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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 شباط 2023

النظام السوري يستغل كارثة الزلزال في نهب المساعدات 
اإلنسانية وفي الدعاية السياسية بهدف إعادة العالقات معه
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أواًل: مقدمة ومنهجية:
شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011، وتأتــي 
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات 
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 شــباط 2023، ويســتعرض حصيلــة  توثيقهــا، وُيركِّ
الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى 
حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري. ولاطــاع علــى  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 شباط:

على صعيد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا:

فجــر 6/ شــباط نحــو الســاعة  4:15 صباحــًا ضــرب زلــزال بشــدة 7.7 درجــة علــى مقيــاس ريختــر مركــزه منطقــة كهرمــان 
مرعــش فــي جنــوب وســط تركيــا بالقــرب مــن الحــدود التركيــة /الســورية، تبعهــا زلــزال ثــان لــه نفــس المركــز بعــد قرابــة 
11 ســاعة بلغــت قوتــه 7.6، تســببت هــذه الــزالزل ومــا تبعهــا مــن هــزات ارتداديــة بأضــرار بشــرية وماديــة كبيــرة فــي 
ــرًا بالزلــزال، بســبب االكتظــاظ  كل مــن تركيــا وســوريا، وكانــت منطقــة شــمال غــرب ســوريا مــن المناطــق األكثــر تأث
الســكاني الكبيــر، حيــث تــؤوي معظــم النازحيــن الذيــن هجرهــم النظــام الســوري وحلفــاؤه، وبســبب هشاشــة األبنيــة 
ــا فــي  فــي المنطقــة التــي تعرضــت لحمــات عســكرية مــن قبــل القــوات ذاتهــا مــا ســاهم فــي ارتفــاع أعــداد الضحاي
هــذه المنطقــة، الذيــن بلــغ عددهــم 2534 ســوريًا حتــى تاريــخ 27/ شــباط وفــق مــا نشــرته الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فــي تقريرهــا الــذي وثــق وفــاة 7259 ســوريًا توفــوا بســبب الزلــزال وتأخــر المســاعدات األمميــة والدوليــة فــي 
 لمســاعدات األمــم المتحــدة كاســتجابة للزلــزال كان 

ٍ
عمــوم المناطــق المتأثــرة بالزلــزال، حيــث رصدنــا أن أول وصــول

فــي 10/ شــباط وقــد ســاقت األمــم المتحــدة تبريــرات عــدة لهــذا التأخيــر الفظيــع، حيــث عزتــه ألضــرار لحقــت بالطــرق 
ومشــكات لوجســتية أخــرى مرتبطــة بالزلــزال العنيــف الــذي ضــرب البلديــن، ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان أن هنــاك عوامــل أخــرى لــم يتــم الكشــف عنهــا وبحاجــة لمزيــد مــن التحقيــق للكشــف عــن الســبب فــي هــذا 
ــة تواجــُه بمفردهــا أهــواَل  ــة المحلي ــرك المنظمــات المدني ــام وت ــر القاتــل، فوصــول المســاعدات بعــد أربعــة أي التأخي

، قــد تســبب فــي زيــادة عــدد الضحايــا الذيــن ماتــوا تحــت األنقــاض. 
ِ
الزلــزال ومخلفاتــه

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/Kahramanmaras%20%20Depremleri_%20On%20Degerlendirme%20Raporu.pdf
https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/Kahramanmaras%20%20Depremleri_%20On%20Degerlendirme%20Raporu.pdf
https://snhr.org/arabic/?p=16969
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وعــن االســتجابة األمميــة لتداعيــات الزلــزال، فــي 9/ شــباط قــال أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام األمــم المتحــدة، 
فــي مؤتمــر صحفــي لــه إن الزلــزال ضــرب منطقــة شــمال غــرب ســوريا فــي ظــل تفاقــم األزمة اإلنســانية فــي المنطقة، 
حيــث وصلــت االحتياجــات إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ بــدء الصــراع، وأضــاف “ســأكون ســعيدًا إذا توصــل مجلــس األمن 
ــادة  ــى زي ــاج أيضــًا إل ــة إليصــال المســاعدات، حيــث نحت ــر الحدودي ــد مــن المعاب ــى توافــق للســماح باســتخدام المزي إل
قدرتنــا علــى تنفيــذ عمليــات متقاطعــة فــي إدلــب مــن دمشــق”، كمــا أعلــن فــي المؤتمــر الصحفــي ذاتــه عــن دخــول أول 
قافلــة مســاعدات أمميــة إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا مــن معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا، نشــير إلــى أن 
القافلــة التــي دخلــت فــي 9/ شــباط مقــررة مســبقًا قبــل وقــوع الزلــزال وبذلــك تكــون أول قافلــة مســاعدات إنســانية 

أمميــة متعلقــة باالســتجابة للزلــزال هــي التــي دخلــت فــي اليــوم التالــي 10/ شــباط.

تســبب الزلــزال بتشــريد مــا ال يقــل عــن 160 ألــف ســوري مــن المتضرريــن جــراء الــزالزل وفــق تقديــرات الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان، جلهــم مــن النازحيــن ســابقًا والذيــن يعانــون مــن ظــروف معيشــية مترديــة، وقــد فاقمــت 
الهــزات االرتداديــة المســتمرة حتــى لحظــة إعــداد التقريــر مــن معانــاة الســوريين، حيــث اضطــر قرابــة %80 مــن 
الســكان لمغــادرة منازلهــم والمبيــت خارجهــا خشــية وقــوع الهــزات االرتداديــة ممــا زاد مــن أمــد المعانــاة ومــا رافقهــا 

مــن ظــروف معيشــية ونفســية ســيئة.

أصــدرت عــدة منظمــات دوليــة بيانــات عــن الوضــع فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا وعــن أوضــاع القاطنيــن فيهــا: 
حيــث أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة فــي 6/ شــباط بيانــًا قالــت فيــه إّن الزلــزال أثــر علــى مناطــق تســتضيف عــددًا كبيــرًا 
مــن العائــات النازحــة فــي ســوريا، حيــث أّن العديــد مــن األشــخاص المتواجديــن فــي المناطــق التــي ضربهــا الزلــزال 
قــد نزحــوا 20 مــرة مــن قبــل، وأضــاف البيــان بــأّن الصــراع فــي البــاد أدى إلــى إضعــاف البنيــة التحتيــة الحيويــة، بمــا فــي 
ذلــك النظــام الصحــي، ممــا قلــل مــن قدرتــه علــى االســتجابة لحــاالت الطــوارئ مثــل هــذه، حيــث أّن فقــط %59 مــن 
المستشــفيات فــي ســوريا تعمــل بكامــل طاقتهــا، مــا يجعــل الوضــع فــي ســوريا عقــب الزلــزال حالــة طارئــة ضمــن 
حالــة طــوارئ، وفــي ذات اليــوم أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة بيانــًا قالــت فيــه “يتوجــب علــى المجتمــع الدولــي حشــد 
المــوارد علــى الفــور لدعــم جهــود اإلنقــاذ وإعــادة التأهيــل فــي شــمال ســوريا”، ومــن جهتهــا قالــت منظمــة هيومــن 
 لهــا بأنــه يجــب علــى جميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا الســماح بالمــرور الســريع وغيــر المقيــد 

ٍ
رايتــس ووتــش فــي بيــان

للمســاعدات اإلنســانية للمدنييــن المحتاجيــن، الذيــن يأتــي هــذا الزلــزال ليزيــد مــن معاناتهــم مــن الصــراع والنــزوح 
المســتمر.

 مدمرة في 
ٍ
عمليات البحث من قبل فرق الدفاع المدني السوري واألهالي عن ناجين وضحايا تحت أنقاض مبان

مدينة حارم/ إدلب في 7/ شباط إثر الزلزال الذي ضرب شمال وغرب سوريا في 6/ شباط/ 2023

https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2023-02-09/secretary-generals-press-encounter-the-earthquake-t%C3%BCrkiye-and-syria
https://drive.google.com/file/d/1eOviOkcqZhqXXOWtMWVt4hi_yRvHUMAA/view
https://www.rescue.org/article/earthquakes-near-turkish-syrian-border-deepen-crisis
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/02/syria-international-action-needed-after-devastating-earthquake-afflicts-war-torn-regions/
https://www.hrw.org/ar/breaking-news/2023/02/07/hrw-statement-earthquakes-turkey-and-syria
https://www.hrw.org/ar/breaking-news/2023/02/07/hrw-statement-earthquakes-turkey-and-syria
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فــي 10/ شــباط أصــدر 16 مــن القانونييــن الدولييــن البارزيــن، بمــن فيهــم قضــاة ســابقون فــي محكمــة العــدل الدوليــة 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلــى جانــب أســاتذة وقضــاة دولييــن وباحثيــن، رســالًة أكــدوا فيهــا بأنــه هنــاك العديــد مــن 
اآلليــات التــي يمكــن عبرهــا إيصــال المســاعدات إلــى ســوريا خــارج مجلــس األمــن، حيــث أكــدت الرســالة علــى أنــه يجــب 
علــى األمــم المتحــدة اســتخدام واليتهــا إلنقــاذ األرواح، بــداًل مــن أن تكــون مقيــدة بتفســيرات ضيقــة للقانــون التــي 

تمنــع بــا داع تقديــم المســاعدات إلــى ماييــن األشــخاص األكثــر ضعفــًا فــي العالــم. 

فــي 11/ شــباط أصــدرت الشــبكة الســورية ومجموعــة مــن المنظمــات والجهــات الســورية وغيــر الســورية بيانــًا 
مشــتركًا حــول األوضــاع الراهنــة فــي شــمال غــرب ســوريا عقــب الزلــزال الــذي ضــرب المنطقــة، طالــب البيــان األميــن 
العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش ومنســق اإلغاثــة الطارئــة مارتــن غريفيــث بتوجيــه كافــة اآلليــات والــوكاالت 
اللوجســتية  المتحــدة، وتجــاوز كافــة الصعوبــات  العامــة لألمــم  األمانــة  بتفويــض مباشــر مــن  للعمــل  األمميــة 

ــر الحــدود للوصــول إلــى شــمال غــرب ســوريا. ــر الممكنــة عب واســتخدام كافــة المعاب

فــي 12/ شــباط قــال مارتــن غريفيــث، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، 
 لــه علــى حســابه علــى موقــع تويتــر، “لقــد خذلنــا النــاس فــي شــمال غــرب ســوريا، إنهــم محقــون فــي 

ٍ
فــي تغريــدة

شــعورهم بالتخلــي عنهــم، حيــث لــم تصلهــم المســاعدات الدوليــة بعــد”، وأضــاف “واجبنــا والتزامنــا هــو تصحيــح 
هــذا الفشــل بأســرع مــا يمكــن”. نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن االعتــذار يجــب أن يكــون عبــر بيــان 
رســمي وليــس مجــرد تغريــدة علــى تويتــر، وأن يتضمــن تعهــدًا بتعويــض الضحايــا الذيــن تســبب تأخيــر المســاعدات 

بوفاتهــم تحــت األنقــاض.

فــي 13/ شــباط أصــدر أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام األمــم المتحــدة، بيانــًا قــال فيــه بأنــه “يرحــب” بموافقــة رئيــس 
النظــام الســوري بشــار األســد علــى فتــح نقطتــي عبــور بــاب الســام والراعــي مــع تركيــا إلــى شــمال غــرب ســوريا لفتــرة 

أوليــة مدتهــا ثاثــة أشــهر، وذلــك للســماح بتســليم المســاعدات اإلنســانية عبرها.

فــي 14/ شــباط دعــا أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام األمــم المتحــدة، المجتمــع الدولــي لجمــع 397 مليــون دوالر 
لســد االحتياجــات اإلنســانية للمتضرريــن جــراء الزلــزال فــي ســوريا.

فــي 15/ شــباط أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا طالبــت فيــه بفتــح تحقيــق فــي تأخــر دخــول 
المســاعدات األمميــة والدوليــة أليــام عقــب الزلــزال وتحمــل المســؤولية فــي وفــاة مزيــد مــن الســوريين، وأكــد التقريــر 
 الزلــزال فــي شــمال غــرب ســوريا؛ وتــم تأخيــُر 

ِ
علــى أن اســتجابة األمــم المتحــدة لــم تكــن بشــكل يتناســُب مــع هــول

 نــداءات لحشــد 
ِ

 بعــض آليــات األمــم المتحــدة لمواجهــة الكــوارث فيمــا لــم تفعــل آليــات أخــرى مثــل إطــاق
ِ

تفعيــل
الجهــود والفــرق مــن كافــة دول العالــم.

فــي 15/ شــباط أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بيانــًا قالــت فيــه إن االســتجابة اإلنســانية البطيئــة للــزالزل 
التــي ضربــت بشــدة شــمال غــرب ســوريا ُتســلط الضــوء علــى تقصيــر آليــة المســاعدات عبــر الحــدود التــي فوضهــا 
مجلــس األمــن فــي ســوريا، كمــا تســلط الضــوء علــى الحاجــة الماســة إلــى بدائــل لهــذه اآلليــة، وأضــاف البيــان بــأن 

أطــراف النــزاع كافــة أعاقــت مــرور المســاعدات إلــى المنطقــة.

https://www.crossborderislegal.org/_files/ugd/166212_e8342039d1794a54812386ec69b6906f.pdf
https://snhr.org/arabic/?p=16887
https://snhr.org/arabic/?p=16887
https://twitter.com/UNReliefChief/status/1624701773557469184?s=20
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2023-02-13/statement-the-secretary-general-opening-of-crossing-points
https://twitter.com/UN/status/1625511976179728390?s=20
https://snhr.org/arabic/?p=16897
https://www.hrw.org/ar/news/2023/02/15/northwest-syria-aid-delays-deadly-quake-survivors
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ــة عــن منطقــة شــمال غــرب  ــر حال فــي 17/ شــباط أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقري
ســوريا عقــب الزلــزال، قــال التقريــر بأنــه منــذ أن ضــرب الزلــزال المنطقــة فــي 6/ شــباط وحتــى تاريــخ 15/ شــباط تــم 
ــر أكثــر مــن 9000  اإلبــاغ عــن أكثــر مــن 4400 حالــة وفــاة و8100 إصابــة فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، كمــا تدمَّ

ــًا فــي المنطقــة بســبب الزلــزال، مّمــا أّدى إلــى تشــريد مــا ال يقــل عــن 11000 شــخصًا. ــًا أو جزئي مبنــى كلي

فــي 21/ شــباط أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع مجموعــة مــن المنظمــات الحقوقيــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات اإلنســانية بيانــًا مشــتركًا قــال إّن االســتجابة للزلــزال يجــب أال تصبــح وســيلة إلعــادة 
العاقــات مــع النظــام الســوري المتــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية ضــد شــعبه، وأضــاف البيــان أن نهــب النظــام 
ــر الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة، ولــم يعــد  الســوري للمســاعدات األمميــة والدوليــة مثبــت فــي كــمٍّ كبيــر مــن التقاري
ــه األمنيــة لهــا إطــارًا  موضــع جــدل، بــل أصبــح منــذ عــام 2015 سياســة مدروســة، بنــى النظــام الســوري عبــر أجهزت

محــددًا يجعــل مــن شــبه المســتحيل علــى المنظمــات األمميــة والدوليــة العمــل خارجــه.

في 27/ شــباط أصدر مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )األوتشــا( تقريرًا عن االســتجابة اإلنســانية 
لكارثــة الزلــزال فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، قــال التقريــر إنــه منــذ حــدوث الزلــزال فــي 6/ شــباط وحتــى 27/ شــباط 
عبــر إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا مــا مجموعــه 423 شــاحنة محملــة بالمســاعدات المقدمــة مــن ســت وكاالت 
تابعــة لألمــم المتحــدة )المنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، وصنــدوق األمــم 
المتحــدة للســكان، ومنظمــة اليونيســيف، وبرنامــج األغذيــة العالمــي، ومنظمــة الصحــة العالميــة(، وأضــاف التقريــر 
بــأن األمــم المتحــدة اســتأنفت عملياتهــا عبــر الحــدود فــي 9/ شــباط بعــد 3 أيــام مــن االنقطــاع المؤقــت بســبب  تضــرر 

الطــرق جــراء الزلــزال.

ــًا، وقــد حــذرت عــدة جهــات  ــى لوقوعــه سياســيًا واقتصادي ــام األول ــذ األي ــزال من ــة الزل اســتغل النظــام الســوري كارث
حقوقيــة مــن النهــب الــذي يقــوم بــه النظــام الســوري للمســاعدات اإلنســانية إلــى ضحايــا الزلــزال فــي ســوريا والتــي 
لــم يرســل منهــا إلــى قاطنــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته علــى الرغــم مــن األضــرار الجســيمة التــي لحقــت بتلــك 
المناطــق، كمــا عمــد الغتنــام هــذه الكارثــة للتغطيــة علــى الدمــار الذي تســببت به العمليات العســكرية علــى المناطق 
التــي اســتعاد ســيطرته عليهــا فقــام بعمليــات هــدم لمئــات األبنيــة بذريعــة تصدعهــا جــراء الــزالزل، حســب مــا نشــرته 
مواقــع مواليــة للنظــام الســوري وأكــده لنــا ناشــطون تواصلنــا معهــم، وفــي الســياق ذاتــه صــرح غســان الشــغري، 
مديــر التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي وزارة التربيــة التابعــة للنظــام الســوري، عــن تضــرر 2288 مدرســة جــراء الزلــزال، 

وفــق مانشــره موقــع أثــر اإلخبــاري فــي 25/ شــباط.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

شــهدت منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا انخفاضــًا نســبيًا فــي وتيــرة عمليــات القصــف المدفعــي الــذي تنفــذه 
قــوات النظــام الســوري علــى المنطقــة، وذلــك للشــهر الثانــي علــى التوالــي، حيــث ســجلنا فــي شــباط 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، تســببت 
إحــدى هــذه الهجمــات بمقتــل مدنييــن اثنيــن إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة اســتهدفت 
مدنييــن كانــوا يســتقلون دراجــة ناريــة فــي قريــة بــرزة فــي منطقــة جبــل األكــراد شــمال الاذقيــة فــي 22/ شــباط، وفــي 
27/ شــباط شــّنت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري حملــة قصــف مكثفــة شــملت عــدة مناطــق شــمال إدلــب، وطــال 
القصــف المدفعــي طريــق عــام إدلب-ســرمدا شــمال إدلــب، وســقطت عــدة قذائــف فــي محيــط مخيمــات المشــردين 

قســرًا المتواجــدة فــي المنطقــة.

https://reports.unocha.org/ar/country/syria
https://snhr.org/arabic/?p=16909
https://reports.unocha.org/en/country/syria/card/1Uqsq3Vfgx/
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EZTuLbcv1tlGhtjO7PJmR1EBK9xLOjXrNGuSRxPAwSWr6A?e=L9BWae
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EbbkB0KN8ctMuvC2KAOWNLIBeMm3ABNDA26490oxLkDI9w
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/EUpJvJBu9FxKqBtKtzBMM6EBAVkOCVSF0k1yKUGAbXnzdw?e=SuoUFV
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/video/ERqyKRsHnfxEqog0cSnod8kB2JK_EBBwhsFCmV90pXTLeQ?e=qkYXYB
https://www.athrpress.com/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-2288-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/
https://www.athrpress.com/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-2288-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/
https://news.snhr.org/ar/?p=110714
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فــي 17/ شــباط عثــر األهالــي علــى جثاميــن 40 شــخصًا علــى األقــل، 15 منهــم عائــدة لمدنييــن مــن قبيلــة بنــي خالــد، فــي 
منطقــة تقــع شــرق بلــدة الســخنة بريــف حمــص الشــرقي، ، قتلــوا رميــا بالرصــاص علــى يــد ميليشــيات إيرانيــة مواليــة 

لقــوات النظــام الســوري بســبب خافــات علــى احتــكار جنــي محصــول الكمــأة.  

اســتمرت فــي شــباط 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 العرب 

بريــف حلــب الشــرقي وعيــن عيســى فــي بريــف الرقــة الشــمالي. 

وفــي شــمال شــرق ســوريا، ســجلنا مقتــل مدنــي برصــاص طائــرة مروحيــة تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي فــي 22/ 
شــباط، أثنــاء مداهمــة منزلــه مــن قبــل دوريــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــة بالطائــرة المروحيــة فــي 

بلــدة جديــد عكيــدات شــرق ديــر الــزور.

اســتمر فــي شــباط ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، وتركــزت 
فــي محافظــة ديــر الــزور، بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي شــباط 6 مدنيــًا، بينهــم 1 طفــًا، لتصبــح حصيلــة ضحايــا 

القتــل بســبب األلغــام عــام 2023، 13 مدنيــًا بينهــم 7 طفــًا.

 

اســتمرت فــي شــباط عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم، فــي محافظــات 
ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، وتركــزت فــي محافظــات حلــب والحســكة ودرعــا.

 

فــي 19/ شــباط شــنت القــوات اإلســرائيلية قصفــًا جويــًا علــى عمــارة ســكنية يقطنهــا مدنيــون فــي حــي كفرسوســة 
الكــراج والطوابــق األربعــة األولــى، يقــع المبنــى  الســكني وســط العاصمــة دمشــق، مــا تســبب بدمــار كبيــر فــي 
ــد المهنــدس أمجــد  ــل العقي ــة فــي حــي كفرسوســة. أســفر القصــف عــن مقت المســتهدف خلــف المدرســة اإليراني
ــة التابعــة للنظــام الســوري فــي جبــل قاســيون ومطــار  ــد(. قامــت الدفاعــات الجوي أحمــد علــي، وأكســم اســبر )مجّن
الســكنية فــي  التــي ســقط بعضهــا علــى األحيــاء  بالصواريــخ،  للغــارات اإلســرائيلية  بالتصــدي  المــزة العســكري 
دمشــق، ممــا أدى إلــى مقتــل الصيدالنيــة ليليــان العــودة وآصــف المحمــود طبيــب األمــراض الداخليــة والقلبيــة، فــي 

ســاحة المزرعــة وســط العاصمــة. 

على صعيد الوضع المعيشي واألمني:

كافــة  علــى  التدهــور  مــن  حالــة  يشــهد  واألمنــي  والخدمــي  والمعيشــي  االقتصــادي  الوضــع  يــزال  ال  فــي شــباط، 
المســتويات فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، حيــث تســبب الزلــزال الــذي ضــرب المنطقــة فــي 6/ شــباط 
بأضــرار كبيــرة تســببت فــي غيــاب معظــم الخدمــات، حيــث انقطعــت الكهربــاء عــن العديــد مــن المناطــق واألحيــاء 
التــي تأثــرت بالزلــزال وخصوصــًا فــي محافظــات حلــب والاذقيــة وحمــاة لعــدة أيــام، كمــا تســبب الزلــزال فــي انهيــارات 
لخزانــات الميــاه العامــة فــي بعــض المناطــق مــا أدى إلــى إصابــات بيــن المدنيين وانقطــاع المياه عن بعــض المناطق.

https://news.snhr.org/ar/2023/02/27/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%ad/
https://news.snhr.org/ar/2023/02/27/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ab%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%ad/
https://news.snhr.org/ar/?p=110738
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-ar/
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-ar/
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0YJitqvZV1KzavAZahHZntSVqshpHZUq21v4yA1L44Lt9AzZtuGVzqESY82cB8WMvl?__cft__[0]=AZVdMU3pV8ru0i3G2NbLgTV6S0Ktg_G_sZyV_C8pcio8kqXpeNWD-EVhrvF3_l6diU3Wg_9g1YZSABoEUvCWsYpHdahP9yoxgbWLz1dJC7hBjUPfzEJCKjQEun_AZLa2zHgFXcQWhxnx-gC4TBTnnsQEDHn8VyWVp5fnYTbxBlSmHA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid02irBy8g4ZMfuq48m7sevYrvPEvoz4iu6stEDqEPDMqcWcpQH3Fmy7G7j5SWNfZWXYl?__cft__[0]=AZVGqQWIqzNQnOWDAL-Uzaft5bnjnVnkI6GQFL9novGEpTYLMRwd5zwihDChYQAhECiyVfjCNLLKwkarm0stoUztN4sdVcoknTw0_rv82xpXGyW9vnqKXaQ8SpmCDmPI-dlgYTxNDTD3iB4hiKrP7olu&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0DAAaYEJQFtTVDuXx4ogXZBZxQNMQShefxGssKKm72PbNGWVz4KNaGz33xM4sx5cel?__cft__[0]=AZVtf0UrrwntDr7bEFou_XOLHZ3LCi3F-9kCw5HqW6YHJOG38DL6l9AvbyNQvbbBkF0oAIf1rn-FLNAP9djami6ETQvVRRdyquIRtaJjBFkoxHgKiWXVqROrsO_E1kxtVQIttz2qMxmvGH_8FSxm9eC_V8hwhWL-PFeui5VDVM9-ug&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0YJitqvZV1KzavAZahHZntSVqshpHZUq21v4yA1L44Lt9AzZtuGVzqESY82cB8WMvl?__cft__[0]=AZVdMU3pV8ru0i3G2NbLgTV6S0Ktg_G_sZyV_C8pcio8kqXpeNWD-EVhrvF3_l6diU3Wg_9g1YZSABoEUvCWsYpHdahP9yoxgbWLz1dJC7hBjUPfzEJCKjQEun_AZLa2zHgFXcQWhxnx-gC4TBTnnsQEDHn8VyWVp5fnYTbxBlSmHA&__tn__=%2CO%2CP-R
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وفــي ظــل األوضــاع المعيشــية الكارثيــة، اســتمرت حكومــة النظــام الســوري، فــي سياســتها فــي رفــع األســعار، حيــث 
أصــدرت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي 14/ شــباط قــرارًا رفعــت بموجبــه ســعر مبيــع ليتــر المــازوت 
“المــوزع للفعاليــات االقتصاديــة مــن قبــل شــركة المحروقــات والشــركات المــوردة األخــرى فــي جميــع أنحــاء ســوريا” 
إلــى 5400 ليــرة ســورية، ارتفاعــًا مــن 3000 ليــرة ســورية لليتــر الواحــد، حســبما كانــت قــد حددتــه الــوزارة فــي قــرار ســابق 
لهــا فــي كانــون األول/ 2022، وفــي 16/ شــباط نقلــت جريــدة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري أن قــرار رفــع أســعار 
مــادة المــازوت يشــمل أيضــًا رفــع أســعار مــادة المــازوت غيــر المدعــوم الموزعــة بشــكل مباشــر للمواطنيــن وبســعر 
الكلفــة مــن قبــل المؤسســة العامــة لتوزيــع المحروقــات، كمــا شــهدت أســعار كافــة المــواد الغذائيــة والتموينيــة 
ارتفاعــًا وصــل إلــى نســبة %20 عمــا كانــت عليــه قبــل كارثــة الزلــزال، وذلــك حســبما نقلــت جريــدة الوطــن فــي 15/ 

شــباط.

كمــا شــهدت معظــم مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري انفاتــًا أمنيــًا، تصاعد بعــد كارثة الزلزال، حيث انتشــرت 
عمليــات القتــل والســرقة فــي ظــل انتشــار الفوضــى وعــدم إجــراء التحقيقــات في الحــوادث من قبل الجهــات األمنية.

كمــا واســتمرت الوقفــات االحتجاجيــة فــي مدينــة الســويداء علــى مــدار شــهر شــباط 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 

اإلنسانية. 

كمــا ضاعــف الزلــزال مــن معانــاة المدنييــن فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، حيــث تأثــرت كافــة الخدمــات العامــة 
بتداعيــات الزلــزال، فقــد أعلــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية في 22/ شــباط بأن القطــاع الصحي 
فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا تضــرر بشــكل كبيــر بفعــل الزلــزال، حيــث تــم اإلبــاغ عــن تضــرر 47 منشــأة صحيــة فــي 
المنطقــة، كمــا تــم تعليــق 12 منشــأة صحيــة عــن العمــل فــي ظــّل أّن 18 منشــأة ال تعمــل إال بشــكل جزئــي، وهــذا يؤثــر 
علــى وصــول المتضرريــن مــن الزلــزال إلــى الرعايــة الصحيــة، وفــي 23/ شــباط قالــت مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون 
الاجئيــن فــي تقريــر حالــة عــن الوضــع فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا إن الزلــزال تســبب فــي تدميــر أكثــر مــن 10000 

مبنــى جزئيــًا أو كليــًا، ممــا أدى بالتالــي إلــى بقــاء 11000 شــخصًا فــي المنطقــة بــا مــأوى.

كمــا شــهدت منطقــة إدلــب زيــادة فــي أســعار الغــاز المنزلــي، حيــث ارتفعــت أســعاره مــن 12.84 دوالرًا لألســطوانة 
الواحــدة إلــى 13.50 دوالرًا، حســب البيــان الــذي نشــرته حكومــة اإلنقــاذ فــي منطقــة إدلــب فــي 18/ شــباط.

وفــي شــمال شــرق ســوريا، اســتمر الوضــع المعيشــي واألمنــي 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، كمــا شــهدت بلــدة الصبحــة فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي مظاهــرة خرجــت مطالبــة 
باإلفــراج عــن المعتقليــن، وقــام المحتجــون باعتــراض قافلــة صهاريــج نفــط متجهــة مــن حقــل العمــر بمحافظــة ديــر 
الــزور إلــى مدينــة الحســكة، حيــث قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بإطــاق الرصــاص علــى المحتجيــن مــا أدى إلــى 
مقتــل طفــل مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 3/ شــباط، كمــا قامــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 
22/ شــباط بالهجــوم علــى مجلــس عــزاء فــي ذات البلــدة، لمدنــي قتــل برصــاص ذات القــوات، وإطاقهــم الرصــاص 

بشــكل عشــوائي مــا تســبب فــي مقتــل مدنييــن اثنيــن أحدهمــا ســيدة.

https://sana.sy/?p=1840374
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0npQVZ7wdnsgH7G5Cr7F86sJgAqeFAXjrC6P6AV8n5Qi6CUUaab8qhaxobzv7sSc7l?__cft__[0]=AZXvwvYIt9GwFkot59XeUYJqBJ_5GNg_9ELYwJfw7FfD6dUXEenBzE8uythDmkkn45sgRDhF6bBLOiB4oGeNegXR-RlJS2G9tHqSe4BaYplvuaIh1f2Gpl_eu2nRvzrtESx31ZPOH86JpoPyjLX5tpXQL1stiNbJnKvG1WVEm02u6Q&__tn__=%2CO%2CP-R
https://alwatan.sy/archives/335292?fbclid=IwAR0ME9BtmhnfPiHd6xPJArYuntfed6jjnJUQRZL9YE7oxkfpX8j1QZhNpRo
https://www.unocha.org/story/todays-top-news-syria-t%C3%BCrkiye-tropical-cyclone-freddy-drc
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-flash-update-3-emergency-response-earthquake-23-february-2022?fbclid=IwAR0NLoOUSCms7nrYsHJ7hP8TcBPzRWvPRfKD9pC6BKbsBX2hE-Aj2ne1pC0
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-flash-update-3-emergency-response-earthquake-23-february-2022?fbclid=IwAR0NLoOUSCms7nrYsHJ7hP8TcBPzRWvPRfKD9pC6BKbsBX2hE-Aj2ne1pC0
https://t.me/SG_DGOPD/174
https://news.snhr.org/ar/?p=110561
https://news.snhr.org/ar/?p=110758
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على صعيد التشريد القسري:

فــي شــباط، اســتمرت معانــاة النازحيــن فــي شــمال غــرب ســوريا علــى الصعيديــن المعيشــي واإلنســاني، وخصوصــًا 
فــي ظــل تعــرض المنطقــة لكارثــة الزلــزال فــي 6/ شــباط، حيــث شــهدت حــركات نــزوح جديــدة جــراء الدمــار الــذي ســببه 
الزلــزال، وقــد أعلــن مركــز مراقبــة النــزوح الداخلــي )IDMC( فــي 18/ شــباط أن عــدد الذيــن نزحــوا فــي منطقــة شــمال 
غــرب ســوريا عقــب الزلــزال وصــل إلــى 86000، حيــث كانــت معظــم حــركات النــزوح مــن بلــدة جنديــرس شــمال حلــب 

ومدينتــي ســلقين وحــارم غــرب إدلــب.

كمــا اســتمرت األوضــاع االقتصاديــة بالتدهــور بالتزامــن مــع ازديــاد حجــم االحتياجــات ووصولهــا إلى مســتويات قياســية 
مــع تراجــع الدعــم المطلــوب مــن قبــل المنظمــات اإلغاثيــة لتغطيــة تلــك االحتياجــات، وفــي 1/ شــباط ضربــت عاصفــة 
مطريــة مناطــق بريفــي محافظتــي إدلــب وحلــب ومخيمــات النازحيــن الواقعــة فيهــا فــي شــمال غــرب ســوريا،  ترافقت 
ــة فــي نحــو 49 مخيمــًا، إضافــة إلــى  مــع تســاقط الثلــوج علــى المرتفعــات الجبليــة، مــا تســبب بأضــرار ماديــة متفاوت
تشــكل الســيول فــي المناطــق المنخفضــة، وإغــاق عــدد مــن الطرقــات المؤديــة لمخيمــات النازحيــن بســبب تراكــم 

الثلــوج أو تشــكل الوحــل.

وعــن مخيمــات شــمال شــرق ســوريا، أصــدر مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي 16/ 
شــباط بيانــًا صحفيــًا قــال إن خبــراء مــن األمــم المّتحــدة يعربــون عــن قلقهــم البالــغ حيــال ورود تقاريــر تفيــد بإلقــاء 
الســلطات شــمال شــرق ســوريا القبــض علــى أطفــال مــن الذكــور فــي مخيــم روج، حيــث كانــت قــد ألقــت القبــض 
ــم يتخــطَّ بعــد الـــ 12 مــن عمــره، فــي المخيــم شــمال شــرق  ــى مــا ال يقــل عــن 10 أطفــال مــن الذكــور، بعضهــم ل عل
ســوريا ليــل 31/ كانــون الثانــي/ 2023، وأضــاف خبــراء حقــوق اإلنســان فــي بيانهــم “نعــرب عــن قلقنــا البالــغ حيــال 
احتمــال تعــرض هــؤالء األطفــال لضــرر جســيم ونخشــى تعرضهــم لاختفــاء القســري والبيــع واالســتغال واإليــذاء 

والتعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة الاإنســانية والمهينــة.”

فــي 16/ شــباط قالــت وكالــة خبــر لألنبــاء القيرغيزيــة إّن 18 امــرأة و41 طفــًا وصلــوا إلــى قيرغيزســتان بعــد أّن تــم 
ــوا فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا. ــة مــن ســوريا، نعتقــد أنهــم كان ــل الســلطات القرغيزي اســتعادتهم مــن قب

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، فيمــا يســتمر تضييــق النظــام الســوري علــى دخــول مــادة الطحيــن، كمــا شــهدت أســعار المحروقــات فــي 
المخيــم ارتفاعــات جديــدة، فــي شــهر شــباط بالتزامــن مــع انخفــاض درجــات الحــرارة ممــا فاقــم مــن معانــاة قاطنــي 

المخيــم.

وعلــى صعيــد أوضــاع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء الســوريين، نشــرت هيئــة اإلحصــاء الهولنديــة فــي 31/ كانــون الثانــي 
تقريــرًا قالــت إن عــدد طالبــي اللجــوء فــي هولنــدا فــي 2022 ارتفــع بنســبة %44 عــن العــام الماضــي، وأضــاف التقريــر 
إن طالبــي اللجــوء الســوريون يشــكلون أكبــر مجموعــة بيــن جنســيات طالبــي اللجــوء فــي البــاد، حيــث إنهــم يشــكلون 
ثلــث عــدد طالبــي اللجــوء اإلجمالــي، بعــدد وصــل إلــى 12640 مــن مجمــوع 35535 طالــب لجــوء، وهــذا يشــكل زيــادة 

بمقــدار النصــف تقريبــًا عــن العــام الســابق.

فــي 22/ شــباط قالــت وكالــة االتحــاد األوروبــي للجــوء إن دول االتحــاد األوروبــي تلقــت 966 ألــف طلــب للجــوء فــي 
2022، بزيــادة 50 % عــن عــام 2021، وهــو أعلــى رقــم منــذ عــام 2016، وأضافــت الوكالــة بــأن الســوريين شــكلوا أكبــر 
المجموعــات المتقدمــة بطلبــات اللجــوء فــي دول االتحــاد األوروبــي، حيــث أظهــرت البيانــات أن 132 ألــف ســوري تقــدم 

بطلــب لجــوء فــي 2022.

https://twitter.com/IDMC_Geneva/status/1626699508771065857?s=20
https://news.snhr.org/ar/?p=110502
https://news.snhr.org/ar/?p=110502
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/syria-un-experts-alarmed-reports-boys-taken-camp-roj-de-facto-authorities
https://kabar.kg/news/v-kyrgyzstan-iz-sirii-repatriirovali-41-rebenka-i-18-zhenshchin/
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2023/05/over-40-percent-more-asylum-applications-in-2022?sc_itemid=522be50b-653d-4e8c-a4c0-3b68270ca4c1&sc_lang=nl-nl&fbclid=iwar35syqbccgn1-x9kb9-0f12n0ogmqyqh2qpxcavgigjsarpwjmimlfboj0
https://euaa.europa.eu/news-events/almost-1-million-asylum-applications-eu-2022?fbclid=IwAR0GXyJDGungO9w6jmKfsILKSFLb4ACx7b4ROZG4lIMUOgwd6T_jNL08BBw
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وفــي لبنــان، قالــت قنــاة LBC اللبنانيــة فــي 28/ شــباط إن الجئــة ســورية وطفلهــا البالــغ مــن العمــر 5 ســنوات توفيــا 
جــراء حريــق اندلــع فــي الخيمــة التــي يســكنون فيهــا فــي مخيــم الشــفق فــي منطقــة عرســال شــمال لبنــان، وأضافــت 

القنــاة أن أســباب الحريــق مــا زالــت مجهولــة.

 على الصعيد السياسي والحقوقي: 

فــي 2/ شــباط نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء عــن ميــاد عطيــة، منــدوب النظــام الســوري لــدى منظمــة حظــر األســلحة 
الكيميائيــة، خــال مؤتمــر صحفــي حــول التقريــر الثالــث الصــادر عــن فريــق التحقيــق وتحديــد الهويــة التابــع لمنظمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة عــن الهجمــات الكيميائيــة فــي مدينــة دومــا فــي 7/ نيســان/ 2018، بــأن النظــام الســوري 
“ال يعتــرف بـــفريق التحقيــق وتحديــد الهويــة التابــع للمنظمــة وال بتقاريــره الســابقة والاحقــة، ألنــه أنشــئ بنــاء علــى 
ضغــوط مارســتها الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا لغايــات خاصــة بهــا”. نشــير إلــى أن النظــام الســوري يعمــد 
دومــًا إلــى إنــكار نتائــج التحقيقــات التــي تحملــه مســؤولية االنتهــاكات التــي ارتكبهــا بحــق الشــعب الســوري ويطعــن 

بمصداقيتهــا.

فــي 2/ شــباط نقلــت جريــدة الشــرق األوســط عــن كاتريــن كولونــا، وزيــرة الخارجيــة الفرنســية، خــال لقــاء خــاص مــع 
الجريــدة “يتعّنــت النظــام الســوري فــي رفضــه مفاوضــة أســس الســام المســتدام التــي ُطرحــت فــي قــرار مجلــس 
ــن مجــددًا بشــن هجــوم باألســلحة   ُأدي

ٍ
ــع عاقاتهــا مــع نظــام ــى فرنســا أن تطّب ــم عل ــه ال يتحت األمــن”، وأضافــت بأن

الكيميائيــة فــي مدينــة دومــا فــي 7/ نيســان/ 2018، ومــع نظــام ُيكــذب ويرفــض االســتنتاجات المحايــدة المنبثقــة عــن 
تحقيقــات اضطلــع بإجرائهــا خبــراء مســتقلون.

فــي 3/ شــباط نشــر حســاب بعثــة االتحــاد األوروبــي علــى موقــع تويتــر تغريــدًة قــال فيهــا “ ال تطبيع وال رفــع للعقوبات 
وال إعــادة إعمــار حتــى تنخــرط دمشــق فــي عمليــة انتقــال سياســي والتنفيــذ الكامــل لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 
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فــي 7/ شــباط اســتعرض فرنانــدو أريــاس، المديــر العــام لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، فــي إحاطته أمام جلســة 
لمجلــس األمــن الدولــي النتائــج التــي خلــص إليهــا فريــق التحقيــق وتحديــد الهويــة التابــع للمنظمــة خلــص فــي تقريــره 
الصــادر فــي 27/ كانــون الثانــي الماضــي حــول الهجــوم الكيميائــي علــى مدينــة دومــا بريــف دمشــق فــي 7/ نيســان/ 2018 
وقالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون نــزع الســاح، إن الجهــود التــي يبذلهــا فريــق 
تقييــم اإلعــان لــدى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة لحســم 20 قضيــة عالقــة بشــأن القضــاء علــى البرنامــج 
الســوري لألســلحة الكيميائيــة، لــم تتقــدم منــذ اجتمــاع مجلــس األمــن األخيــر حــول هــذه المســألة، وفــي ذات الســياق 
وتعقيبــًا علــى إحاطــة المديــر العــام لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة لمجلــس األمــن حــول التقريــر أصــدرت 8 دول 
هــي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وسويســرا واليابــان ومالطــا وألبانيــا واإلكــوادور، بيانــًا 
مشــتركًا شــدد علــى ضــرورة عــدم الســماح باإلفــات مــن العقــاب علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــن قبــل أي 

شــخص تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.

فــي 9/ شــباط أصــدر مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة التابع لوزارة الخزانة األمريكية )OFAC( قــرارًا بإعفاء المعامات 
الماليــة المتعّلقــة بجهــود إغاثــة ضحايــا الّزلــزال فــي ســوريا والتــي كانــت محظــورة بموجــب لوائــح العقوبــات األمريكية 
بشــأن الوضــع فــي ســوريا لمــدة 180 يومــًا، وفــي 22/ شــباط نشــرت الخزانــة علــى موقعهــا الرســمي دليــًا يوضــح 

المعامــات المســموح بهــا والمتعلقــة بعمليــات اإلغاثــة مــن الزلــزال.

https://www.lbcgroup.tv/news/lebanon-security/689473/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84/ar?fbclid=IwAR2iLAzZl-cryTqY_2crP-LgorSCr4SV6a3jjw_kYFcWBhrit1OMiXiinHw
https://www.lbcgroup.tv/news/lebanon-security/689473/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84/ar?fbclid=IwAR2iLAzZl-cryTqY_2crP-LgorSCr4SV6a3jjw_kYFcWBhrit1OMiXiinHw
https://www.sana.sy/?p=1830015
https://aawsat.com/home/article/4132951/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://twitter.com/EUinSyria/status/1621527049297952773
https://news.un.org/ar/story/2023/02/1118047?fbclid=IwAR3oNhtVdBhwCernh63zs9QN2qAn-nKOCmUd1pbfjX7xkOUrM6EqA_KWqrI
https://news.un.org/ar/story/2023/02/1118047?fbclid=IwAR3oNhtVdBhwCernh63zs9QN2qAn-nKOCmUd1pbfjX7xkOUrM6EqA_KWqrI
https://news.un.org/ar/story/2023/02/1118052?fbclid=IwAR1wLVJXc52e5Y7zpYDszkMrwSrL_2-_WMWjLjE6uU0k8C8VohR9tfDCs-Q
https://news.un.org/ar/story/2023/02/1118052?fbclid=IwAR1wLVJXc52e5Y7zpYDszkMrwSrL_2-_WMWjLjE6uU0k8C8VohR9tfDCs-Q
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1261
https://home.treasury.gov/system/files/126/syria_earthquake_relief_compliance_guidance.pdf?fbclid=IwAR03YQadDoNvYJ06uNDJLshozJMglQmwENwXcyg37j2M7nMcmmPjA3MIiNY
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فــي 12/ شــباط قالــت وكالــة مكافحــة المخــدرات األردنيــة أن الســلطات األردنيــة أحبطــت محاولــة تهريــب كميــات 
ــأن الكميــة المصــادرة ضمــن هــذه العمليــة  كبيــرة مــن المــواد المخــدرة قادمــة مــن األراضــي الســورية، وأضافــت ب
بلغــت 179000 حبــة كبتاجــون181 “كــف حشــيش”. تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن ســوريا أصبحــت 
دولــة مخــدرات تشــكل حبــوب الكبتاجــون أهــم صادراتهــا ومــن أهــم مصــادر التمويــل للنظــام الســوري فــي الســنوات 
األخيــرة، وقــد اعتمــد الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن قانــون الكبتاجــون، فــي 23/ كانــون األول/ 2022، الــذي تضمــن 
مطالبــة الــوكاالت األمريكيــة بوضــع اســتراتيجية مشــتركة مــن أجــل تفكيــك شــبكة تجــارة الكبتاجــون التــي أسســها 

النظــام فــي ســوريا.

 لهــا إن األطفــال الذيــن نجــوا مــن الزلــزال فــي ســوريا وتركيــا 
ٍ
فــي 15/ شــباط قالــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة فــي بيــان

هــم بحاجــة إليجــاد ذويهــم، وحــذرت المنظمــة فــي بيانهــا مــن أن التبنــي ليــس اســتجابة مناســبة لألطفــال الناجيــن غيــر 
المصحوبيــن بذويهــم حتــى تســتنفد الســلطات المحليــة والــوكاالت اإلنســانية جميــع الجهــود لجمــع شــملهم مــع 

أســرهم.

 صحفــي لــه إّن الواليــات 
ٍ
فــي 15/ شــباط قــال نيــد برايــس، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، فــي مؤتمــر

المتحــدة األمريكيــة ال تؤيــد تطبيــع العاقــات مــع النظــام الســوري، وأضــاف “نحــن ال نغيــر نهجنــا تجــاه نظــام األســد، 
ــًا، حيــث فاقــم الزلــزال الــذي ضــرب المنطقــة مــن  نحــن نركــز بشــكل رئيــس علــى الوضــع اإلنســاني علــى األرض حالي
خطــورة الوضــع اإلنســاني، ولكــن هــذا الوضــع المتدهــور هــو أيضــًا نتيجــة لممارســات نظــام األســد بحــق الســوريين”.

فــي 16/ شــباط قــال موقــع قنــاة “المملكــة” األردنيــة إّن أيمــن الصفــدي، وزيــر الخارجيــة األردنــي، التقــى فــي دمشــق 
رئيــس النظــام الســوري، بشــار األســد، وفيصــل المقــداد، وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة النظــام الســوري، حيــث بحــث 
خــال اللقــاء “الجهــود المبذولــة لتهيئــة الظــروف التــي تســمح بالعــودة الطوعيــة لاجئيــن ويخلــص ســوريا مــن 

اإلرهــاب”.

فــي 20/ شــباط نقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء المواليــة للنظــام الســوري أن رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد قــام 
بزيــارة إلــى ســلطنة عمــان حيــث التقــى هنــاك ســلطان عمــان هيثــم بــن طــارق، وفــي 27/ شــباط قالــت وكالــة ســانا 
أيضــًا إّن رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد التقــى فــي دمشــق ســامح شــكري، وزيــر الخارجيــة المصــري، الــذي نقــل 
لرئيــس النظــام الســوري رســالة مــن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي “أكــد فيهــا تضامــن مصــر مــع ســوريا 
واســتعدادها لمواصلــة دعــم الســوريين بمواجهــة آثــار الزلــزال” حســبما مــا نقلــت الوكالــة. ونشــير إلــى أن التطبيــع 
مــع النظــام الســوري يعتبــر إهانــة للدولــة التــي تقــوم بذلــك، كمــا يعتبــر بموجــب القانــون الدولــي دعمــًا لانتهــاكات 
التــي يمارســها النظــام الســوري بحــق الشــعب الســوري، ألنَّ محاربــة االنتهــاكات الفظيعــة التــي ُتشــكل جرائــم ضــدَّ 

اإلنســانية وجرائــم حــرب تعتبــر مــن صلــب مهــام دول العالــم كافــًة باعتبارهــا مصادقــًة علــى اتفاقيــات جنيــف. 

فــي 23/ شــباط أصــدر مجلــس االتحــاد األوروبــي بيانــًا قــال فيــه إنــه نظــرًا لخطــورة األزمــة اإلنســانية فــي ســوريا التــي 
تفاقمــت بســبب الزلــزال، قــرر المجلــس اعتمــاد تعديــل علــى اإلجــراءات التقييديــة والعقوبــات الخاصــة بالوضــع فــي 
ســوريا، وهــذا التعديــل يأتــي ضمــن إطــار تســهيل وتســريع إيصــال المســاعدات اإلنســانية، حيــث وبموجــب التعديــل 
الجديــد لــم يعــد هنــاك حاجــة للمنظمــات اإلنســانية الحصــول علــى إذن مســبق مــن الســلطات الوطنيــة المختصــة 
فــي الــدول األعضــاء لنقــل أو تقديــم الســلع والخدمــات المخصصــة لألغــراض اإلنســانية إلــى األشــخاص والكيانــات 

الســورية المدرجــة علــى قوائــم عقوبــات االتحــاد األوروبــي.

https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/pfbid0GFGnx1uPpQMV95t7SN7ZMZsoRpttvUjsUxt9CzD7tdX8S5muakw3M55W6ukbmG2El
https://www.savethechildren.net/news/children-who-have-survived-earthquakes-t-rkiye-and-syria-need-help-finding-their-families-not
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-15-2023/
https://www.almamlakatv.com/news/111909-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR3sinTFWkwm5y1AgCwcIemtk2VQwY8yiSzTjy6aCYaJgAmKIiKdkAo_j6k
http://www.sana.sy/?p=1845106
https://www.sana.sy/?p=1849501
https://www.sana.sy/?p=1849501
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/23/earthquake-in-turkiye-and-syria-eu-amends-restrictive-measures-in-place-regarding-syria-to-facilitate-the-speedy-delivery-of-humanitarian-aid/
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فــي 23/ شــباط أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرًا عــن االســتجابة لكارثــة الزلزال، قــال التقرير أن النظام الســوري 
يواصــل منــع أو تقييــد دخــول المســاعدات إلــى المناطــق التــي تضــم ســكانًا ينظــر إليهــم علــى أنهــم معارضــون لــه، 
كمــا منــع النظــام الســوري وصــول المســاعدات إلــى األحيــاء التــي تقطنهــا أغلبيــة كرديــة فــي مدينــة حلــب، وأوضــح 
التقريــر أنــه حتــى 15/ شــباط لــم تصــل فــرق إنقــاذ دوليــة إلــى شــمال غــرب ســوريا، مــا عــدا فــرق صغيــرة مــن مصــر 
وإســبانيا، ولــم تحصــل المنظمــات المحليــة إال علــى الحــد األدنــى مــن الدعــم علــى صعيــد اآلالت الثقيلــة وغيرهــا مــن 
معــدات اإلنقــاذ، مــا عرقــل بشــدة جهــود البحــث واإلنقــاذ التــي بذلتهــا هــذه المنظمــات، بينمــا أرســلت دول عربيــة 
ودول شــمال إفريقيــة وإيــران وغيرهــا الدعــم إلــى النظــام الســوري الــذي لــم يســتخدمها إال فــي مناطــق ســيطرته. 

فــي 24/ شــباط قالــت وكالــة رويتــرز لألنبــاء نقــًا عــن التلفزيــون الرســمي اإليرانــي أنــه مــن المرجــح أن تبيــع إيــران 
صواريــخ أرض- جــو للنظــام الســوري، وقــد نشــرت وكالــة تســنيم اإليرانيــة لألنبــاء شــبه الرســمية فــي اليــوم ذاتــه علــى 
حســابها علــى موقــع تويتــر صــورًا قالــت إنهــا “جانــب مــن خــط توليــد صــاروخ الدفــاع الجــوي اإليرانــي صيــاد - 2 والــذي 
ــد النظــام الســوري  يســتخدم فــي منظومــة 15 خــرداد للدفــاع الجــوي اإليرانــي، والتــي َسُتســّلم إلــى ســوريا.” إن تزوي
باألســلحة هــو خــرق فاضــح لقانــون قيصــر وللعقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة المفروضــة علــى النظــام الســوري 

ويشــكل دعمــًا لــه فــي ارتــكاب االنتهــاكات علــى شــعبه.

فــي 28/ شــباط عقــد مجلــس األمــن الدولــي جلســة بحــث خالهــا آخــر التطــورات السياســية واإلنســانية فــي ســوريا. 
ــن غريفيــث، منســق األمــم  ــر بيدرســون، المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة لســوريا، ومارت طالــب فيهــا كل مــن غي

المتحــدة لإلغاثــة الطارئــة، بعــدم تســييس المســاعدة وبتعزيــز الدعــم اإلنســاني للوفــاء باالحتياجــات المتزايــدة.

على صعيد المحاسبة والمناصرة:

فــي 2/ شــباط قضــت المحكمــة األوربيــة لحقــوق األنســان بــأن تدفــع الحكومــة المجريــة )الهنغاريــة( غرامــة ماليــة 
بقيمــة 39600 يــورو، لشــقيق الجــئ ســوري تســبب حــرس الحــدود المجــري فــي وفاتــه فــي 2016، أثنــاء محاولتــه 
مــع مجموعــة الجئيــن آخريــن، أن يعبــروا نهــر تيســا إلــى المجــر، فقــام حــرس الحــدود المجــري بمحاولــة إعادتهــم إلــى 
صربيــا، مســتخدمين الغــاز المســيل للدمــوع ورميهــم بالحجــارة، كمــا قامــوا بإطــاق كاب شــرطة عليهــم، وقــد 

ــازم فــي وفــاة الاجــئ. ــم تقــم بالتحقيــق الفعــال وال ــة ل وجــدت المحكمــة أن الســلطات المجري

ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســيد فضــل عبــد الغنــي  ــام مــن 6 وحتــى 8/ شــباط عقــد مدي علــى مــدار األي
اجتماعــات عــدة مــع مســؤولين رفيعــي المســتوى مــن مكاتــب عــدة عاملــة فــي الحكومــة األمريكيــة، بمــا فيهــا: البيــت 
األبيــض، وزارة الخارجيــة، وزارة الدفــاع، وزارة الخزانــة، بهــدف طــرح نقــاط حقوقيــة نعتقــد أنهــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن 
التفاعــل مــن قبــل هيئــات متعــددة فــي الحكومــة األمريكيــة، وقــد أدى وقــوع الزلــزال الكارثــي فــي تركيــا وســوريا إلــى 
وضــع ملــف المســاعدات اإلنســانية علــى جــدول أعمــال العديــد مــن االجتماعــات، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان فــي 27/ شــباط بيانــًا عــن هــذه االجتماعــات.

فــي 23/ شــباط قالــت وكالــة أسوشــيتد بــرس إن محكمــة مقاطعــة العاصمــة األلمانيــة أدانــت متهــم فلســطيني-
ســوري بارتكابــه جريمــة حــرب وجريمــة قتــل فــي ســوريا فــي 2014، وذلــك حيــن قــام بإطــاق قذيفــة صاروخيــة علــى 
حشــد مــن المدنييــن فــي مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق كانــوا ينتظــرون توزيــع مســاعدات غذائيــة مقدمــة مــن وكالــة 
األونــروا التابعــة لألمــم المتحــدة فــي 23/ آذار/ 2014، مــا أدى إلــى مقتــل 4 أشــخاص وإصابــة اثنيــن آخريــن بجــراح 
ــع لحركــة  ــأن المــدان المدعــو موفــق د. يتب ــة ب ــد، وأضافــت الوكال ــه المحكمــة بالســجن المؤب ــرة، وحكمــت علي خطي

ــة للنظــام الســوري. فلســطين الحــرة الموالي

https://www.amnesty.org/ar/documents/eur44/6470/2023/ar/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-likely-supply-air-defence-missiles-syria-iranian-state-tv-2023-02-24/?fbclid=IwAR0ChbsQbAHTfGh74hx1uKW8pfuv5JqeREKkups2BsHr_Tr_1zKotL1VeqU
https://twitter.com/Tasnim_Arabic/status/1629156476517249025?s=20
https://news.un.org/ar/story/2023/02/1118547
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-222791%22]}
https://snhr.org/arabic/?p=16952
https://snhr.org/arabic/?p=16952
https://apnews.com/article/germany-syria-government-damascus-f172d889dd4989dcbbe1185ce4e9ba01
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فــي 25/ شــباط أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا قــال إّن األســتاذ فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي 
للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان شــارك فــي فعاليــة بعنــوان “محاربــة التضليل اإلعالمي: مســؤولية مشــتركة” 
فــي 23/ شــباط، التــي نظمتهــا البعثــة الدائمــة أللمانيــا فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وبالتعــاون مــع شــبكة 
تقويــة القواعــد المناهضــة لألســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة CBWNet، وعقــدت فــي مقــر الســفارة األلمانيــة فــي 
مدينــة الهــاي، ناقشــت الفعاليــة حمــات التضليــل اإلعامــي التــي ترعاهــا بعــض الــدول والتــي تشــكل تهديــدًا لقــدرة 

المؤّسســات الدوليــة علــى العمــل بشــكل فعــال. 

فــي 28/ شــباط أجــاز مجلــس النــواب األميركــي القــرار رقــم H. Res. 132 الــذي أدان الجهــود التــي يبذلها النظام الســوري 
اســتغال الكارثــة بســخرية للتهــرب مــن الضغــط والمســاءلة الدولييــن، بمــا فــي ذلــك منــع األمــم المتحــدة مــن 
تقديــم المســاعدة عبــر المعابــر الحدوديــة ودعــا إلــى زيــادة آليــة الرقابــة لضمــان عــدم تحويــل المســاعدة التــي تمولهــا 

الواليــات المتحــدة لصالــح النظــام الســوري.

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في شباط:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط علــى 

يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط مقتــل 81 مدنيــًا، بينهــم 8 طفــًا و4 ســيدة )أنثــى بالغــة( 
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري، مــن بيــن الضحايــا 2 مــن الكــوادر الطبيــة. كمــا وثقنــا مقتــل 4 
شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 1 مجــزرة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري 

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

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

أواًل: األطراف الرئيسة:

ــة(1: 39  	 ــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبي قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحلي
بينهــم 3 طفــًا، و1 ســيدة.

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

قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 7 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة. 	

قوات التَّحالف الدولي: 1 	

 نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة . 1
محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة 
ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة 
متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن 
األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام 

الــذي يحكــم ســوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

https://snhr.org/arabic/?p=16943
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-resolution/132/text
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-resolution/132/text
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ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 33 مدنيًا بينهم 4 طفًا و2 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي: 

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 6 بينهم 1 طفًا.  	

رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 17 بينهم 1 طفًا.  	

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 3 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة.  	

قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 5 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة.  	

عبث باألسلحة: 1  	

حرس الحدود التركي: 1  	

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط مــا ال يقــل عــن 137 حالــة اعتقــال تعســفي / احتجــاز بينهــا 6 
طفــًا و3 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا 
علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات ريــف دمشــق فدمشــق ثــم درعــا. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن 
ــزاع  ــد أطــراف الن ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى ي ث بشــكل مفصَّ الشــهر الجــاري يتحــدَّ

والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

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

قوات النظام السوري: 64، بينهم 1 طفًا، و2 سيدة. 	

هيئة تحرير الشام2 : 7 	

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 23 بينهم 1 طفًا و1 سيدة. 	

قوات سوريا الديمقراطية: 43 بينهم 4 طفًا. 	

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

ــة فــي  لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة حــوادث اعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
شــهر شــباط.

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 شــباط.

 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية. 2
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رابعًا: مرفقات:

توثيق مقتل 81 مدنيا بينهم 8 أطفال و4 سيدات، و4 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في شباط 2023. 1

توثيق ما ال يقل عن 137 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في شباط بينهم 6 أطفال و3 سيدات )أنثى بالغة(. 2

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.

 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(.

https://snhr.org/arabic/?p=16989
https://snhr.org/arabic/?p=16989
https://snhr.org/arabic/?p=16998
https://snhr.org/arabic/?p=16998
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التَّوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى  	
“توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا”.

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب التوقــف عــن  	
اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب 

الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم  	
مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار  	
ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

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.
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إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن  	 ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ
ــزاع  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. 	

: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.
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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.

إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

ــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع  	 ــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التميي ضمــان حماي
عــن أيــة هجمــات 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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