن عمليــات إعــادة المحتجزيــن مــن مخيمــات 
ٍ
فــي 21/ كانــون األول قالــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة فــي بيــان

 مــن التعزيــز لمســاعدة األطفــال الذيــن يعيشــون فــي هــذه 
ٍ
شــمال شــرق ســوريا مــن قبــل دولهــم بحاجــة إلــى مزيــد

المخيمــات، حيــث إّن العــام الماضــي كان أكثــر األعــوام عنفــًا علــى اإلطــاق فــي مخيــم الهــول، وأضافــت المنظمــة أنــه 
رغــم وجــود بعــض الــدول التــي قامــت فعــًا بعمليــات إعــادة لمواطنيهــا مــن هــذه المخيمــات هنــاك دول أخــرى لــم 

تتخــذ أي خطــوة حتــى اآلن فــي هــذا الســياق. 
  

فــي 21/ كانــون األول قــال مارتــن غريفيــث، وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة 
 لــه عــن الوضــع فــي ســوريا أمــام مجلــس األمــن إّن عــدد األشــخاص الذيــن يحتاجــون 

ٍ
فــي حــاالت الطــوارئ، فــي إحاطــة

ــًة بعــام  ــد عــن 1.2 مليــون شــخصًا مقارن ــى 14.6 مليــون شــخصًا، وهــذا العــدد يزي إلــى مســاعدات إنســانية ارتفــع إل
2021، مشــيرًا إلــى أن العــدد ســوف يرتفــع فــي عــام 2023 ليصــل إلــى رقــم قياســي غيــر مســبوق يقــدر بـــ 15.3 مليــون 
شــخصًا، وأضــاف أّن أكثــر مــن نصــف ســكان ســوريا، يكافحــون فــي إيجــاد الطعــام، كمــا شــدد المســؤول األممــي 
علــى أهميــة الحفــاظ علــى شــريان الحيــاة هــذا لماييــن النــاس فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، مضيفــًا أّن عــدم 
تجديــد آليــة إدخــال المســاعدات اإلنســانية إلــى شــمال غــرب ســوريا يهــدد إيصــال المســاعدات فــي وقــت يكــون 

النــاس فيــه فــي أمــس الحاجــة إليهــا، وذلــك فــي ظــّل تفشــي الكوليــرا وفــي منتصــف موســم الشــتاء. 

 لــه أمــام مجلــس 
ٍ
 فــي 21/ كانــون األول قــال غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، خــال إحاطــة

األمــن عــن الوضــع فــي ســوريا، يواجــه الســوريون أزمــة إنســانية واقتصاديــة، فــي كل مناطــق ســوريا، وال تــزال مناطــق 
مخيمــات النازحيــن هــي أكثــر المناطــق تأثــرًا بهــذه األزمــات، وأشــار إلــى أنــه علــى مجلــس األمــن العمــل علــى إيصــال 
المســاعدات اإلنســانية غيــر المقيــدة إلــى كل الســوريين الذيــن هــم بحاجــة وبكافــة الســبل، وعــن مســار اجتماعــات 

https://www.hrw.org/ar/news/2022/12/15/syria-repatriations-lag-foreigners-alleged-isis-ties
http://www.sana.sy/?p=1805640
 https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/09/dont-look-away-syrian-civilians-face-prospect-new-escalation
https://www.savethechildren.net/news/north-east-syria-almost-7000-children-still-trapped-unsafe-camps-despite-60-increase
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mr-martin-griffiths-statement-security-council-briefing-syria-21-december-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-special-envoy-syria-geir-o-pedersen-briefing-security-council-21-december-2022


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 10

في كانون األول 2022 

اللجنــة الدســتورية قــال المبعــوث األممــي إنــه ال يوجــد أي تقــدم فــي هــذا المســار وخصوصــًا موقــف روســيا مــن 
مــكان عقــد االجتماعــات فــي مدينــة جنيــف. 

فــي 21/ كانــون األول نقلــت وكالــة روســيا اليــوم عــن فاســيلي نيبينزيــا، منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، 
خــال جلســة لمجلــس األمــن لمناقشــة الوضــع فــي ســوريا قولــه “إن الوضــع اإلنســاني الراهــن فــي ســوريا، ال يوفــر 
ســياقًا مناســبًا للمناقشــات عــن تمديــد آليــة إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود” وأضــاف “الحجــج لصالــح تمديــد آليــة 

نقــل المســاعدات عبــر الحــدود غيــر مقنعــة، ألن عــدم وجــود البديــل لهــا أمــر مفتعــل”. 
 

ــرًا عــن االحتياجــات اإلنســانية  فــي 22/ كانــون األول أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقري
لعــام 2023 فــي ســوريا، أورد التقريــر أّن ســوريا ال تــزال تضــم أكبــر عــدد للنازحيــن داخليــًا فــي العالــم، بـــ 6.8 مليــون 
شــخصًا، وأضــاف البيــان أنــه نتيجــة لهــذه التحديــات فإنــه فــي عــام 2023 ســيكون هنــاك 15.3 مليــون شــخصًا بحاجــة 
ــًا، فــي ظــّل زيــادة  إلــى المســاعدة اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك 2.1 مليــون نــازح يعيشــون فــي مخيمــات للنازحيــن داخلي
ــى وشــك  ــة عل ــة الحيوي ــة التحتي ــى كل األصعــدة، حيــث إّن الخدمــات األساســية والبني مســتمرة فــي االحتياجــات عل
ــر مــن نصــف الســوريين علــى االعتمــاد  ــي علــى نطــاق واســع ومتكــرر أكث ــار الكهربائ ــر انقطــاع التي ــار، فقــد أجب االنهي
بانتظــام علــى الشــموع إلضــاءة منازلهــم، ووفــق تقريــر لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــإن 

الوصــول إلــى الكهربــاء كان ثانــي أكثــر االحتياجــات غيــر الملبــاة فــي ســوريا فــي عــام 2022. 

أعداد المحتاجين للمساعدة اإلنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى عام -2023 المصدر: تقرير مكتب 

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الصادر في 22/ كانون األول/ 2022 

عدد ساعات وصل الكهرباء المقدمة من قبل حكومة النظام السوري في المحافظات- المصدر: تقرير 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الصادر في 22/ كانون األول/ 2022 

https://ar.rt.com/uf52
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/2023-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic?_gl=1*y72ka5*_ga*MTAzMDY1ODE0Ny4xNjY4ODY1MTM3*_ga_E60ZNX2F68*MTY3MjA0NzM4NS4zMS4wLjE2NzIwNDczODUuNjAuMC4w
https://drive.google.com/file/d/1MfAqcZlFf1nEMLYfBaSNyI0Ew9EOl-sO/view?usp=share_link
 https://drive.google.com/file/d/1MfAqcZlFf1nEMLYfBaSNyI0Ew9EOl-sO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/157eUwYQxDaaT1C-Dkaom93Y5UXoS0Y_7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/157eUwYQxDaaT1C-Dkaom93Y5UXoS0Y_7/view?usp=share_link


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 11

في كانون األول 2022 

فــي 28/ كانــون األول أصــدرت وزارة الدفــاع التركيــة بيانــًا علــى موقعهــا الرســمي علــى اإلنترنــت قالــت فيــه إّن خلوصــي 
ــر  ــا فــي موســكو بســيرغي شــويغو، وزي ــة، التقي ــرات الوطني ــدان، رئيــس المخاب ــر الدفــاع التركــي، وهــاكان في أكار، وزي
الدفــاع الروســي، وعلــي محمــود عبــاس، وزيــر الدفــاع الســوري، ورئيســي االســتخبارات الروســي والســوري، وأضــاف 
ــة كل التنظيمــات  ــوزارة “ناقــش االجتمــاع األزمــة الســورية ومشــكلة الاجئيــن والجهــود المشــتركة لمحارب ــان ال بي
اإلرهابيــة فــي ســوريا”. وفــي 29/ كانــون األول نقلــت وكالــة روســيا اليــوم عــن خلوصــي أكار، وزيــر الدفــاع التركــي قولــه “ 

أكدنــا علــى ضــرورة حــل األزمــة الســورية بمــا يشــمل جميــع األطــراف، وفــق القــرار األممــي رقــم 2254”.  

 
فــي 30/ كانــون األول أصــدرت منظمــة مراســلون بــا حــدود تقريــرًا عــن حصيلــة الضحايــا اإلعامييــن خــال العقديــن 
الماضييــن، أورد التقريــر أّن عــدد الضحايــا اإلعامييــن الســنوي حــول العالــم بلــغ ذروتــه فــي عامــي 2012 و2013، حيــث 
ُقتــل 144 و142 صحفيــًا علــى التوالــي، وأرجــع التقريــر ذلــك إلــى حــد كبيــر بســبب النــزاع فــي ســوريا، وأشــار التقريــر إلــى 
أن 80 % مــن الضحايــا اإلعامييــن قــد ســقطوا فــي 15 دولــة حــول العالــم، وقــد ســجلت ســوريا ثانــي أعلــى حصيلــة 

فــي عــدد الضحايــا علــى مــدار العقديــن الماضييــن. 

فــي كانــون األول/ 2022 أصــدر مكتــب خدمــات الهجــرة التابــع لــوزارة الهجــرة واالندمــاج فــي الحكومــة الدنماركيــة 
تقريــرًا عــن التجنيــد لــدى هيئــة تحريــر الشــام وفصائــل المعارضــة المســلحة فــي ســوريا، جــاءت الشــبكة الســورية 
ــًا بهــذا الخصــوص فــي 29/  ــا بيان ــر بـــ 52 اقتباســًا، وقــد أصدرن ــات ضمــن التقري لحقــوق اإلنســان كمصــدر أول للبيان

كانــون األول. 

على صعيد المحاسبة والمناصرة:

فــي 7/ كانــون األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا قالــت فيــه إّن الشــبكة الســورية لحقــوق 
المؤتمــر  الغنــي شــاركت فــي فعاليتيــن علــى هامــش  التنفيــذي األســتاذ فضــل عبــد  اإلنســان ممثلــًة بمديرهــا 
الســابع والعشــرين للــدول األعضــاء فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، كانــت األولــى فــي 1/ كانــون األول، حيــث 
شــارك األســتاذ فضــل عبــد الغنــي فــي فعاليــة عقــدت تحــت عنــوان “المجتمــع المدنــي واتفاقيــة حظــر األســلحة 
الكيميائيــة”، والتــي نظمــت برعايــة البعثــات الدائمــة لكنــدا واالتحــاد األوروبــي وألمانيــا والنرويــج والواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، لــدى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة. وُعقــدت فــي مقــر الســفارة النرويجيــة فــي الهــاي، أمــا الفعاليــة 
ــوان “حــوار مــع  ــة تحــت عن ــي فــي فعالي ــد الغن ــون األول، حيــث شــارك األســتاذ فضــل عب ــت فــي 2/ كان ــة فكان الثاني
المتحــدة  والواليــات  والنرويــج  وألمانيــا  لكنــدا  الدائمــة  البعثــات  برعايــة  أيضــًا  تنظيمهــا  تــمَّ  المدنــي”،  المجتمــع 
األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، إلــى جانــب الرئاســة الفرنســية للشــراكة ضــد 

اإلفــات مــن العقــاب علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.  

https://www.msb.gov.tr/Basin-ve-Yayin/Aciklamalar/mill-savunma-bakani-hulusi-akar-ve-mit-baskani-hakan-fidan-in-moskova-ziyareti-hakkinda-aciklama-28122022
https://ar.rt.com/ugm6 
https://rsf.org/en/1668-journalists-killed-past-20-years-2003-2022-average-80-year
https://us.dk/media/10559/syria_-recruitment-to-opposition-groups_tilgaengelig.pdf
https://snhr.org/arabic/?p=16661
https://snhr.org/arabic/?p=16589 
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فــي 10/ كانــون األول، قالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي بيــان لهــا إنهــا عقــدت، ممثلــة بمديرهــا التنفيــذي 
الســيد فضــل عبــد الغنــي، اجتماعــات مــع عــدة مكاتــب فــي وزارة خارجيــة المملكــة المتحــدة فــي لنــدن فــي 5/ كانــون 
األول، وذلــك بهــدف زيــادة التنســيق والتعــاون، كمــا شــارك األســتاذ فضــل عبــد الغني فــي فعالية بعنوان “مســتقبل 
المســاءلة فــي ســوريا” عقــدت فــي كليــة الملــك فــي لنــدن نظمهــا المجلــس الســوري البريطانــي )SCB(، وتحــدث 
خالهــا عــن فشــل آليــات المحاســبة علــى مــدى أحــد عشــر عامــًا، وألســباب فــي معظمهــا أكبــر مــن قــدرة الســوريين 

ــل دول العالــم ومجلــس األمــن مســؤولية إفــات مرتكبــي االنتهــاكات مــن العقــاب.  والمنظمــات الحقوقيــة، وحمَّ

 فــي 20/ كانــون األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا بعنــوان “الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان تحصــل علــى المئــات مــن بيانــات الوفــاة لمختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري لــم يخبــر بهــم أهلهــم 
ولــم تعلــن عنهــم دوائــر الســجل المدنــي” أكــدت فيــه أن النظــام الســوري ســجل المئــات مــن المختفيــن قســريًا 
لديــه علــى أنهــم أمــوات مــن بينهــم نشــطاء بــارزون فــي الحــراك الشــعبي ضــده، أورد التقريــر أن الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان تحتفــظ بالمئــات مــن بيانــات الوفيــات والتــي بلغــت منــذ عــام 2018 وحتــى نهايــة عــام 2021 قرابــة 
الــــ 1062 بيــان وفــاة، وقــد حصلــت منــذ مطلــع عــام 2022 وحتــى تاريــخ إصــدار التقريــر علــى 547 بيــان وفــاة جديــد، لــم 

تنشــرها دوائــر الســجل المدنــي، ولــم تخبــر أهلهــم بوفاتهــم. 

 
فــي 24/ كانــون األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا قالــت فيــه إّن مشــروع قاعــدة بيانــات أمــن 
عمــال اإلغاثــة الدوليــة أصــدر فــي كانــون األول الجــاري تقريــرًا تحــدث فيــه عــن العنــف فــي مخيــم الهــول فــي شــمال 
شــرق ســوريا الــذي يتســبب فــي تضييــق نطــاق التغطيــة اإلنســانية، اســتندت المعلومــات الــواردة فــي التقريــر علــى 
عــدة مصــادر محليــة حصــل عليهــا المشــروع عبــر شــراكته مــع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، إضافــًة إلــى 

مشــروع بيانــات مواقــع وأحــداث الصراعــات المســلحة )ACLED( ومنظمــة أطبــاء بــا حــدود. 
 

فــي 27/ كانــون األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا قالــت فيــه إنهــا انضمــت إلى تحالــف اتفاقيــة 
حظــر األســلحة الكيميائية فــي تشــرين الثانــي/ 2022، وهــو شــبكة مجتمــع مدنــي دوليــة مســتقلة مهمتهــا دعــم 
أهــداف اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة )CWC( وتكملــة جهــود الــدول األعضــاء فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
اتفاقيــة األســلحة  الكاملــة فــي  إلــى تحقيــق العضويــة  الــذي يهــدف  المركــز  المدنــي  المجتمــع  مــن خــال عمــل 
الكيميائيــة، والقضــاء اآلمــن وفــي الوقــت المناســب علــى جميــع األســلحة الكيميائيــة، ومنــع إســاءة اســتخدام المــواد 

ــز اســتخدامها الســلمي.  الكيميائيــة ألغــراض عدائيــة، وتعزي

فــي شــهر كانــون 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 

ــحالة اختفــاء قســري واحــدة.  ــة بـ ــة والعقلي ــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدني ــع بأعل بالتمت

https://snhr.org/arabic/?p=16605
https://www.syrianbritish.org/
https://www.syrianbritish.org/
https://snhr.org/arabic/?p=16630 
https://aidworkersecurity.org/
https://snhr.org/arabic/?p=16643
https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/2022-12/AWSD%20Signal%20Alert_Ar_Final.pdf
https://aidworkersecurity.org/
https://www.cwccoalition.org/about-us/
https://snhr.org/arabic/?p=16648
https://www.cwccoalition.org/about-us/
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في كانون األول 2022 

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في عام 2022 وفي كانون األول:

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

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون األول مقتــل 55 مدنيــًا، بينهــم 9 طفــًا و2 ســيدة )أنثــى بالغــة( 
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 3 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة  ث بشــكل مفصَّ فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

الفاعلــة فــي ســوريا. 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EQh7jAQd55lAuf9MrqwpdKcBd9e8D1yxvEsafJYwB9ZbrA?e=fxAbo7
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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(3 :11 	 

بينهــم 4 طفــًا.

هيئة تحرير الشام4: 1 	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 	 

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

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 37 مدنيًا بينهم 5 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى، يتوزعون على النحو التالي:  

رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 12 بينهم 1 طفًا. 	 

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 6 بينهم 2 طفًا. 	 

قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 15 بينهم 2 طفًا و1 سيدة.  	 

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 4 بينهم 1 سيدة.  	 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون األول مــا ال يقــل عــن 213 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 8 طفــًا 
و4 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 الثالــث مــن الشــهر 
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى  ث بشــكل مفصَّ الجــاري يتحــدَّ

المســيطرة فــي ســوريا. 

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي حسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:  تتوزَّ

قوات النظام السوري: 102 بينهم 1 طفًا و1 سيدة. 	 

هيئة تحرير الشام: 16 	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 34 بينهم 3 سيدة. 	 

قوات سوريا الديمقراطية: 61 بينهم 7 طفًا.	 

3 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. 

4 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

1- في عام 2022:

ــة  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان في عــام 2022 مــا ال يقــل عن 92 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ
ة، 22 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي.  مدنيَّ

مــن بيــن هــذه الهجمات وثَّقنا 14 حادثــة اعتــداء على منشــآت تعليميــة )مــدارس وريــاض أطفــال(، و6 علــى منشــآت 
طبيــة، 7 علــى أماكــن عبــادة.

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

أواًل: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 14 	 

القوات الروسية: 8 	 

 هيئة تحرير الشام: 1 	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 10 	 

قوات سوريا الديمقراطية: 22 	 

ثانيًا: جهات أخرى: 
ارتكبت 37 حادثة اعتداء، توزعوا على النحو التالي: 

انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها: 13 	 

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 3 	 

قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 6 	 

اعتداء لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 3 	 

رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 1  	 

القوات التركية: 11	 
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في كانون األول 2022 

ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي عــام 2022 علــى النحــو  ــة المدنيَّ توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيوي
التالــي: 

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المراكز الحيوية الطبية

المنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

المراكز الحيوية الثقافية

المناطق األثرية

المربعات السكنية

األسواق

الحدائق

المالعب

البنى التحتية

محطات مصادر الطاقة

مراكز الدفاع المدني

المنشآت والمصادر المائية

األفران

صوامع الحبوب  

المنشآت الصناعية 

المقرات الخدمية الرسمية

مزارع الحيوانات الداجنة

وسائط النقل

تجمعات/ مخيمات المشردين 

قسريًا

المخيمات النظامية 

المخيمات العشوائية 

مراكز اإليواء 

المجموع:

2

2

1

1

2

1

3
2

14

1

1

5

1
8

1

1

3

1

1

1

1

1

2

10

1

5

2

2
1
1

1

1

3

5

22

1

1

1

3

1

2

3

1

1
1

4

13

1

1

1

3

1

2

2

1

6

1

1

2

6

1

1
1

11

جهــــــــــات أخـــــــــــــــرى جميع فصائل 

المعارضة 

المسلحة/ 

الجيش الوطني

قوات سوريا 

الديمقراطية

القـــــوات 
الروسية

هيئة 
تحرير
الشام

قـــــــوات
النظـــام 
السوري

انفجارات لم 

نتمكن من تحديد 

المتسبب بها

اعتداء لم 

نتمكن من تحديد 

مرتكبيه

تفجيرات لم

نتمكن من تحديد 

مرتكبيها

قذائف لم 

نتمكن من تحديد 

مصدرها

رصاص لم

نتمكن من

تحديد مصدره

القوات

 التركية

الجهة الفاعلة

 المركز المعتدى عليه
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كما توزعت حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية في عام 2022 شهريًا على النحو التالي:

ُيظهــر المخطــط أّن شــهر تشــرين الثانــي ســجل أعلــى حصيلــة لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة خــال 
عــام 2022 بنســبة وصلــت قرابــة 21 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة المســجلة فــي العــام، تــاه شــهر نيســان بنســبة 

بلغــت نحــو 11 %.

2 -في كانون األول 2022:
ــة  ــى مراكــز حيويَّ ــداء عل ــون األول مــا ال يقــل عــن 4 حــوادث اعت لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كان ســجَّ

ــة.  مدنيَّ
من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة. 

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

أواًل: األطراف الرئيسة:
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2 	 

ثانيًا: جهات أخرى:
انفجارات لم نتمكن من تحديد مصدرها: 2 	 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EbRhoCxBK6dKn4R69QgqffEBXCPR3g0Bct-E-8vOe4voZA?e=3li9Z2
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ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى النحــو  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
التالــي:

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

األربعــاء 30/ تشــرين الثانــي/ 2022 قصفــت مدفعيــة متمركــزة فــي منطقــة خاضعــة لســيطرة قــوات الجيــش 
ــو رأســين بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي  ــة أب ــة الربيعــات التابعــة لناحي ــز فــي قري ــًا للخب ــي بالقذائــف فرن الوطن
الغربــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء الفــرن بأضــرار ماديــة كبيــرة وخروجــه عــن الخدمــة. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة. 

الخميــس 1/ كانــون األول/ 2022 قصفــت مدفعيــة متمركــزة فــي منطقــة خاضعــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي 
بقذائــف الهــاون مســجد أبــي بكــر الصديــق فــي قريــة التروازيــة التابعــة لمنطقــة عيــن عيســى بريــف محافظــة الرقــة 
الشــمالي؛ مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المســجد وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة كبيــرة وخروجــه عــن الخدمــة. تخضــع 

المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

البنى التحتية 

المقرات الخدمية الرسمية 

األفران 

المجموع: 

1

1
2

2

2

انفجارات لم نتمكن من تحديد 
مصدرها 

جهـــــــــــــــات أخــــــــــــرى جميع فصائل المعارضة 
المسلحة/ الجيش الوطني 

الجهـــــــة الفاعلة

المركز المُعتدى عليه 

دمار إثر هجوم أرضي من مناطق سيطرة الجيش الوطني على مسجد أبو بكر الصديق في قرية 

التروازية/ الرقة في 1 / كانون األول/ 2022 

https://drive.google.com/file/d/139Ah2vDw7Iss6MntLw0PHRxuVojKt--b/view
https://drive.google.com/file/d/1wK-HdP17HfrF0xKv-kh6PSj3V4n1_WdJ/view?usp=share_link
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اإلثنيــن 5/ كانــون األول/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة موضوعــة داخــل ســيارة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا فــي 
مبنــى مدرســة العروبــة التــي تتخذهــا وزارة التربيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة كمقــر إداري لهــا فــي شــارع 
القوتلــي فــي مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الشــرقي؛ مــا أدى إلــى حدوث أضرار مادية بســيطة 
فــي باحــة المبنــى وتحطــم زجــاج بعــض نوافــذه. مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ُتحــاول الوصــول إلــى 
شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدينــة القامشــلي لســيطرة قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة. 

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة 
غيــر مشــروعة فــي شــهر كانــون األول. 

رابعًا: مرفقات: 
)1( توثيق مقتل 1057 مدنيا بينهم 251 طفا و94 سيدة، و133 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في عام 2022

)2( توثيــق مــا ال يقــل عــن 2221 حالــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي فــي عــام 2022 بينهــم 148 طفــًا و457 ســيدة )أنثــى 
بالغــة(، 213 منهــم فــي كانــون األول 

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن النظــام الســوري تــورط علــى مــدى أحــد عشــر عامــًا بأبشــع أنمــاط 	 

االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري، وبعضهــا بلــغ مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية، ومــا زال مســتمرًا فــي 
ارتــكاب االنتهــاكات حتــى اآلن، بنــاًء علــى مــا ورد فــي مختلــف التقاريــر التــي أصدرناهــا، فــإن إعــادة العاقــات مــع 
النظــام الســوري أو أي محاولــة لتأهيلــه تعتبــر دعمــًا لنظــام متــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية، وهــذا يشــكل انتهــاكًا 

للقانــون الدولــي. 

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. 

قــرارات 	  الخــرق  بــل طــال  العرفــي،  اإلنســاني والقانون  الدولــي  بخرق القانــون  الســورية  الحكومــة   
ِ

تكتــف لــم 
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. 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/ESD3UOhq8d1AgJcvq_0MWmUBn51dMHn8QJLr1oOWnhAvyw?e=lUMrMg
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/ESD3UOhq8d1AgJcvq_0MWmUBn51dMHn8QJLr1oOWnhAvyw?e=lUMrMg
https://snhr.org/arabic/?p=16675
https://snhr.org/arabic/?p=16675
https://snhr.org/?p=58988
https://snhr.org/?p=58988
https://snhr.org/?p=58988
https://snhr.org/?p=58988
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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 	  إنَّ 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، ُمتسببًة 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(. 

التَّوصيات:

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

“توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتها”. 

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
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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 عضــوًا 	 
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. 

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــزاع  ــذت مــن قبــل أطــراف النِّ االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ
والقــوى المســيطرة. 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

علــى 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 
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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. 

 
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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