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

ـــا فـــي ســـوريا. ـــة الضحاي عـــن حصيلـ

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 

في كانون الثاني 2023

منظمة حظر األسلحة الكيميائية تثبت تنفيذ النظام السوري 
لهجوم السالح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018
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في كانون الثاني 2023

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 
التــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وبــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات 
وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطــراف أخــرى فــي 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 
ــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء  ــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاري ل وُتبــرز اســتمرار معان 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 كانــون الثانــي 2023، ويســتعرض حصيلــة  توثيقهــا، وُيركِّ
الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى 
ــة،  حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنــا 

فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في شهر كانون الثاني:

على صعيد القصف والعمليات العسكرية: 
ســجلنا فــي كانــون الثانــي ارتفاعــًا فــي وتيــرة عمليــات القصــف المدفعــي الــذي تنفــذه قــوات النظــام الســوري علــى 
منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا، مقارنــًة بكانــون األول المنصــرم. حيــث ســجلنا عمليــات قصف متفرقــة تركزت 
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 الشــمالي وريــف حلــب الغربــي البعيــدة عــن خطــوط التمــاس، حيــث قصفــت مدفعيــة النظــام 
الســوري قذائــف عــدة علــى بلــدة كفــر تعــال غــرب حلــب فــي 12/ كانــون الثانــي، ســقطت إحــدى القذائــف علــى مســجد 
عمــر بــن الخطــاب الواقــع وســط البلــدة؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد، كمــا تســبب هجــوم آخــر فــي 18/ 
كانــون الثانــي بمقتــل  مدنــي، إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف شــارعًا عامــًا وســط قريــة 
البــارة جنــوب إدلــب، كمــا أصيــب خمســة مدنييــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة بجــراح، بينهــم ثاثــة أطفــال، فــي 19/ 
ــي-  ــف حمــاة الغرب ــن بري ــة قــوات النظــام الســوري -المتمركــزة فــي معســكر جوري ــر قصــف مدفعي ــي، إث ــون الثان كان
بالقذائــف بلــدة قســطون غــرب حمــاة؛ كمــا تســبب هجــوم أرضــي فــي 22/ كانــون الثانــي فــي مقتــل ســيدة نازحــة إثــر 

قصــف مدفعيــة القــوات ذاتهــا قذيفــة علــى بنــاء ســكني فــي الحــي الغربــي فــي قريــة كفــر نــوران غــرب حلــب.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://news.snhr.org/ar/?p=109850
https://news.snhr.org/ar/?p=109975
https://news.snhr.org/ar/?p=110079
https://news.snhr.org/ar/?p=110170
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ــي »األشــرفية والشــيخ مقصــود« فــي  ــي، اســتمرت قــوات النظــام الســوري بحصارهــا حي ــى التوال ــي عل للشــهر الثان
مدينــة حلــب ومناطــق الشــهباء شــمالي حلــب، الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومنعــت وصــول 
المــواد الغذائيــة والمحروقــات، كمــا فرضــت اإلتــاوات الماليــة علــى المدنييــن، وصــادرت المبالــغ الماليــة لــدى المدنييــن 
والتجــار، علــى خلفيــة خافــات علــى نقــل المحروقــات مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري.

 

كمــا شــهدت خطــوط التمــاس بيــن قــوات النظــام الســوري وهيئــة تحريــر الشــام فــي جنــوب إدلــب وشــمال الاذقيــة 
اشــتباكات وعمليــات قصــف متبادلــة بيــن الطرفيــن.

 

وعلى صعيد الوجود العســكري الروســي في ســوريا، نقلت وكالة ســبوتنيك الروســية لألنباء في 10/ كانون الثاني عن 
ســيرغي شــويغو، وزيــر الدفــاع الروســي، قولــه بأنــه يجــب وضــع خطــط التدريــب وتوريــد المعــدات للقــوات المســلحة 
الروســية بنــاًء علــى الخبــرات المكتســبة فــي ســوريا وأوكرانيــا، وفــي 24/ كانــون الثانــي نقلــت وكالــة روســيا اليــوم عــن 
وزارة الدفــاع الروســية بــأن القــوات الروســية وقــوات النظــام الســوري قامتــا بافتتــاح مطــار الجــراح العســكري شــرق 
حلــب، »شــارك العســكريون الــروس والســوريون فــي إعــادة ترميمــه بعــد أن ُدمــر أثنــاء األعمــال العدائيــة«، وأضافــت 
الروســية والســورية  الجــوي المشــترك للقــوات الجويــة  الروســية »التمركــز  الدفــاع  بيــان وزارة  الوكالــة نقــًا عــن 
ــة وضمــان ســامة المدنييــن فــي المناطــق الشــمالية والشــمالية  ــة حــدود الدول فــي مطــار الجــراح يســمح بتغطي
الشــرقية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية«. ونشــرت الوكالــة ذاتهــا مقطعــًا مصــورًا يظهــر تحليقــًا لطيــران حربــي 
روســي وعمليــات إنــزال مظلــي لمظلييــن يحملــون أعــام النظــام الســوري وروســيا وأعــام وزارتــي الدفــاع الروســية 

ووزارة الدفــاع التابعــة للنظــام الســوري أثنــاء افتتــاح المطــار.

  

تضرر أحد المنازل إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على الطريق القديم
بين مدينتي معرة مصرين وإدلب/ إدلب في 5/ كانون الثاني/ 2023

https://sputnikarabic.ae/20230110/%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%83%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-1072109912.html
https://arabic.rt.com/world/1428384-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88//
https://www.youtube.com/watch?v=48QYMbX0ZaQ
https://drive.google.com/file/d/1UfUM9Wqi8l2ruXhRoZwmelTP-CpPBkr5/view?usp=share_link
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 لــوزارة الدفــاع الروســية قالــت فيــه »التنظيمــات اإلرهابيــة 
ٍ
فــي 25/ كانــون الثانــي نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء عــن بيــان

المنتشــرة فــي منطقــة خفــض التصعيــد بمحافظــة إدلــب تســتعد لتنفيــذ اعتــداءات علــى مواقــع للجيــش العربــي 
ــب رئيــس  ــغ إيغــوروف، نائ ــة نقــًا عــن أولي ــاد.« وأضافــت الوكال ــروس شــمال الب الســوري ونقــاط للعســكريين ال
مركــز التنســيق الروســي فــي حميميــم، قولــه إنَّ »اإلرهابييــن« يعتزمــون بعــد ذلــك نشــر مقاطــع فيديــو علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي تظهــر دمــار البنيــة التحتيــة المدنيــة، بهــدف اتهــام القــوات المســلحة الروســية وقــوات النظــام 

 عشــوائية علــى األراضــي التــي يســيطر عليهــا اإلرهابيــون«.
ٍ

الســوري »بشــنِّ ضربــات

 

فــي كانــون الثانــي، اســتمرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي تنفيــذ هجماتهــا األرضية علــى مناطق مأهولــة بالمدنيين 
فــي ريفــي حلــب الشــمالي والشــرقي، حيــث ُقتلــت ســيدة فــي 16/ كانــون الثانــي، إثــر إصابتهــا برصاصــة قنــاص تابــع 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي قريــة حــزوان شــرق حلــب، كمــا تســبب قصــف راجمــة صواريــخ تابعــة للقــوات 
ذاتهــا علــى أحيــاء ســكنية جنــوب مدينــة إعــزاز شــمال حلــب، فــي 20/ كانــون الثانــي، فــي إصابــة ســبعة مدنييــن بجــراح، 
بينهــم طفــل وســيدة وأربعــة عناصــر مــن الشــرطة المدنيــة، إضافــًة إلــى وقــوع أضــرار ماديــة فــي بعــض المنــازل فــي 

المدينــة.  

كمــا اســتمرت فــي كانــون الثانــي الهجمــات األرضيــة التــي تشــنها القــوات التركيــة وفصائــل فــي المعارضة المســلحة/ 
الجيــش الوطنــي علــى عمــوم مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بريــف حلــب الشــمالي ومناطــق منبــج 
وعيــن العــرب بريــف حلــب الشــرقي، والقــرى التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي ومحيــط بلــدة تــل تمــر 

بريــف الحســكة الشــمالي.

 

علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي كانــون الثانــي انفجــارات لــم نتمكــن مــن تحديــد ســببها وانفجــار مخلفــات قصــف 
ــي  ــة دب ــد ســببه فــي قري ــم نتمكــن مــن تحدي ــزور، حيــث تســبب انفجــار ل ــر ال ســابق فــي محافظــات حلــب وإدلــب ودي

شــرق الحســكة فــي 14/ كانــون الثانــي بمجــزرة أســفرت عــن مقتــل 5 مدنييــن، هــم 3 أطفــال ووالداهــم. 

ــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا،  ــي ســقوط ضحاي ــون الثان اســتمر فــي كان
ــي 7 مدنييــن بينهــم 6  ــون الثان ــا األلغــام فــي كان وتركــزت فــي محافظــات حمــاة ودرعــا وحلــب، بلغــت حصيلــة ضحاي

طفــًا.

  

فــي  نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم،  لــم  يــد مســلحين  اغتيــال مدنييــن علــى  الثانــي عمليــات  كانــون  اســتمرت فــي 
محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، وتركــزت فــي محافظــات درعــا وديــر الــزور والحســكة، وســجلنا فــي 18/ 
كانــون الثانــي العثــور علــى جثمــان طفلــة تظهــر عليهــا آثــار التعذيــب داخــل منــزل مهجــور فــي منطقــة المســاكن فــي 

ــزور. ــر ال ــة البوكمــال شــرق دي مدين
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https://news.snhr.org/ar/?p=110029
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فــي 2/ كانــون الثانــي قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري إنَّ الطيران اإلســرائيلي اســتهدف بالصواريخ 
ــن  ــة اثني ــن مــن عناصــر قــوات النظــام الســوري وإصاب ــل اثني ــي ومحيطــه، مــا تســبب فــي مقت مطــار دمشــق الدول
آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى بعــض الخســائر الماديــة، وخــروج المطــار عــن الخدمــة، فــي حيــن نقلــت وكالــة روســيا 
اليــوم فــي اليــوم ذاتــه عــن أوليــغ إيغــوروف، نائــب رئيــس المركــز الروســي للمصالحــة فــي ســوريا، أّن الهجــوم تســبب 
فــي مقتــل 6 مــن عناصــر قــوات النظــام الســوري وإصابــة 3 آخريــن، وفــي 24/ كانــون الثانــي نقلــت جريــدة النهــار 
اللبنانيــة عــن هيئــة البــث اإلســرائيلية »kan« بــأن الجيــش اإلســرائيلي نفــذ »عمليــة توّغــل جديــدة داخــل األراضــي 
الســورية بهــدف إيصــال رســالة وإحبــاط محــاوالت إيــران توطيــد وجودهــا علــى الحــدود الشــمالية«، حيــث قامــت 
القــوات اإلســرائيلية بعبــور الســياج الفاصــل إلــى األراضــي الســورية وقامــت بتنفيــذ كمائــن خــارج الســياج مــّدة 48 

ــة. ــات قتالي ــات وعرب ســاعة، بمشــاركة مشــاة ودباب

 

على صعيد الوضع المعيشي واألمني:

 فــي كانــون الثانــي، ال يــزال الوضــع االقتصــادي والمعيشــي والخدمــي واألمنــي يشــهد حالــة مــن التدهــور المســتمر 
فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، حيــث ال تــزال تشــهد هــذه المناطــق شــحًا فــي مــواد التدفئــة فــي ظــل 
ارتفــاع أســعارها فــي حــال تواجدهــا، متزامنــًا ذلــك مــع انخفــاض درجــات الحــرارة وازديــاد حاجــة المدنييــن لهــذه المــواد 
ــة  ــدة فــي أســعار المحروقــات، حيــث قالــت وكال ــي ارتفاعــات جدي ــون الثان ــة، كمــا شــهد كان الســتخدامها فــي التدفئ
ســانا لألنبــاء فــي 3/ كانــون الثانــي إّن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام الســوري حــددت 
ســعر مبيــع ليتــر البنزيــن نــوع )أوكتــان 95( بـــ 5750، وهــذه الزيــادة الثانيــة خــال شــهرين، وكانــت قــد حــددت الــوزارة 

ذاتهــا ســعره فــي كانــون األول المنصــرم بـــ 5300 ليــرة ســورية لليتــر الواحــد. 

 

ــاء، اســتمرت حكومــة النظــام الســوري فــي تطبيــق سياســة تقنيــن  ــدًا أزمــة الكهرب وعلــى الصعيــد الخدمــي، وتحدي
الكهربــاء فــي معظــم مناطــق ســيطرته، إضافــًة إلــى تقنيــن تزويــد المدنييــن بميــاه الشــرب، األمــر الــذي بــات يشــكل، 
مــع انعــدام مــواد المحروقــات، ســببًا فــي شــلل شــبه كامــل فــي الحيــاة العامــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري، حيــث توقفــت عشــرات المصانــع عــن العمــل بســبب عــدم توفــر الوقــود ومــواد اإلنتــاج األوليــة، وبشــكل 
رئيــس معامــل األدويــة مــا تســبب فــي فقــدان بعــض األصنــاف مــن الصيدليــات ممــا فاقــم مــن معانــاة المرضــى، 
خصوصــًا مرضــى الســرطان، حيــث وصــل نســبة نقــص األدويــة إلــى 50 % مــن حاجــة الســوق حســبما صــرح بــه حســن 
ديــروان، رئيــس فــرع نقابــة الصيادلــة فــي دمشــق لجريــدة الوطــن فــي 15/ كانــون الثانــي، األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى رفــع 
أســعار األدويــة بنســبة بيــن 50 إلــى 100 % فــي الفتــرة القادمــة، حســبما نقلــت الجريــدة أيضــًا، وفــي 17/ كانــون الثانــي 
قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء إن مديريــة الشــؤون  الصيدالنيــة فــي وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري أعلنــت 
عــن نشــرة أســعار جديــدة شــملت معظــم األدويــة المحليــة، ارتفعــت بموجبهــا أســعار األدويــة بنســبة 50 %، وقــد 
وصــل ارتفــاع أنــواع أخــرى إلــى نســبة 80 % حســبما نقلــت جريــدة الوطــن فــي اليــوم ذاتــه. كمــا ُفقــدت مــادة حليــب 
األطفــال بــكل أنواعهــا مــن الصيدليــات واألســواق؛ مــا تســبب فــي ارتفــاع أســعارها بشــكل يفــوق قــدرة المدنييــن 

علــى شــرائها حــال تواجدهــا.  

 
ومــن ناحيــة أخــرى أصــدرت حكومــة النظــام الســوري قــرارًا برفــع رســوم الحصــول علــى الجــواز الســفر الفــوري مــن 
500 ألــف ليــرة ســورية إلــى 1 مليــون و5 آالف ليــرة، حســبما نقلتــه جريــدة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 2/ 
كانــون الثانــي، ورغــم ذلــك تشــهد مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري ازديــادًا مســتمرًا فــي عمليــات الهجــرة مــن 
معظــم هــذه المناطــق، ســواء عبــر الطــرق النظاميــة أو غيــر النظاميــة. أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
فــي تقاريــر عــدة علــى أن اســتغال النظــام الســوري حاجــة المواطنيــن الســوريين إلصــدار جــوازات الســفر البتزازهــم 
ونهــب أموالهــم فــي ســبيل توظيفهــا فــي حربــه ضــد معارضيــه يعتبــر انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان األساســية، وأنــه علــى 
الرغــم مــن أن الجــواز الســوري هــو ثانــي أســوأ جــواز عالميــًا، وفــق مؤشــر passaport index لعــام 2023 لكنــه األعلــى 

كلفــة ماديــة، وقــد أصدرنــا تقريــرًا مفصــًا بهــذا الخصــوص فــي كانــون الثانــي/ 2019.
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https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0Z77m61Fy6uvderXYsmyjsxmG3Ttg94nsNJNFsqicRzBMMhJAikseZ6J1ohVvmAysl
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid038DuLx4zqzohrDXf4N46EFsN3WKkTbZPZuvLGjUjBgamKzhxb53SxDendA9es1XEQl?__cft__[0]=AZUHH8y1YIstOWWmqhIh3Cq7FsKfN0c2rkVPUb0t_rZCrPzlu5kdykKKpBx7QIWfKbsRBzQn-SSvgVkNPsZnnGg0vm-Z8Bd1prJdDP7hcM-P7lL-xJNNl6WMfh6E8Z0MAJ-050h-sDcueova3iM0yD7z&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.passportindex.org/byRank.php
https://www.passportindex.org/byRank.php
https://snhr.org/arabic/2019/01/28/10799/
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 كمــا تشــهد معظــم مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري انفاتــًا أمنيــًا، وانتشــار عمليــات القتــل والســرقة فــي 
ــة  ــي تعــرض عــدة مــدارس فــي مدين ــون الثان ــا فــي كان ــردع المجرميــن، حيــث رصدن ــات المحاســبة ل ــاب عملي ظــل غي
حمــص لعمليــات ســرقة مــن قبــل مجهوليــن، كمــا تعــرض مركــز الجامعــة االفتراضيــة ومركــز الجمعيــة الســورية 
للمعلوماتيــة فــي الســويداء لحادثــة ســرقة، ونقلــت جريــدة الوطــن فــي 12/ كانــون الثانــي عــن محمــد حســان النجــار، 
رئيــس الجمعيــة العلميــة الســورية للمعلوماتيــة، أن قيمــة المــواد المســروقة تتجــاوز الـــ 300 مليــون ليــرة ســورية.

 

اســتمرت الوقفــات االحتجاجيــة فــي مدينــة الســويداء علــى مــدار شــهر كانــون الثانــي للتنديــد بســوء األوضــاع الخدميــة 
واالقتصاديــة والمطالبــة برحيــل النظــام الســوري واإلفــراج عــن المعتقليــن.

 

وفــي شــمال غــرب ســوريا، ال يــزال المدنيــون يعانــون مــن األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية المتدهــورة، بالتزامــن مــع 
غــاء أســعار كافــة المــواد الغذائيــة والتموينيــة، 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، وقــد زاد دخــول موســم الشــتاء وانخفــاض درجــات الحــرارة مــن معانــاة المدنييــن فــي المنطقــة بســبب 

ارتفــاع أســعار المحروقــات ومــواد التدفئــة. 

 

كمــا شــهدت مــدن وبلــدات ريــف حلــب الشــمالي والشــرقي بدايــة األســبوع الثانــي فــي كانــون الثانــي، احتجاجات شــعبية 
علــى خلفيــة قيــام شــركة AK ENERGY التركيــة التــي تــزود المنطقــة بالطاقــة الكهربائيــة برفــع أســعار الكهربــاء فــي 
المنطقــة، حيــث وصــل ســعر الكيلــو واط المنزلــي إلــى 3.85 ليــرة تركيــة عوضــًا عــن 2.85 ليــرة تركيــة، فــي ظــل تقنيــن 

فــي ســاعات وصــل الكهربــاء الــذي شــهدته هــذه المناطــق أيضــًا.

 

رصدنــا فــي كانــون الثانــي اســتمرار عمليــات تضييــق مــن قبــل فصائــل فــي الجيــش الوطنــي الســوري علــى المدنييــن 
مالكــي األراضــي »حقــول الزيتــون« فــي منطقــة عفريــن وريفهــا، جلهــم مــن المكــون الكــردي، حيــث تقــوم الفصائــل 

بفــرض إتــاوات علــى حقــول الزيتــون وفــرض رســوم وإتــاوات علــى محاصيــل الزيــت ضمــن المعاصــر.

 

وفــي شــمال شــرق ســوريا، اســتمر الوضــع المعيشــي فــي المنطقــة بالتدهــور، حيــث ال تــزال المنطقــة تشــهد ارتفاعــًا 
فــي أســعار المــواد الغذائيــة والتموينيــة والمحروقــات، نتيجــة عــدم ضبــط الجهــات المســيطرة لحركــة البيــع والشــراء 
فــي األســواق. 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، وال تــزال تعيــش مناطــق شــمال شــرق ســوريا فــي ظــل حالــة انفــات أمنــي وانتشــار لجرائــم القتــل وحــوادث 
الســرقة، حيــث رصدنــا تعــرض مدرســة فــي بلــدة الكشــكية شــرق ديــر الــزور فــي 4/ كانــون الثانــي لعمليــة اقتحــام مــن 
قبــل مجهوليــن قامــوا بســرقة مدافــئ ومــواد محروقــات مــن المدرســة؛ مــا أدى إلــى تعليــق الــدوام فيهــا، كما شــهدت 
مدينــة الرقــة مظاهــرات احتجاجــًا علــى جريمــة قتــل وقعــت فــي المدينــة فــي 16/ كانــون الثانــي راح ضحيتهــا ســيدة 

وطفلتهــا، قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى إثرهــا باعتقــال عــدد مــن المتظاهريــن فــي 23/ كانــون األول.

 

https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0A6MhyXUzARTgQt3U2G67tw1XZ5BJoCkQp9LmQhBAtWPBugBBjqZoXSqDKsDaSwTyl?__cft__[0]=AZUvsOpA8uP2dPOQfkBS_GQklHkQBLBfQHIK-ntBrVyq5iAa0gI6iXP7gc7GwmNu2fYpvVl3RNNiBO1ug6aGOtzAmDmyeQsOhkDQXBVkevgH43J5sJETst3KE3Vu1j7x5-bEJgBQl9e_pCE2Tfy35cLzugybDgxYe0eeq-sEsNGQ3A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.syria.tv/197665
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على صعيد انتشار وباء الكوليرا:

فــي 16/ كانــون األول نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــرًا عــن حالــة تفشــي مــرض 
ــه بيــن 25/ آب/ 2022 و7/ كانــون الثانــي تــم اإلبــاغ عــن 77561 حالــة كوليــرا مشــتبه  ــرا فــي ســوريا، قــال فيــه إن الكولي
بهــا، وأضــاف التقريــر بأنــه تــم اإلبــاغ عــن إجمالــي 6561 حالــة كوليــرا مشــتبه بهــا فــي مخيمــات النازحيــن فــي منطقتــي 

شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا.

 

وأشــارت آخــر اإلحصائيــات التــي نشــرها النظام الســوري عــن حصيلة اإلصابات أن العدد اإلجمالــي لإلصابات والوفيات 
بالكوليــرا بلــغ 1652 إصابــة، 49 حالــة وفــاة، وأشــارت وكالــة ســانا لألنبــاء، فــي 21/ كانــون الثانــي، أن اإلصابــات توزعــت 
كالتالــي »حلــب 1004 وديــر الــزور 235 والحســكة 96 والاذقيــة 98 والرقــة 54 وحمــاة 52 والســويداء 26 وحمــص 31 

ودمشــق 20 وريــف دمشــق 17 وطرطــوس 10 ودرعــا 5 والقنيطــرة 4«.

 

على صعيد التشريد القسري:

فــي كانــون 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، كمــا ســجلنا فــي 
كانــون الثانــي اســتمرارًا النــدالع الحرائــق فــي مخيمــات النازحيــن شــمال غــرب ســوريا، حيــث أســفر انــدالع حريــق ناجــم 
 كهربائــي فــي مخيــم للنازحيــن شــمال مدينــة إعــزاز شــمال حلــب فــي 5/ كانــون الثانــي، عــن احتــراق ثــاث 

ٍ
عــن مــاس

خيــام لنازحيــن فــي المخيــم، كمــا تســبب الدخــان الناجــم عــن الحريــق فــي إصابــة شــخص مدنــي بحالــة اختنــاق، وفــي 
اليــوم ذاتــه قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مســاكن وخيــم لنازحيــن 
بالقــرب مــن مخيــم الفروســية جنــوب غــرب بلــدة الفوعــة شــمال إدلــب؛ مــا أدى إلــى إصابــة 4 أطفــال ووالدتهــم بجــراح، 

إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة فــي مســاكن وخيــم النازحيــن.

  

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، وقــد تفاقمــت األوضــاع فــي المخيــم فــي كانــون الثانــي، جــراء العاصفــة المطريــة التــي ضربــت المنطقــة فــي 
4/ كانــون الثانــي، مــا تســبب بأضــرار فــي األثــاث والمؤونــة، وذلــك إثــر دخــول الميــاه إلــى داخــل المســاكن، كمــا تســبب 
غيــاب شــبكات الصــرف الصحــي فــي المخيــم فــي تجمــع الميــاه وتشــكل الوحــل فــي الطرقــات، كمــا ســجلنا فــي 13/ 
كانــون األول، وفــاة طفــل رضيــع يبلــغ مــن العمــر 3 أشــهر، نتيجــة نقــص التغذيــة والرعايــة الصحيــة فــي المخيــم، وفــي 
21/ كانــون الثانــي شــددت قــوات النظــام الســوري مــن حصارهــا علــى المنطقــة ومنعــت دخــول مــادة الطحيــن؛ مــا 

تســبب بتوقــف الفــرن الرئيــس فــي المخيــم عــن العمــل.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/whole-syria-cholera-outbreak-situation-report-no-11-issued-15-january-2023
https://sana.sy/?p=1822551
https://news.snhr.org/ar/?p=109685
https://news.snhr.org/ar/?p=109699
https://news.snhr.org/ar/?p=109646
https://news.snhr.org/ar/?p=109884
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فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا، وعلــى صعيــد اســتعادة الــدول األجنبيــة رعاياهــا منهــا، نشــرت دائــرة العاقات 
الخارجيــة فــي اإلدارة الذاتيــة لمنطقــة شــمال شــرق ســوريا بيانــًا فــي 9/ كانــون الثانــي قالــت فيــه إّنهــا ســلمت وفــدًا 

مــن دولــة باربــادوس »امــرأة، وطفليــن مــن عوائــل تنظيــم داعــش«.

 

فــي 10/ كانــون الثانــي نشــرت وزارة الخارجيــة اإلســبانية بيانــًا صحفيــًا علــى موقعهــا الرســمي قالــت فيــه إّن الســلطات 
اإلســبانية قامــت باســتعادة امرأتيــن إســبانيتين و13 قاصــرًا إســبانيًا مــن مخيمــات للنازحيــن فــي ســوريا، وكانــت دائــرة 
العاقــات الخارجيــة فــي اإلدارة الذاتيــة لمنطقــة شــمال شــرق ســوريا نشــرت بيانــًا فــي 9/كانــون الثانــي قالــت فيــه إنهــا 

ســلمت وفــدًا رســميًا إســبانيًا »امرأتيــن و13 طفــًا مــن عوائــل تنظيــم داعــش«.

 

 لهــا إن الســلطات الفرنســية أجــرت عمليــة 
ٍ

 رســمي
ٍ
فــي 24/ كانــون الثانــي قالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية فــي بيــان

إعــادة لـــ 32 طفــًا فرنســيًا و15 امــرأة فرنســية مــن عوائــل تنظيــم داعــش، وذلــك مــن مخيمــات شــمال شــرق ســوريا.

 

وفــي لبنــان، اســتمر المســؤولون اللبنانيــون بــاإلدالء بتصريحــات معاديــة لوجــود الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، 
حيــث نقــل موقــع IMLebanon فــي 15/ كانــون الثانــي عــن مصطفــى بيــرم، وزيــر العمــل اللبنانــي، قولــه بــأّن هنــاك 
»تواطــؤ بيــن المنظمــات الدوليــة« فيمــا يتعلــق بقضيــة الاجئيــن الســوريين، وأضــاف أن »هــذه المنظمــات 

ــى بادهــم حســب وصفــه. ــن إل ــة بإعــادة الاجئي تهــّدد الحكومــة اللبنانيــة« فــي حــال قامــت الحكومــة اللبناني

 

تجمع المياه بين مساكن النازحين في مخيم الركبان/ قرب الحدود السورية - األردنية 
بعد أن شهد هطول أمطار غزيرة في 4/ كانون الثاني/ 2023

https://drive.google.com/file/d/1Xw30UMauhAfMA-JsRzBlPtmpaaVh90VS/view
https://kar-derve.com/?p=4587
https://www.exteriores.gob.es/en/Comunicacion/NotasPrensa/Paginas/2023_NOTAS_P/20230110_NOTA01.aspx
https://kar-derve.com/?p=4581
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/syria/news/article/syria-repatriation-of-children-and-mothers-from-north-east-syria-24-jan-2023
https://www.imlebanon.org/2023/01/15/moustafa-bairam/
https://www.imlebanon.org/2023/01/15/moustafa-bairam/
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فــي 18/ كانــون الثانــي نشــرت وكالــة أسوشــيتد بــرس تحقيقــًا صحفيــًا قالــت فيــه إن قاربــًا يحمــل أكثــر مــن 230 طالبــًا 
للجــوء، معظمهــم مــن الســوريين، انهــار وبــدأ فــي الغــرق بعــد اإلبحــار مــن الســاحل الشــمالي للبنــان، وذلــك عشــية 
رأس الســنة، مــا تســبب فــي وفــاة ســيدة وطفــل ســوريين غرقــًا، وأضافــت الوكالــة بــأن الجيــش اللبنانــي قــام بنقــل 
نحــو 200 ســوري مــن الناجيــن فــي شــاحنات وألقــى بهــم علــى الجانــب الســوري مــن معبــر حــدودي غيــر رســمي فــي 
منطقــة وادي خالــد، وتابــع التحقيــق بأنــه وبمجــرد وصولهــم إلــى الجانــب اآلخــر مــن الحــدود، اعترضهــم رجــال يرتــدون 
زي قــوات النظــام الســوري وقامــوا باحتجازهــم إلــى حيــن قيــام أفــراد عائلتهــم بدفــع مبالــغ ماليــة مقابــل إطــاق 
ســراحهم وإعادتهــم إلــى لبنــان مــن قبــل المهربيــن، وتعليقــًا علــى التحقيــق أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة فــي 
اليــوم ذاتــه بيانــًا قــال »علــى لبنــان احتــرام التزاماتــه بموجــب القانــون الدولــي والتوقــف عــن ترحيــل الاجئيــن إلــى ســوريا 

حيــث يواجهــون مخاطــر جّديــة موّثقــة، تتمثــل فــي التعــرض لاعتقــال والتعذيــب وانتهــاكات أخــرى«. 

 

على الصعيد السياسي والحقوقي: 

 ،)GPI( تقريــرًا عــن المؤشــر الســنوي للســام العالمــي )IEP( فــي 2/ كانــون الثانــي أصــدر معهــد االقتصــاد والســام
وقــد جــاءت ســوريا فــي المرتبــة 161 مــن بيــن 163 دولــة مــن دول العالــم علــى قائمــة المؤشــر1 .

 

 لــه، »ال 
ٍ
 صحفيــة

ٍ
فــي 3/ كانــون الثانــي قــال نيــد برايــس، المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، فــي إحاطــة

تؤيــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة قيــام الــدول بإعــادة عاقاتهــا مــع النظــام الســوري، كمــا أنهــا ال تؤيــد إعــادة تأهيــل 
نظــام الدكتاتــور الوحشــي بشــار األســد«، وأشــار إلــى أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ال تــزال تدعــم التوصــل إلــى حــل 

سياســي شــامل بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254.

 

فــي 3/ كانــون الثانــي أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــر حالــة عــن الوضــع فــي منطقــة 
شــمال غــرب ســوريا، أورد التقريــر أّنــه فــي كانــون األول المنصــرم ُقتــل مــا ال يقــل عــن 6 مدنييــن فــي منطقــة شــمال 
غــرب ســوريا، بينهــم 3 أطفــال، كمــا تــم اإلبــاغ فــي 6/ تشــرين الثانــي عــن قصــف وغــارات جويــة واشــتباكات فــي إدلــب؛ 
ممــا تســبب فــي حرائــق وتدميــر منــازل فــي ثاثــة مخيمــات، إضافــًة إلــى مقتــل مــا ال يقــل عــن 9 مدنييــن وإصابــة 75 

آخريــن.

 

فــي 4/ كانــون الثانــي قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء إن عبــد هللا بــن زايــد آل نهيــان، وزيــر خارجيــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــم خالهــا مناقشــة مواضيــع مــن  ــارة ت المتحــدة، التقــى فــي دمشــق رئيــس النظــام الســوري، بشــار األســد، فــي زي
بينهــا »ســبل تطويــر العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة« حســبما نقلــت الوكالــة، وفــي الســياق ذاتــه نقلــت وكالــة ســانا 
لألنبــاء أيضــًا فــي 5/ كانــون الثانــي عــن النــا زكــي نســيبة، مندوبــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدى األمــم المتحــدة، 
قولهــا خــال جلســة لمجلــس األمــن حــول ملــف األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، أن ملــف الكيميائــي فــي ســوريا ال 
يــزال مــن أكثــر الملفــات المسيســة فــي مجلــس األمــن، داعيــًة األطــراف كافــة للعمــل بــروح قائمــة علــى المبــادئ التــي 
أنشــئت عليهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بطابعهــا الفنــي ومنهــا التوافــق وعــدم التســييس. تؤكــد الشــبكة 
ــة التــي تقــوم بذلــك،  ــة للدول ــر إهان الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن تطبيــع العاقــات مــع النظــام الســوري يعتب
ــه انتهــاك  ــوا بمختلــف الطــرق كمــا أن ــن قتل ــا الســوريين وبشــكل خــاص الذي ــن الضحاي ــة لمايي ــل أن يكــون إهان قب
للقانــون الدولــي ألنــه عبــارة عــن دعــم لنظــام ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق شــعبه، ومــا زال مســتمرًا حتــى اآلن. 

ــًا، ويقيــس حالــة الســام عبــر 3 مجــاالت، مســتوى األمــان واألمــن . 1   يغطــي مؤشــر الســام العالمــي 99.7 ٪ مــن ســكان العالــم ويتــم حســابه باســتخدام 23 مؤشــرًا نوعيــًا وكمي
المجتمعيــن، ومــدى اســتمرار الصــراع الدولــي والمحلــي، ودرجــة العســكرة.

https://apnews.com/article/politics-political-refugees-lebanon-4cd018738c42d7d3be499093ebaba67b?fbclid=IwAR0ZVEvPUIOp_ElQ6VnTPPK6rDbdxLB6fWD5j2HJSYnEF2mBuwqPJ3b4tyM
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/01/lebanon-syrians-who-survived-boat-sinking-allegedly-deported/
https://www.visionofhumanity.org/maps/?fbclid=IwAR1n-ig0EH_w-Nqk002aEdaKSNAkd8IHZa7zK8JbK7a-YVbpbuZ9Y9r0gfc#/
https://www.visionofhumanity.org/maps/?fbclid=IwAR1n-ig0EH_w-Nqk002aEdaKSNAkd8IHZa7zK8JbK7a-YVbpbuZ9Y9r0gfc#/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-january-3-2023/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-3-january-2023-enar?fbclid=IwAR3xTz1RD23KuLBhgkfsMf1LLxiUj9TlQ1IYwvDaQeFRISChphtKZupPI5U
https://www.sana.sy/?p=1813275
http://sana.sy/?p=1813907&fbclid=IwAR3Kv8H_EXCeAt1PyjX2hSWUbmmhhA6zByu-rbNWdB9vUjxVpEFJ68sgcQI
http://sana.sy/?p=1813907&fbclid=IwAR3Kv8H_EXCeAt1PyjX2hSWUbmmhhA6zByu-rbNWdB9vUjxVpEFJ68sgcQI
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فــي 5/ كانــون الثانــي قــال أديجــي إيبــو، نائــب الممثلة الســامية لشــؤون نزع الســاح، في إحاطته خــال اجتماع لمجلس 
األمــن لبحــث ملــف األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، إّن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة لــم تتلــق المعلومــات التــي 
طالبــت بهــا بشــأن 20 قضيــة معلقــة حاليــًا، وبالتالــي فإنــه ال يمكــن اعتبــار إعــان النظــام الســوري حــول برنامجــه 
لألســلحة الكيميائيــة »دقيقــًا ومكتمــًا وفقــًا التفاقيــة األســلحة الكيميائيــة«، كمــا أكــّد علــى أن أي اســتخدام لألســلحة 

الكيميائيــة فــي ســوريا غيــر مقبــول وســيؤدي حتمــًا إلــى محاســبة المســؤولين عــن ذلــك.

 

فــي 5/ كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة وجمعيــة La CIMADE الفرنســية2 ومنظمــة Revivre بيانــًا 
مشــتركًا قــال إنــه فــي الوقــت الــذي فيــه العاقــات الدبلوماســية بيــن فرنســا والنظــام الســوري مقطوعــًة رســميًا 
منــذ آذار/ 2012، ورغــم اســتمرار النــزاع المســلح والقمــع فــي ســوريا، حاولــت الســلطات فــي مقاطعتيــن فرنســيتين 
ترحيــل شــخصين ســوريين إلــى ســوريا، فــي تشــرين األول/ 2022، وذلــك عــن طريــق اتصــاالت شــرعت بهــا هاتــان 
ــي،  ــون الدول ــان هــذه المحــاوالت المخالفــة للقان ــان مــع ســفارة النظــام الســوري فــي فرنســا، وأدان البي المقاطعت
وطالــب الحكومــة الفرنســية بتوضيــح موقفهــا مــن خــال تذكيــر الســلطات فــي المقاطعــات الفرنســية بالتزامــات 

فرنســا الدوليــة.

 علــى موقــع 
ٍ
فــي 8/ كانــون الثانــي قــال مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا فــي تغريــدة

تويتــر إنَّ قافلــة مســاعدات –القافلــة العاشــرة- ضمــن آليــة تســليم المســاعدات العابــرة لخطــوط التمــاس دخلــت 
إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا مــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حلــب، توافقــًا مــع قــراري 
مجلــس األمــن رقــم 2585 و2642 الخاصيــن بتســليم المســاعدات فــي ســوريا العابــرة للحــدود وخطــوط التمــاس. 
نشــير إلــى أن القافلــة المؤلفــة مــن 18 شــاحنة والتــي حملــت ســلل غــذاء ودواء، ومســتلزمات خاصــة، ومــواد تغذيــة 

لألطفــال، ومعــدات تعليميــة ومــواد صحيــة، هــي الخامســة بعــد صــدور قــرار مجلــس األمــن 2642 )تمــوز/ 2022(.

قافلة مساعدات أممية أثناء عبورها إلى مناطق شمال غرب سوريا من مناطق سيطرة 
قوات النظام السوري عبر معبر الترنبة – سراقب/ إدلب في 8/ كانون الثاني/ 2023

  جمعية فرنسية غير حكومية تأسست عام 1939 للدفاع عن حقوق المهاجرين والاجئين وطالبي اللجوء بغض النظر عن أصولهم أو آرائهم أو معتقداتهم السياسية.. 2

https://news.un.org/ar/story/2023/01/1117287
https://www.amnesty.fr/presse/des-prefectures-tentent-dexpulser-deux-syriens-vers-la-syrie
https://www.amnesty.fr/presse/des-prefectures-tentent-dexpulser-deux-syriens-vers-la-syrie
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1611993764507140096
https://drive.google.com/file/d/1Z_loR-5DEMUbr_WuoMwuaSExf8KRyCzd/view
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فــي 11/ كانــون الثانــي قــال المكتــب األلمانــي االتحــادي للهجــرة والاجئيــن )BAMF( فــي تقريــر لــه إنــه فــي عــام 2022 تــم 
تقديــم مــا مجموعــه 244132 طلــب لجــوء فــي ألمانيــا، وأضــاف المكتــب بــأّن معظــم طالبــي اللجــوء فــي عــام 2022 
كانــوا مــن ســوريا وأفغانســتان، حيــث قــدم 70976 مواطنــًا ســوريًا طلــب لجــوء أولــي فــي 2022، أّي مــا يمثــل زيــادة 

بنســبة 29.3 ٪ مقارنــًة بالعــام الســابق.

 

ــة حقــوق اإلنســان حــول  فــي 12/ كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقريرهــا الســنوي عــن حال
العالــم فــي عــام 2022، فــي الملــف الســوري قــال التقريــر إن المدنييــن فــي ســوريا واجهــوا عامــًا آخــر مــن االنتهــاكات 
الجســيمة والمعانــاة الشــديدة علــى أيــدي قــوات النظــام الســوري واألطــراف األخــرى الفاعلــة فــي الصــراع، ونقــل عــن 
 مــا زالــوا مختفيــن، معظمهــم علــى يــد قــوات النظــام 

ٍ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بــأّن نحــو 111 ألــف شــخص

الســوري، وأضــاف التقريــر »رغــم أن ســوريا مــا تــزال غيــر آمنــة، بــدأت الــدول المضيفــة لاجئيــن مثــل تركيــا ولبنــان فــي 
ــى أّن مســار عمليــة الســام التــي  ــر إل 2022 تدعــو إلــى عــودة الاجئيــن الســوريين علــى نطــاق واســع«، وأشــار التقري

تقودهــا األمــم المتحــدة، بمــا فيهــا اللجنــة الدســتورية، لــم يحــرز أي تقــدم فــي عــام 2022. 

 

فــي 17/ كانــون الثانــي قالــت إدارة مكافحــة المخــدرات األردنيــة إّن الســلطات األردنيــة أحبطــت محاولــة تهريــب كميــات 
ــأن الكميــة المصــادرة ضمــن هــذه العمليــة  كبيــرة مــن المــواد المخــدرة قادمــًة مــن األراضــي الســورية، وأضافــت ب

بلغــت 1107000 حبــة كبتاجــون و4049 كــف حشــيش، إضافــًة إلــى كميــات كبيــرة مــن الذخائــر.

 

ــارة مولــود جاويــش  ــر زي ــًا مشــتركًا إث فــي 18/ كانــون الثانــي أصــدرت حكومتــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وتركيــا بيان
أوغلــو، وزيــر الخارجيــة التركــي، إلــى واشــنطن أكــد علــى التــزام الواليــات المتحــدة وتركيــا بعمليــة سياســية بقيــادة 

ســورية وفقــًا لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254. 

 
ــنوي الثانــي عشــر مــن بعــد انطــاق  فــي 18/ كانــون الثانــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريرهــا السَّ
الحــراك الشــعبي – آذار 2011، تحــت عنــوان »التطبيــع مــع النظــام الســوري انتهــاك صــارخ لحقــوق المالييــن 
مــن الشــعب الســوري«، رصــَد التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 
ــى ظهــور محــاوالت أخــرى بمــا  ــى أّن شــلل الحــل السياســي فــي جنيــف، أدى إل فــي ســوريا فــي عــام 2022، وأشــار إل
تحملــه مــن إعــادة عاقــات مــع النظــام الســوري، دون اكتــراث بتورطــه فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب 

بحــق الشــعب والدولــة الســورية.

 

فــي 19/ كانــون الثانــي قالــت األمــم المتحــدة إّن التحليــل األولــي حــول لبنــان لمــا ُيعــرف بالتصنيــف المتكامــل لمراحــل 
األمــن الغذائــي، يظهــر بــأن هنــاك نحــو مليونــي شــخصًا فــي لبنــان، منهــم 700 ألــف الجــئ ســوري، يواجهــون انعدامــًا 

فــي األمــن الغذائــي فــي الوقــت الراهــن.

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2023/230111-asylgeschaeftsstatistik-dezember-und-gesamtjahr-2022.html
https://www.hrw.org/ar/world-report/2023
https://www.hrw.org/ar/world-report/2023/country-chapters/383716
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/pfbid0TiT2zEjQs1VsNXDUvVMpKFt6hGMgq5F6cAkXrn3MbWV3JjyZ1B2pXb3ZmfExVXKPl?__cft__[0]=AZWLVu1YPA5qig_4PneQWgVdCgqYLhsneU6kR2bfbvRlsQCLaPAO-5JVQj_PL4hUmKh_MQELqr1ZSECbpJmPG-Ym_0doh1BuaNnQBFKEJXkGfxuWKoNmXBD8UM2Jcey-ijU7cYf5JyB9EZpoKjQQR50md3fEfY-i8OpcMlcTXB-e0zqeLrxx3aWicsGT14TmySsU0PUxiRcj-DU7I4naBXKr&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.mfa.gov.tr/no_-18_-turkiye-%E2%80%93-abd-stratejik-mekanizmasi-hakkinda-ortak-aciklama.en.mfa?fbclid=IwAR0lGz7nlK7okqozDoXgYeN-YJp7O44iNo8tMlDB6YUiAJcWYq6gblFor6s
https://tr.usembassy.gov/joint-statement-on-the-u-s-turkiye-strategic-mechanism/?fbclid=IwAR1vRo7H3snlH55HLAlrwBINmOn2dHs2L2ngr32YQuDiCLSqYpgvlfXpJQg
https://snhr.org/arabic/?p=16776
https://news.un.org/ar/story/2023/01/1117612?fbclid=IwAR0LoWDv92ecSFQWjSt8T2tCGM-ken6VOrfcpBsytQF3khGi7ofGsPYRSsQ
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فــي 24/ كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة بيانــًا صحفيــًا قالــت إنــه يتعيــن علــى قــوات النظــام الســوري 
رفــع الحصــار الوحشــي المفــروض علــى المدنييــن فــي المناطــق ذات األغلبيــة الكرديــة فــي منطقــة شــمال حلــب، 
وأضــاف البيــان بأنــه منــذ أن فرضــت قــوات النظــام الســوري حصــارًا علــى أحيــاء الشــيخ مقصــود واألشــرفية وأكثــر 
مــن 50 قريــة فــي منطقــة شــهبا فــي حلــب فــي آب/ 2022 تواجــه عشــرات اآلالف مــن المدنييــن، بمــن فيهــم النازحــون 
داخليــًا، نقصــًا حــادًا فــي الوقــود والمســاعدات، وتوشــك اإلمــدادات الطبيــة علــى النفــاذ، ويقــوم النــاس فــي هــذه 

المنطقــة بحــرق األدوات المنزليــة والباســتيك فــي محاولــة للتدفئــة فــي درجــات الحــرارة شــديدة البــرودة.

 

فــي 27/ كانــون الثانــي أكــد برنامــج األغذيــة العالمــي، إثــر زيــارة مديــره التنفيــذي، ديفيــد بيزلــي، مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوري نهايــة شــهر كانــون الثانــي، أن الجــوع قــد وصــل إلــى أعلــى مســتوياته فــي البــاد منــذ بدايــة النــزاع عــام 2011، 
وقــال إن 12 مليــون شــخص فــي ســوريا يواجهــون انعــدام األمــن الغذائــي، كمــا يواجــه 2.9 مليــون آخريــن خطــر االنــزالق 

إلــى الجــوع، ممــا يعنــي أن 70 ٪ مــن الســكان قــد ال يتمكنــون قريبــًا مــن توفيــر الطعــام ألســرهم.

 

وعن قرار تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود: 

2/ كانــون الثانــي نشــر موقــع مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بيانــًا مشــتركًا مــع عــدة  فــي 
منظمــات أمميــة وإنســانية3 ، حــّث مجلــس األمــن علــى الحفــاظ علــى شــريان الحيــاة المتمثــل فــي آليــة تســليم 
ــر، وأكــّد البيــان  ــد عمــل اآلليــة دون أي تأخي ــر الحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا وذلــك بتمدي المســاعدات عب
أّنــه دون عمليــات األمــم المتحــدة اإلنســانية عبــر الحــدود لــن يتمكــن ماييــن األشــخاص مــن الحصــول علــى الغــذاء 
والمــأوى، خصوصــًا النازحيــن، وأّن عمليــات تســليم المســاعدات عبــر الخطــوط ال يمكــن أن تغطــي الحجــم والنطــاق 

ــر الحــدود. ــات عب ــه العملي ــذي تغطي ال

 

 مــن خبــراء األمــم المتحــدة فــي 
ٍ
فــي 4/ كانــون الثانــي نشــر مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان بيانــًا لمجموعــة

مجــال حقــوق اإلنســان دعــوا فيــه مجلــس األمــن إلــى تجديــد آليــة األمــم المتحــدة فــي تســليم المســاعدات اإلنســانية 
إلــى ســوريا عبــر الحــدود، وأضــاف البيــان بــأّن تجديــد القــرار هــو الحــد األدنى المطلــوب لاســتجابة لاحتياجــات المتزايدة 
لماييــن المدنييــن فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، حيــث يوجــد 4.1 مليــون شــخصًا يحتاجــون إلــى المســاعدات 

اإلنســانية هنــاك، وال بديــل للوصــل إليهــم ســوى عبــر آليــة تســليم المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود.

 

فــي 6/ كانــون الثانــي وجهــت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة  نــداًء عاجــًا إلــى مجلــس األمــن لتجديــد القــرار الخــاص بإدخــال 
المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود إلــى ســوريا، وأشــار البيــان إلــى أّن قــرار دخــول المســاعدات عبــر الحــدود يعــد 
بمثابــة شــريان حيــاة رئيــس يضمــن بقــاء النــاس علــى قيــد الحيــاة، فــي ظــل ازديــاد االحتياجــات فــي جميــع أنحــاء البــاد 

ــة فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا. ــى مســتويات مقلقــة للغاي ووصولهــا إل

 

3 . ،)WFP( برنامــج األغذيــة العالمــي ،)UNICEF( منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ،)UNHCR( مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن ،)IOM( المنظمــة الدوليــة للهجــرة  
)UNFPA( صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،)WHO( منظمــة الصحــة العالميــة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/01/syria-government-forces-must-lift-siege-on-civilians-in-predominantly-kurdish-areas-in-aleppo/?fbclid=IwAR2wnaxm9UUx9AwoJFGts6Yoff3q5vAvcE68_Oi15vYQce8oA77IPyv2LwE
https://news.un.org/ar/story/2023/01/1117787
https://www.unocha.org/story/un-humanitarian-leaders-urge-security-council-preserve-cross-border-aid-lifeline-north-west?fbclid=IwAR3ibW2fQIrlz-F1uCGFSfjGyQlEtPaHQT4DV9UNtk1kappgeSMYckJ8vQE
https://www.ohchr.org/en/statements/2023/01/syria-un-experts-urge-security-council-extend-life-saving-aid-delivery-northwest?fbclid=IwAR3zSvsTBWRVzqNQLy6zJefryJ1TmVN82CGvR03ZE2lnvVWroiNE45MeQrM
https://twitter.com/RESCUE_MENA/status/1611478789757992960/photo/1
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 لهــا إّنــه وفــي ظــّل اســتمرار النظــام الســوري فــي عرقلــة 
ٍ
 فــي 9/ كانــون الثانــي قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي بيــان

وصــول المســاعدات إلــى المناطــق خــارج ســيطرته، يعتمــد بقــاء مــا ال يقــل عــن 4 ماييــن شــخصًا في منطقة شــمال 
غــرب ســوريا علــى قيــد الحيــاة علــى إيصــال المســاعدات إليهــم مــن خــال آليــة األمــم المتحــدة إليصــال المســاعدات 

عبــر الحــدود، حيــث ســيؤدي توقــف هــذه اآلليــة إلــى كارثــة إنســانية فــي المنطقــة.

 

فــي 9/ كانــون الثانــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا بعنــوان »الفيتــو الروســي لمنــع دخــول 
المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود غيــر قانونــي ويهــدف لنهــب المســاعدات األمميــة«، قــال التقريــر إنــه 
مــن الضــروري إنهــاء االبتــزاز الروســي للمســاعدات األمميــة، وأشــار التقريــر إلــى أّن ســوريا ال تــزال تحــوي أكبــر عــدد 
 بحاجــة 

ٍ
للنازحيــن داخليــًا فــي العالــم، بـــ 6.8 مليــون شــخصًا، وأنــه فــي عــام 2023 ســيكون هنــاك 15.3 مليــون شــخص

 يعيشــون 
ٍ
إلــى المســاعدة اإلنســانية، وهــي أعلــى حصيلــة تــم تســجيلها منــذ بدايــة النــزاع، بمــا فــي ذلــك 2.1 مليــون نــازح

فــي مخيمــات للنازحيــن داخليــًا، وأكــد التقريــر علــى أن إدخــال المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود فــي ســوريا ليــس 
بحاجــة إلــى إذن مــن مجلــس األمــن، فهــي تدخــل ضمــن نطــاق الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومنظمــة الشــؤون 

اإلنســانية.

 

إدخــال  آليــة  تمديــد  حــول  بيانــًا  المتحــدة،  لألمــم  العــام  األميــن  غوتيريــش،  أنطونيــو  أصــدر  الثانــي  كانــون   /9 فــي 
المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود إلــى ســوريا، قــال البيــان إّن عمليــات األمــم المتحــدة اإلنســانية عبــر الحــدود إلــى 
ســوريا ال تــزال شــريان حيــاة ال غنــى عنــه لـــ 4.1 مليــون شــخصًا فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، فقــد وصلــت 
ــي النــاس فــي ســوريا مــن  ــدء الصــراع فــي عــام 2011، حيــث يعان ــذ ب ــى أعلــى مســتوياتها من االحتياجــات اإلنســانية إل

 قــارس وتفشــي لمــرض الكوليــرا.
ٍ
شــتاء

 

بآليــة تســليم  الخــاص   )2023(  2672 رقــم   القــرار  باإلجمــاع  الدولــي  األمــن  اعتمــد مجلــس  الثانــي  كانــون   /9 فــي 
المســاعدات عبــر الحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وقضــى قــرار مجلــس األمــن الجديــد بتجديــد آليــة تســليم 
ــا إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا لمــدة 6 أشــهر، تنتهــي  ــر بــاب الهــوى مــع تركي المســاعدات اإلنســانية عبــر معب
فــي 10/ تمــوز القــادم، كمــا طلــب المجلــس مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة تقديــم تقريــر خــاص عــن االحتياجــات 

ــران/ 2023. اإلنســانية فــي ســوريا فــي موعــد أقصــاه 10/ حزي

وقفة الكوادر الطبية العاملة في محافظة إدلب رفضًا للمساعي الروسية 
إلنهاء إدخال المساعدات األممية عبر الحدود في 8/ كانون الثاني/ 2023

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/01/syria-un-un-security-council-must-extend-cross-border-aid-mechanism-to-avert-a-humanitarian-catastrophe/?fbclid=IwAR20S1NrWHQnmsyrxosLLjFg0U9fgGYCBBKXJLOk24Q6sCi9KFEPPAFA5aI
https://snhr.org/arabic/?p=16734
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2023-01-09/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-the-extension-of-cross-border-humanitarian-aid-syria?fbclid=IwAR0ZvjNJSHKzZjO9UuaGKeTkuoewSAJASpAXEvfN05ZAVq2YvhqtwsLhpgk
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2672(2023)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2672(2023)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://press.un.org/en/2023/sc15168.doc.htm
https://drive.google.com/file/d/1I1XaNzM6DSsQ7KJu1pxs1GB85MIgHzs_/view?usp=sharing
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فــي 25/ كانــون الثانــي قــال غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، فــي إحاطــة لــه أمــام مجلــس األمــن 
الدولــي حــول الوضــع فــي ســوريا، »مــع انتقالنــا إلــى 2023، ال يــزال الشــعب الســوري محاصــرًا فــي أزمــة إنســانية 
وسياســية وعســكرية وأمنيــة واقتصاديــة، وأزمــة حقوقيــة شــديدة التعقيــد«، وأضــاف بــأن حجــم االحتياجــات داخــل 
ســوريا هــو فــي أســوأ مســتوى لــه منــذ بــدء الصــراع، مــع وصــول الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي فــي البــاد إلــى 
مســتويات قياســية، وانهيــار الخدمــات األساســية، وأزمــة اقتصاديــة فــي تدهــور مســتمر، وأشــار إلــى أّن االحتياجــات 

فــي مخيمــات النازحيــن ال تــزال هــي األكثــر إلحاحــًا.

 

فــي 27/ كانــون الثانــي صــدر التقريــر الثالــث عــن فريــق التَّحقيــق وتحديــد المســؤولية )IIT( فــي منظمــة حظــر األســلحة 
الكيميائيــة )OPCW(، حــول الهجــوم باألســلحة الكيميائيــة علــى مدينــة دومــا بمحافظــة ريــف دمشــق فــي 7/ نيســان/ 
2018، خلــص التقريــر إلــى أنَّ هنــاك أســبابًا معقولــة لاعتقــاد أن مــا ال يقــل عــن طائــرة مروحيــة واحــدة مــن طــراز
Mi-8/17  ألقــت أســطوانتين أصابتــا بنائيــن ســكنيين فــي منطقــة وســط مدينــة دومــا فــي ريــف دمشــق، وذلــك بيــن 
الســاعة 19:10 و19:40 فــي 7/ نيســان/ 2018، وفــي أثنــاء هجــوم عســكري لقــوات النظــام الســوري، وبعــد مغادرتهــا 
ــر إّن الهجــوم  قاعــدة الضميــر الجويــة، وهــي تعمــل تحــت ســيطرة قــوات النمــر -المدعومــة مــن روســيا، قــال التقري
تســبب فــي مقتــل 43 شــخصًا، بينهــم 19 طفــًا و17 ســيدة، وذلــك نتيجــة التعــرض لفتــرات طويلــة لتركيــزات عاليــة 
مــن غــاز الكلــور، إضافــًة إلــى إصابــة عشــرات آخريــن، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 28/ كانــون 
الثانــي بيانــًا رحبــت فيــه بالتقريــر، وأضافــت بأنهــا ســاهمت فــي التقريــر مــن خــال مشــاركة العديــد مــن البيانــات 
والشــهود، وطالــب البيــان بنقــل المســؤولية بشــكل ســريع إلــى مجلــس األمــن والطلــب منــه التدخــل وفقــًا للفصــل 
ل  الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة علــى اعتبــار أن اســتخدام دولــة عضــو ألســلحة الدمــار الشــامل يفتــرض أن ُيشــكِّ

تهديــدًا جديــًا لألمــن والســلم الدولييــن، وتنفيــذًا لقراراتــه ذات الصلــة.

 

وقد أصدرت وزارات خارجية عدة دول بيانات تعقيبًا على تقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائية:

فــي 27/ كانــون الثانــي أصــدرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة بيانــًا مشــتركًا مــع وزارة الخارجيــة البريطانيــة، ووزارة الخارجيــة 
الفرنســية، ووزارة الخارجيــة األلمانيــة، قــال البيــان إّن حكومــات الــدول هــذه تديــن بأشــد العبــارات اســتخدام النظــام 
الســوري المتكــرر لألســلحة الكيميائيــة  وطالــب البيــان روســيا بالكــف عــن حمايــة النظــام الســوري مــن المســاءلة 
عــن اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة، وأكــد البيــان التــزام الــدول المشــاركة فيــه بمحاســبة مرتكبــي جميــع الهجمــات 

باألســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا وخارجهــا.

فــي 27/ كانــون الثانــي أصــدرت وزارة الخارجيــة السويســرية بيانــًا قالــت فيــه إنــه يجــب محاســبة المســؤولين عــن 
ــى  ــأن سويســرا تدعــم كافــة الجهــود الدوليــة الهادفــة إل ــان ب ــي فــي ســوريا، وأضــاف البي ــون الدول ــم ضــد القان الجرائ
توثيــق مثــل هــذه الجرائــم ومحاســبة المســؤولين عنهــا، بمــا فيهــا الجهــود المبذولــة مــن قبــل اآلليــات التابعــة لألمــم 
المتحــدة مثــل اآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة للتحقيــق فــي ســوريا )IIIM( وجهــود المنظمــات غيــر الحكوميــة 

الســورية. 

فــي 28/ كانــون الثانــي أصــدر االتحــاد األوروبــي بيانــًا أدان فيــه بشــدة اســتخدام قــوات النظــام الســوري لألســلحة 
الكيميائيــة، وأضــاف أّن نتائــج التقريــر تؤكــد تعمــد النظــام الســوري عــدم االمتثــال اللتزاماتــه بموجب اتفاقية األســلحة 
ــر المهنيــة لفريــق التحقيــق  ــأّن التقاري ــان ب الكيميائيــة وقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة 2118، وأشــار البي
وتحديــد الهويــة تعــّد مســاهمة مهمــة فــي الجهــود المبذولــة لوضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب علــى اســتخدام 

األســلحة الكيميائيــة.

 فــي 28/ كانــون الثانــي أصــدرت وزارة الخارجيــة التركيــة بيانــًا قالــت فيــه بــأن تركيــا ســتواصل دعــم الجهــود الراميــة 
إلــى ضمــان المســاءلة فــي ســوريا، وال ســيما الجهــود المبذولــة مــن قبــل األمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة 

ــة. الكيميائي

https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2023-01-25_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered.pdf
https://www.opcw.org/media-centre/news/2023/01/opcw-releases-third-report-investigation-and-identification-team
https://snhr.org/arabic/?p=16812
https://www.state.gov/joint-statement-on-opcw-report-finding-syrian-regime-responsible-for-chemical-weapons-attack-in-douma-syria-on-april-7-2018/
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-92695.html
https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-statement-high-representative-3rd-report-opcw-investigation-and-identification-team_en?s=66
https://www.mfa.gov.tr/no_-32_-ksyt-sorusturma-ve-tespit-ekibi-nin-suriye-deki-kimyasal-silah-saldirilarina-iliskin-ucuncu-raporu-hk.ar.mfa
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 فــي 28/ كانــون الثانــي أصــدرت وزارة خارجيــة دولــة قطــر بيانــًا قالــت فيــه إّن قطــر تعبــر عــن دعمهــا الكامــل للجهــود 
الدوليــة الراميــة إلــى محاســبة النظــام الســوري علــى جرائمــه المرّوعــة فــي حــق الشــعب الســوري، وضمــان تقديــم 
مجرمــي الحــرب فــي ســوريا إلــى العدالــة الدوليــة، وأضــاف البيــان بــأّن أي حــل سياســي فــي ســوريا لــن يــؤدي إلــى نتيجــة 

ناجحــة ومســتدامة دون محاســبة المتورطيــن فــي ارتــكاب هــذه الجرائــم الفظيعــة.

 

وقــد أصــدرت وزارة الخارجيــة فــي حكومــة النظــام الســوري فــي 28/ كانــون الثانــي بيانــًا قالــت فيــه إنهــا ترفــض التقريــر 
جملــًة وتفصيــًا، وأضافــت بأنــه »يفتقــر إلــى أي دالئــل علميــة وموضوعيــة«. 

 

فــي 30/ كانــون الثانــي أطلقــت الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان التابعــة لحكومــة النظــام الســوري تقريــر 
حالــة الســكان فــي ســوريا 2020 بعنــوان »العــودة واالســتقرار« بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، 
والــذي يعتبــر التقريــر الوطنــي الرابــع حــول حالــة الســكان فــي ســوريا، قــدر التقريــر عــدد الســكان فــي ســوريا فــي 
عــام 2020 بقرابــة 22 مليونــًا و515 ألــف نســمة وذلــك باالعتمــاد علــى المكتــب المركــزي لإلحصــاء، فــي حيــن قــدر 
عــدد المهاجريــن بنحــو 3 مليــون حســب بيانــات عــدد مــن المنظمــات الدوليــة وفــق مــا زعــم التقريــر، علمــًا بأنــه وفــق 
إحصائيــات المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن فــإن عــدد الاجئيــن الســوريين يقــارب 6.6 مليــون، تشــير الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن المكتــب المركــزي لإلحصــاء الــذي اعتمــدت عليــه احصائيــات التقريــر قــد أصــدر خــال 
األعــوام الســابقة عــددًا مــن اإلحصائيــات المتناقضــة ودون أن يوضــح آليــة اعتمــاده لهــذه اإلحصائيــات خصوصــًا فــي 

ظــل وجــود مناطــق خارجــة عــن ســيطرته. 

 

فــي 31/ كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة الشــفافية الدوليــة مؤشــر مــدركات الفســادCPI 4 لعــام 2022، الــذي احتلــت فيــه 
ســوريا المرتبــة األخيــرة علــى مســتوى دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، والمرتبــة قبــل األخيــرة علــى 

مســتوى دول العالــم.

على صعيد المحاسبة والمناصرة:

فــي 11/ كانــون الثانــي قالــت صحيفــة Kronen النمســاوية إن محكمــة جراتــس، فــي مدينــة جراتــس جنــوب شــرقي 
النمســا، أصــدرت حكمــًا بالســجن مــدة 15 عامــًا علــى فلســطيني، كان عنصــرًا فــي ميليشــيا الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

فلســطين، بتهمــة القتــل العمــد جــراء إطاقــه الرصــاص علــى متظاهريــن فــي دمشــق فــي عــام 2011.

 

ــة قســريًا  ــة المختفي ــًا عــن ترشــيحها للطبيب ــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيان ــون الثان فــي 13/ كان
فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري رانيــا العباســي وعائلتهــا لتكــون ضمــن حملــة »دونمــا وجــه 
ســاهمت  حيــث  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي  الخارجيــة  وزارة  أطلقتهــا  التــي  السياســيين  للســجناء  حــق« 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتزويــد مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل فــي الخارجيــة األمريكيــة 
بالمعلومــات والتفاصيــل المســجلة عــن حادثــة اعتقالهــا ثــم اختفائهــا قســريًا لــدى قــوات النظــام الســوري، إلــى جانــب 

ل المؤشــر النتائــج لـــ 180 بلــدًا وإقليمــًا حــول العالــم، باســتخدام بيانــات مــن 13 مصــدرًا خارجيــًا، بمــا فــي ذلــك البنــك . 4   مؤشــر رائــد لفســاد القطــاع العــام، تــم إنشــاؤه عــام 1995، ُيســجِّ
الدولــي، والمنتــدى االقتصــادي العالمــي، والشــركات الخاصــة لاستشــارات وحســاب المخاطــر، والمجمعــات الفكريــة وغيرهــا.

https://www.mofa.gov.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7
http://www.sana.sy/?p=1827162
http://www.sana.sy/?p=1827784
https://syria.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/tqryr_hl_skn_swry_2020-rys_lljn_lwtny_llskn.pdf
https://www.transparency.org/ar/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent
https://www.krone.at/2901630?fbclid=IwAR1zLQGlJf0XlO7zp65KAmAxSc3f6JfzMLRAvEUXRNIzCJakzOE5mKwd_nE
https://snhr.org/arabic/?p=16755
https://www.state.gov/withoutjustcause/
https://www.state.gov/withoutjustcause/
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ترشــيح لشــخصيات مختفيــة قســريًا بــارزة أخــرى، وأضــاف البيــان بأننــا نؤمــن بأهميــة العمــل وتكثيــف الجهــود علــى 
 قســريًا لــدى النظــام الســوري.

ٍ
 ومختــف

ٍ
ــة 136 ألــف معتقــل كافــة المســتويات مــن أجــل إطــاق ســراح قراب

 

فــي شــهر كانــون الثانــي أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كًا مــن الفريــق العامــل المعني بحــاالت االختفاء 
القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان 
والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحق كل إنســان بالتمتع بأعلى مســتوى 

ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بـــ 4 حــاالت اختفــاء قســري، إحداهم ســيدة.

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

علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EQhAEPSmEf5FqyR11CNMLRQB9WdKZAKghaQ_tncxCX5LEw?e=Cwebsk


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 16

في كانون الثاني 2023

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي مقتــل 65 مدنيــًا، بينهــم 16 طفــًا و4 ســيدة )أنثــى بالغة( 
ــا 1 مــن الكــوادر الطبيــة. كمــا وثقنــا مقتــل 4 شــخصًا  النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحاي
ث  قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 2 مجــزرة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

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

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

أواًل: األطراف الرئيسة:

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(5:  	
7 بينهــم 1 ســيدة.

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 	

قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 5 بينهم 1 سيدة. 	

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 52 مدنيًا بينهم 16 طفًا و2 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي: 

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 7 بينهم 6 طفًا.  	

رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 11   	

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 8 بينهم 6 طفًا، و1 سيدة.  	

قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 21 بينهم 4 طفًا، و1 سيدة.  	

حرس الحدود التركي: 5  	

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي مــا ال يقــل عــن 178 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 14 
ــر منهــا  ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكب ــد أطــراف الن طفــًا و7 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى ي
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 حسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

قوات النظام السوري: 92، بينهم 4 طفًا، و3 سيدة. 	

هيئة تحرير الشام6 : 9 	

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 19، بينهم 3 طفًا، و2 سيدة. 	

قوات سوريا الديمقراطية: 58، بينهم 7 طفًا، و2 سيدة. 	

  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى . 5
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 
ــر  ــة واجهــة فارغــة، فوزي ــة، وإنمــا هيكلي ــة تطبيقي ــي وال توجــد هيلكي ــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائل ــة واألجهــزة األمني ــد رئيــس الجمهوري ــات الرئيســة متمركــزة بي الصاحي
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.

  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية.. 6
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تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

ــة  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي مــا ال يقــل عــن 9 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ
ــّد قــوات النظــام الســوري، معظمهــا فــي محافظــة إدلــب. ــة، 8 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى ي مدنيَّ

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 2 حادثة اعتداء على منشأة تعليمّية، و3 على أماكن عبادة.

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

قوات النظام السوري: 8 	

قوات سوريا الديمقراطية: 1 	

ة حسب الجهة الفاعلة في هذا الشهر على النحو التالي: توزعت حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ

قوات سوريا الديمقراطية قوات النظام السوري
الجهة الفاعلة

المركز المـُعتدى عليه

المراكز الحيوية الدينية

3 المساجد

المراكز الحيوية التربوية

2 المدارس

البنى التحتية

1 المقرات الخدمية الرسمية

تجمعات/ مخيمات المشردين قسريًا

1 المخيات النظامية

1 المخيمات العشوائية

1 مراكز اإليواء

1 8 المجموع:

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

ــخ تابعــة لقــوات  ــي، قصفــت راجمــة صواري ــة الســاعة 14:00بالتوقيــت المحل ــي/ 2023 قراب ــون الثان الخميــس 5/ كان
النظــام الســوري -متمركــزة جنــوب شــرق مدينــة ســراقب بريــف محافظــة إدلــب- تجمــع مســاكن وخيــم نازحيــن -تبعــد 
قرابــة 150م عــن مخيــم الفروســية وتعتبــر ُملحقــًا لــه- غــرب بلــدة الفوعــة بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى 
إصابــة أربعــة أطفــال ووالدتهــم بجــراح، وهــم نازحــون مــن بلــدة تفتنــاز شــرق محافظــة إدلــب، إضافــًة إلــى إصابــة أحــد 
مســاكن النازحيــن بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

https://bit.ly/3wG51nj
https://drive.google.com/file/d/18_7vkb8zzgHH6vNG9esoVjmlCODlTvpc/view?usp=share_link
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أضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على تجمع مساكن وخيم نازحين 
غرب بلدة الفوعة/ إدلب في 5/ كانون الثاني/ 2023

الخميــس 12/ كانــون الثانــي/ 2023 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بقذيفــة مســجد عمــر بــن 
الخطــاب وســط قريــة كفــر تعــال بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد وإصابــة 
ــة  ــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئ ــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائ ــة متوســطة. تخضــع القري ــه بأضــرار مادي أثاث

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث تحري

دمار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مسجد عمر بن الخطاب 
وسط قرية كفر تعال/ حلب في 12/ كانون الثاني/ 2023

الجمعــة 20/ كانــون الثانــي/ 2023 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة األحيــاء الجنوبيــة 
فــي مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط أحــد الصواريــخ علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن مديريــة األمــن 
ــة التابعــة لهيئــة األركان فــي الجيــش الوطنــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة أربعــة عناصــر مــن الشــرطة بجــراح،  والشــرطة المدنيَّ
بينهــم ســيدة، دون تســجيل أضــرار ماديــة فــي بنــاء المديريــة. تخضــع مدينــة إعــزاز لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي 

وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1IiXJZUxEyUsVHhjI0scXieK70vptHN-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPxC5HrQlQnkBSwVjGwidYX3F15Dzk6U/view
https://bit.ly/3JtuTKu
https://drive.google.com/file/d/1ypgBaEJBV3kOaxacreU2EHMwgJ3MbR5S/view
https://drive.google.com/file/d/1ngXR9J8_z0mdlRYMP25hgCAxPQhTPx4P/view
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األحــد 22/ كانــون الثانــي/ 2023 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة قــرب مدرســة اقــرأ -الخاصــة- 
ــى  ــي، ســقطت القذيفــة عل ــوران بريــف محافظــة حلــب الغرب ــة كفــر ن ــي فــي قري ــم األساســي فــي الحــي الغرب للتعلي
منــزل يبعــد قرابــة 5 معــن المدرســة؛ مــا أدى إلــى مقتــل ســيدة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل، ولــم يتــم تســجيل 
أضــرار ماديــة فــي بنــاء المدرســة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام 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 الثانــي.

رابعًا: مرفقات:
توثيــق مقتــل 65 مدنيــا بينهــم 16 طفــا و4 ســيدات، و4 ضحايــا بســبب التعذيــب فــي ســوريا فــي كانــون الثانــي . 1

2023
توثيــق مــا ال يقــل عــن 178 حالــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي فــي كانــون الثانــي بينهــم 14 طفــًا و7 ســيدات )أنثــى . 2

بالغــة(

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.

https://drive.google.com/file/d/17eXR_XDa4pYmlK_dDHyrzc5wzgIT7nnC/view
https://drive.google.com/file/d/1_Zi9j0I1aEx_qrhv9rOTyLQ9iS1YLuMj/view
https://snhr.org/arabic/?p=16845
https://snhr.org/arabic/?p=16845
https://snhr.org/arabic/?p=16845
https://snhr.org/arabic/?p=16854
https://snhr.org/arabic/?p=16854
https://snhr.org/arabic/?p=16854
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 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  	 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 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 طرفــًا 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



أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 21

في كانون الثاني 2023

علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري،  	
ــدد. الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ

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 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  	 فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ
علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.

التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم. 	
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: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  	 وتقديــم  تشــويهها  روســيا  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.

التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض  	 علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا 
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 هجمات عشــوائية.

اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي  	
اإلنســاني.

إلى 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

كل الشــكر لجميع األهالي وذوي وأصدقاء الضحايا وشــهود العيان والنشــطاء المحليين الذين أغنت مســاهماتهم 
هــذا التقرير.
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