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قبــل اثنــي عشــر عاًمــا، نــزل الشــعب الســوري إلــى الشــوارع للمطالبــة بحقــه فــي التغييــر السياســي مــن حكــم العائلــة 
إلــى انتخابــات ديمقراطيــة، وبالحريــة مــن تســلط األجهــزة األمنيــة وبالكرامــة، وامتدت المظاهرات الشــعبية لتشــمل 
مختلــف المحافظــات الســورية، واســتمرت علــى مــدى أشــهر طويلــة، قابــل النظــام الســوري هــذه المظاهــرات 
بإطــاق الرصــاص الحــي، وبحمــات اعتقــاالت واســعة طالــت المئــات مــن المتظاهريــن، وتعــرض المعتقلــون 
للتعذيــب الوحشــي، ومــات العديــد منهــم تحــت التعذيــب، وقســم آخــر تعــرض لاختفــاء القســري ومــا زال العديــد 
منهــم مختفيــًا حتــى اآلن، ولــم يقــم مجلــس األمــن وال المجتمــع الدولــي بــردع النظــام الســوري عــن هــذه االنتهــاكات 
التــي وصلــت إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية، ممــا ســاهم فــي تحــول الحــراك الشــعبي إلــى نــزاع مســلح داخلــي فــي الربــع 
األول مــن عــام 2012 أي بعــد مــرور قرابــة عــام علــى انــدالع المظاهــرات الســلمية، ودخلــت أطــراف عــدة فــي هــذا 

النــزاع ممــا تســبب فــي طــول مــدة الكارثــة الســورية.

طــوال جميــع تلــك الســنوات مورســت أفظــع أشــكال االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري، وكان النظــام الســوري 
متفوقــًا دومــًا علــى جميــع أطــراف النــزاع األخــرى بحجــم وشــدة االنتهــاكات التــي وصلــت إلــى قتــل مئــات اآلالف، 
وإخفــاء قســري لعشــرات اآلالف، وقتــل آالف الســوريين تحــت التعذيــب، وغيــر ذلــك مــن االنتهــاكات التــي نقــوم 
ــم بناؤهــا  ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، التــي ت ــى قاعــدة بيان بتحديــث حصيلتهــا بشــكل دوري اســتنادًا إل
علــى مــدى قرابــة اثنــا عشــر عامــًا اســتنادًا إلــى عمليــات المراقبــة اليوميــة التــي يقــوم بهــا فريــق عملنــا داخــل وخــارج 

ســوريا، ويمكــن االطــاع علــى منهجيــة عملنــا  عبــر الرابــط التالــي.

 

فــي كل عــام تصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريرهــا الســنوي فــي هــذه الذكــرى، وهــذا هــو التقريــر الثانــي 
ُر النــزاع المســلح الداخلــي واســتمراره والعجــز الدولــي حتــى اآلن عــن  عشــر، ومنعــًا مــن تكــرار تسلســل أحــداث ُتصــوِّ
ــر الجميــع بالكلفــة البشــرية الهائلة التي خســرها الســوريون فــي نضالهم  إيجــاد حــلٍّ لــه، نحــاول فــي هــذا التقريــر أن نذكِّ
نحــو الحريــة والديمقراطيــة ودولــة القانــون، ونســتعرض تحديثــًا لحصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا الشــعب 
والدولــة الســورية، وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، كمــا أننــا نقــوم بســرد النتهــاكات أخــرى، 
غيــر تلــك التــي نقــوم بتوثيقهــا، مســتندين فيهــا علــى بيانــات أمميــة ومنظمــات دوليــة ذات مصداقيــة عاليــة، مــن أجــل 
ــت بالســوريين، وذلــك مــن أجــل التأكيــد علــى أن االنتهــاكات  إعطــاء صــورة أكثــر شــمولية عــن جســامة الكارثــة التــي حلَّ
بحــق الســوريين لــم تتوقــف منــذ عــام 2011، وبــأن المجتمــع الدولــي وعلــى رأســه مجلــس األمــن الدولــي قــد فشــل 
بشــكل مطلــق فــي إيجــاد حــل للنــزاع الســوري يضمــن انتقــال سياســي بشــكل ديمقراطــي، ويهيــئ الظــروف أمــام 

عــودة النازحيــن والاجئيــن ويــؤدي إلــى رفــع العقوبــات المفروضــة والبــدء فــي عــودة األمــن واالســتقرار.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

صارخــًا  تذكيــرًا  الســوري  النظــام  ضــد  الشــعبي  للحــراك  عشــرة  الثانيــة  الســنوية  الذكــرى  تعــد 

بالمعانــاة المســتمرة للشــعب الســوري، وبطــول أمــد هــذا النــزاع وعجــز المجتمــع الدولــي ومجلــس 

األمــن عــن إيجــاد حــل لــه، أو عــدم رغبتــه فــي ذلــك، لقــد تـُـرك الشــعب الســوري وحيــداً فــي مواجهــة أحد 

أقســى األنظمــة االســتبدادية علــى وجــه الكــرة األرضيــة، وكذلــك مواجهــة انتهــاكات أطــراف النــزاع 

األخــرى، ولــم يتقــدم مســار االنتقــال السياســي خطــوة واحــدة منــذ ســنوات طويلــة، لقــد حــان الوقــت 

إليجــاد حــل للكارثــة الســورية، ولــن يكــون ذلــك دون محاســبة النظــام الســوري المتســبب الرئيــس 

فيمــا وصلــت إليــه ســوريا والســوريين مــن معانــاة وتشــريد ألكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري.

أواًل:: التقرير السنوي الثاني عشر وتحديث لحصيلة أبرز الخسائر البشرية: 

https://snhr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
https://snhr.org/arabic/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a/
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ثانيًا:  تغير كبير في مناطق السيطرة تبعًا للتطورات العسكرية، وسالح

الطيران المسؤول األول عن عمليات القتل والتدمير والتشريد:

شــهدت عمــوم المناطــق فــي ســوريا وعلــى مــدار ســنوات عــدة تغيــرًا كبيــرًا وتدريجيــًا فــي تــوزع مناطــق الســيطرة، 
تبعــًا للتطــورات العســكرية، وتزامــن ذلــك مــع تحــول الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطية في ســوريا إلى نزاع مســلح 
ــذ دخــول  ــات العســكرية من ــرة العملي ــزاع عســكريًا. ومــع انخفــاض وتي داخلــي ومشــاركة أطــراف عــدة فــي هــذا الن
اتفــاق وقــف إطــاق النــار1  فــي منطقــة إدلــب حيــز التنفيــذ فــي 6/ آذار/ 2020 بــات التغيــر فــي واقــع الســيطرة ضئيــًا 
مقارنــًة بأعــوام ســابقة، وتوضــح الخرائــط التاليــة تغيــر واقــع الســيطرة بيــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 

ســوريا ســنويًا منــذ آذار 2011:

تم التوصل إليه في لقاء جمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فاديمير بوتين في موسكو في 5/ آذار/ 2020. 1

https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1428999/
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Ef1uXY3-QNVKrfUToaI9shoB3MnPeKyhXZKlgUbMh7CwMg?e=QfMBunR230211AG5
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ارتكبــت مختلــف أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة انتهــاكات لحقــوق اإلنســان فــي ســبيل بســط ســيطرتها 
النظــام الســوري وحلفــاؤه بقيــة  الحفــاظ علــى مناطــق نفوذهــا، ويتصــدر  أو  العســكرية علــى منطقــة محــددة 
األطــراف بفــارق شاســع، وهــو الــذي ارتكــب عمليــات قتــل واعتقــال منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي، وبلغــت كثيــر 
مــن االنتهــاكات التــي مارســها مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية، وذلــك بحســب العشــرات مــن تقاريــر لجنــة التحقيــق 

ــة المســتقلة التابعــة لمجلــس حقــوق اإلنســان. األممي

ولتوضيــح حجــم وكثافــة االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الشــعب الســوري فــي ضــوء تغيــر واقــع النفــوذ العســكري، 
حقــوق  انتهــاكات  بأبــرز  الخاصــة  بياناتنــا  اإلنســان، وقواعــد  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  أرشــيف  إلــى  وباالســتناد 
اإلنســان وبشــكل أساســي قاعــدة بيانــات ضحايــا حــوادث القتــل خــارج إطــار القانــون مــن المدنييــن، وقاعــدة بيانــات 
حــوادث االعتقــال/ االختفــاء القســري، واللتــان تمكناننــا مــن فــرز حصيلــة الضحايــا وفقــًا لمــكان وقــوع الحادثــة ووفقــًا 
للمنطقــة التــي ينتمــي إليهــا الضحيــة، إضافــة إلــى قواعــد بيانــات حــوادث اســتخدام أبــرز األســلحة غيــر المشــروعة 
ــا بإعــداد خريطــة تظهــر مؤشــرًا يعكــس بشــكل تقريبــي حجــم  ــل المتفجــرة(، قمن ــة، البرامي ــة، العنقودي )الكيميائي
وكثافــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تعرضــت لهــا المحافظــات الســورية؛ وقــد اعتمدنــا فــي منهجيتنــا فــي 
أثنــاء جمــع وتحليــل البيانــات موقــع كل حادثــة انتهــاك، أي المحافظــة التــي شــهدت حادثــة القتــل، االعتقــال، الهجــوم 
ــا مــن توثيقــه هــو  ــا. ونؤكــد أن مــا تمكن بســاح عشــوائي، بصــرف النظــر عــن المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا الضحاي
الحــد األدنــى فــي ظــل حجــم وكثافــة االنتهــاكات وســعة نطاقهــا، إضافــًة إلــى مــا يواجهنــا مــن تحديــات فــي عمليــات 

التوثيــق، والتــي يمكــن االطــاع عليهــا عبــر االطــاع علــى منهجيــة عملنــا. 

 

خريطــة تظهــر مؤشــر كثافــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، منــذ آذار/ 

2011 حتــى آذار/ 2023

لقــد كان لســاح الطيــران، الــذي امتلكتــه كل مــن قــوات الحلــف الســوري الروســي وقــوات التحالــف الدولــي، ومــا 
يســتخدمه النظــام الســوري وحلفــاؤه فــي عمليــات القصــف مــن صواريــخ وقنابــل وبراميــل متفجــرة الــدور األكبــر فــي 
إحــداث التغييــر فــي واقــع الســيطرة العســكرية علــى األرض، ومــا نجــم عنــه مــن انتهــاكات، كان أبرزهــا عمليــات القتــل 
والتشــريد والتدميــر للبنــى التحتيــة. ووفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن القصــف الجــوي، 

هــو المتســبب فيمــا بيــن 70 إلــى 75 % مــن إجمالــي عمليــات القتــل والدمــار، وبالتالــي التشــريد. 

https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/documentation
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/documentation
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ولتوضيــح ذلــك بشــكل عملــي قمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باختيــار عــدد مــن المناطــق كعينــات، 
وفــق معاييــر مــن أبرزهــا: 

تم اختيار العينات من المحافظات الثاث األعلى كثافة وفق مؤشر كثافة االنتهاكات الذي تم عرضه آنفًا. 	

تم اختيار العينات من المناطق التي تغيرت فيها السيطرة لصالح النظام السوري؛ على اعتبار أنه: 	

هــو الجهــة التــي تفــرض ســيطرتها اآلن -واقــع الســيطرة العســكرية شــبه ثابــت منــذ آذار/ -2020 علــى . 1
قرابــة 65 % مــن مســاحة ســوريا.

يتصــدر بقيــة أطــراف النــزاع جميعــًا بارتكابــه قرابــة 88 % مــن حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي . 2
تمكنــا مــن توثيقهــا. 

تم اختيار العينات من مناطق شهدت قصفًا جويًا من قبل النظام السوري وحليفته روسيا فقط.  	

حصلنــا علــى صورتيــن علــى األقــل مــن صــور األقمــار الصناعيــة لــكل واحــدة مــن العينــات، بهــدف إجــراء مقارنــة بيــن 
حقبتيــن زمنيتيــن خضعــت المنطقــة العينــة فيهمــا لســيطرة النظــام الســوري، وبالتالــي فــإن المســؤولية كاملــة 
عــن حجــم الدمــار فــي حقبــة تتــراوح بيــن خــروج المنطقــة عــن ســيطرة النظــام الســوري واســتعادته الســيطرة عليهــا 
تقــع علــى عاتــق النظــام الســوري وحلفائــه. وفيمــا يلــي 4 عينــات تــم اختيارهــا مــن المحافظــات الثــاث األعلــى كثافــة 

فــي حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تمكنــا مــن توثيقهــا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023:

محافظة ريف دمشق: 

صور ملتقطة باألقمار الصناعية ُتظهر حجم الدمار في بلدة مسرابا؛ نتيجة الهجمات السورية الروسية بين تشرين األول/ 

2013 وآذار/ 2018

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Eb0rNif7g8FFmLGyVs6jEB4B43SrLgKsR-_VAie5JT7IBg?e=gZEPJJR230211AG9-02
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Eb0rNif7g8FFmLGyVs6jEB4B43SrLgKsR-_VAie5JT7IBg?e=gZEPJJR230211AG9-02
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محافظة حلب:
صورتــــان ملتقطتـــــان باألقمـــــــــار الصناعية تظهران حجم الدمار في حي الشعار شرق مدينة حلب، نتيجة الهجمات السورية 

الروسية بين عامي 2012 و2016 

صورتــان ملتقطتــن باألقمــار الصناعية ُتظهران حجم الدمار في بلدة الشيفونية؛ نتيجة الهجمات السورية الروسية بين 
تشرين األول/ 2013 وآذار/ 2018

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EXBak7q-aDpAitYXti8m-VwB1UzppJtnuVSQEiz7N31OEQ?e=UxzFJh
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ألف: القتل خارج نطاق القانون: توثيق مقتل 230224 مدنيًا بينهم 30007 طفاًل و16319 سيدة: 

ــخ اصــدار هــذا  ــاة المدنييــن، وعلــى مــدار 12 عامــًا وحتــى تاري ــم علــى حي ــزال ســوريا أحــد أخطــر البلــدان فــي العال مــا ت
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي  ــد مختلــف أطــراف الن ــر لــم تتوقــف عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون علــى ي التقري

ســوريا.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن230224  مدنيــًا بينهــم 30007 طفــًا و16319 ســيدة 
ــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023، توزعــوا علــى  )أنثــى بالغــة( علــى ي

النحــو التالــي:

ثالثًا:  حصيلة أبرز االنتهاكات المرتكبة في سوريا خالل اثنا عشر عامًا

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

محافظة دمشق: 

ــار الصناعيــة تظهــران حجــم الدمــار فــي حــي القابــون شــرق مدينــة دمشــق، نتيجــة  ــان باألقمـــــــــ ــان ملتقطتـــــ صورتــــ
الهجمــات نتيجــة الهجمــات الســورية الروســية بيــن عامــي 2012 و2017

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EQ9YcdsQVNxDsvKPJZ2pZ6cBZaSze9-mqfj4_0H2kPqX4A?e=2Z45T2R230211AG9-05
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قوات النظام السوري2: 201055 بينهم 22981 طفًا، و11976 سيدة. 	

القوات الروسية: 6950 بينهم 2048 طفًا، و977 سيدة. 	

تنظيم داعش: 5054 بينهم 958 طفًا، و587 سيدة. 	

هيئة تحرير الشام3: 517 بينهم 74 طفًا، و79 سيدة. 	

الحزب اإلسالمي التركستاني: 4. 	

جميع فصائل المعارضة المسلحة4 / الجيش الوطني: 4206 بينهم 1007 طفًا، و885 سيدة. 	

قوات سوريا الديمقراطية: 1420 بينهم 250 طفًا، و169 سيدة. 	

قوات التحالف الدولي: 3051 بينهم 926 طفًا، و658 سيدة. 	

جهات أخرى: 7967 بينهم 1763 طفًا، و988 سيدة. 	

مقتل 230224  مدنيًا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2023

نستخدم مصطلح النظام السوري بشكل عام عوضًا عن مصطلح الحكومة، وذلك ألن طبيعة السلطة في سوريا هي توتاليتارية دكتاتورية ترتكز في الحكم على . 2
مجموعة محدودة جدًا من األفراد، هم رئيس الجمهورية وقادة األجهزة األمنية بشكل رئيس، فيما يلعب الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية دورًا شكليًا 

ومحدودًا للغاية ويقتصر على تنفيذ ما يرسمه النظام الحاكم بدقة، وليس لهم أي قرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، فيما كافة 
الصاحيات الرئيسة متمركزة بيد رئيس الجمهورية واألجهزة األمنية، فالحكم في سوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقية، وإنما هيكلية واجهة فارغة، فوزير 

الداخلية يتلقى األوامر من األفرع األمنية التي من المفترض أنها تتبع له، وال يستطيع وزير العدل أن يستدعي عنصر أمن مدني الرتبة وليس رئيس فرع أمني، األفرع األمنية 
مع الرئيس هي النظام الذي يحكم سوريا.

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.. 3

مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى اآلن في جميع المناطق التي سيطرت عليها.. 4
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مقتل 30007 طفاًل على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2023

مقتل 28807 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2023

تظهــر الرســوم البيانيــة أعــاه أن قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه تتصــدر بقيــة أطــراف النــزاع بفــارق شاســع، 
فقرابــة 91 % مــن الضحايــا المدنييــن قتلــوا علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي اإليرانــي، قرابــة 3 % منهــم قتلــوا 

علــى يــد القــوات الروســية بعــد تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي أيلــول 2015. 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EeH6yT7vbulOnNDJcWLtuooBw77g1vl1mCQbzfKn0BXxug?e=NJLleCR230211AG1-03
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يظهــر تحليــل البيانــات ارتفاعــًا فــي حصيلــة الضحايــا المدنييــن فــي العــام الثانــي النــدالع الحــراك الشــعبي )منــذ آذار 
2012 حتــى آذار 2013(، تــاه العــام الثالــث )منــذ آذار 2013 حتــى آذار 2014(، وقــد بلغــت قرابــة 29 %، و27 % علــى الترتيــب، 
أي أن نحــو 56 % مــن حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن وثقنــا مقتلهــم منــذ آذار 2011، قــد قتلــوا بيــن آذار 2012 وآذار 

 .2014

توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة على مدى السنوات الـ 12 الماضية على النحو التالي:

وتوزعت حصيلة الضحايا الذين وثقنا مقتلهم منذ آذار 2011 بحسب المحافظات على النحو التالي:
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https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EY19jisan5lKpGv-8oBggO4BCIiHHKQAkKBHzIlV9zVeTg?e=XpL1nHR230211AG1-06


في الذكرى الثانية عشرة النطالق الحراك الشعبي: توثيق مقتل 230224 مدنيا بينهم 15272 

بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817، وتشريد قرابة 14 مليون سوري
10

حصيلة ضحايا الكوادر الطبية:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 874 مــن الكــوادر الطبيــة على يــد أطراف النزاع والقوى المســيطرة 
فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023، توزعــوا علــى النحو التالي:

قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية: 655 	
القوات الروسية: 69 	
تنظيم داعش: 36 	
هيئة تحرير الشام: 2 	
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 29 	
قوات سوريا الديمقراطية: 6 	
قوات التحالف الدولي: 13 	
جهات أخرى: 64 	

وفــق مــا يشــير إليــه تــوزع حصيلــة الضحايــا علــى المحافظــات فقــد شــهدت جميــع المحافظــات الســورية حــوادث 
قتــل بحــق المدنييــن علــى مــدار الســنوات الـــ 12 الماضيــة، وقــد تصــدرت محافظــات ريــف دمشــق وحلــب وحمــص 
بقيــة المحافظــات، حيــث ســجلنا فيهــا قرابــة 52 % مــن حصيلــة الضحايــا اإلجماليــة، توزعــت علــى النحــو التالــي: قرابــة 

21 % فــي ريــف دمشــق، و17 % فــي حلــب، ثــم 14 % فــي حمــص.

مقتل 874 من الكوادر الطبية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2023

يظهــر الرســم البيانــي الســابق أن قرابــة 83 % مــن حصيلــة الضحايــا مــن الكــوادر الطبيــة قــد قتلــوا علــى يــد قــوات 
الحلــف الســوري الروســي، ونشــير إلــى أن العديــد منهــم قــد قتلــوا بســبب قصــف المراكــز الطبيــة، أو فــي أثنــاء 
إســعافهم الجرحــى، وإن هــذه الحصيلــة المرتفعــة تعتبــر مؤشــر صــارخ علــى تعمــد قــوات هــذا الحلــف اســتهداف 

ــون فيهــا وتدميرهــا. ــي يعمل ــة والمراكــز الت الكــوادر الطبي

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EZ6s6rpyfLxJta45b0ErMMkBNW269fOWu9TVHj276h94FQ?e=Z7BsHYR230211AG1-07
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مقتل 714 من الكوادر اإلعالمية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2023

يظهــر تحليــل البيانــات أن قــوات الحلــف الســوري الروســي قــد قتلــت مــا نســبته نحــو 82 % مــن حصيلــة الضحايــا مــن 
الكــوادر اإلعاميــة، قتــل قرابــة 78 % منهــم علــى يــد النظــام الســوري وقرابــة 4 % علــى يــد القــوات الروســية. 

حصيلة ضحايا الكوادر اإلعالمية:

ســجلت الشــبكة الســوية لحقــوق اإلنســان مقتــل 714 مــن الكــوادر اإلعاميــة علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
2023، توزعــوا علــى النحــو التالــي: 2011 حتــى آذار/  المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 

قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية: 553 	
القوات الروسية: 24 	
تنظيم داعش: 64 	
هيئة تحرير الشام: 8 	
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 26 	
قوات سوريا الديمقراطية: 4 	
قوات التحالف الدولي: 1 	
جهات أخرى: 34 	

 قسريًا:
ٍ

باء: ما ال يقل عن 154817 معتقل تعسفيًا/ مختف

يعتبــر االعتقــال التعســفي مــن أول االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري ضــد الحــراك الشــعبي الــذي انطلــق 
فــي آذار/2011 وطالــب بإصــاح سياســي ونــادى بالحريــة والكرامة، واتســمت عمليات االعتقال بأنها واســعة النطاق، 
ــز بيــن الفئــات العمريــة أو الجنــس أو االنتمــاءات الدينيــة والسياســية، ومــع توســع المظاهــرات وانتشــارها  لــم تميِّ
فــي مختلــف المحافظــات الســورية ازدادت وتيــرة عمليــات االعتقــال التعســفي بهــدف ترهيــب المتظاهريــن وردع 
بقيــة أبنــاء الشــعب عــن االنضمــام للحــراك الجماهيــري، وهــذه العمليــات فــي حقيقتهــا أقــرب لعمليــات الخطــف، 
ر النظــام الســوري إمكانيــات األجهــزة األمنيــة  فــي الغالبيــة العظمــى منهــا )بنســبة قــد تصــل إلــى %90  (، وقــد ســخَّ
التــي تمتلــك عشــرات آالف العناصــر، لتنفيــذ عمليــات الدهــم واالعتقــال. ويتعــرَّض المعتقــل للتَّعذيــب منــذ اللحظــة 
األولــى العتقالــه، وُيحــَرم مــن التواصــل مــع عائلتــه أو محاميــه. وتنكــر الســلطات الســورية فــي غالبيــة الحــاالت وجــود 

 قســريًا.
ٍ

المعتقــل لديهــا، ويصبــح مصيــره مجهــواًل ويتحــول إلــى ُمختــف

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Ee0Y8QnGeNJLjTtVeOJC4ecBUnFjfAT3ZmdR0-AqXA5mSw?e=PHtIlZR230211AG2
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وبعــد دخــول أطــراف أخــرى غيــر النظــام الســوري كأطــراف فاعلــة فــي الصــراع، وســيطرة البعــض منهــا علــى 
مســاحات جغرافيــة فــي ســوريا، مارســت جميعهــا األســلوب ذاتــه فــي تعاملهــا مــع الفئــات المعارضــة والمنتقــدة 
لسياســاتها فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وفــي حيــن انخفضــت حــدة العمليــات العســكرية فــي ســوريا منــذ 
بدايــة 2020 ومــا ينجــم عنهــا مــن عمليــات قتــل وتدميــر، ال تــزال كل األطــراف تســتخدم سياســة االعتقال/االحتجــاز 
التعســفي واإلخفــاء القســري، حتــى بلغــت أعــداد المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا قرابــة الـــ 154 ألــف مواطــن 

ــة بذلــك. ــزاع فــي الكشــف عــن مصيرهــم رغــم المطالبــات الدولي ــوادر تشــير لرغبــة أطــراف الن ســوري، دون أي ب

وُنشــير إلــى أن هــذه الحصيلــة هــي مــا تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تســجيله وفقــًا للمعاييــر 
الــواردة فــي منهجيتنــا، وفــي معظــم األحــوال تتشــابه طريقــة االعتقــال مــع الخطــف إذ تقــوم العناصــر المســؤولة 
عــن االعتقــال باختطــاف الضحيــة دون التصريــح عــن نفســها أو إظهــار المذكــرة القضائيــة وهــو مــا ُيعــدُّ أشــبه 
بعمليــة خطــف، ثــم تنكــر الجهــات التــي قامــت باالعتقــال المســؤولية عنهــا وتتحــول الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت 

إلــى اختفــاء قســري.

 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 154817 شــخصًا، بينهــم 5199 طفــًا و10169 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ 

آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري: 135253 بينهم 3691 طفًا، و8473 سيدة. 	

تنظيم داعش: 8648 بينهم 319 طفًا، و255 سيدة. 	

هيئة تحرير الشام: 2426 بينهم 46 طفًا، و44 سيدة. 	

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3977 بينهم 364 طفًا، و873 سيدة. 	

قوات سوريا الديمقراطية: 4513 بينهم 779 طفًا، و524 سيدة. 	

ما ال يقل عن 154817 شخصًا، بينهم 5199 طفاًل و10169 سيدة )أنثى بالغة(، ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء 

القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2023

https://snhr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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شــهدت الســنوات الثــاث األولــى مــن الحــراك الجماهيــري الحصيلــة األعلــى ممــن اليزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء 
القســري بنحــو 50 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة، وذلــك نظــرًا لكثافــة االحتجاجــات واتســاع المســاحة الجغرافيــة التــي 

تشــهدها، وبلغــت ذروتهــا فــي العــام الثانــي للحــراك )منــذ آذار 2012 حتــى آذار 2013( بنحــو 19 %. 

توزعــت حصيلــة مــن ال يزالــون قيــد االعتقــال او االختفــاء القســري منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023 بحســب المحافظــة التــي 

ــي:  ــى النحــو التال ــة االعتقــال عل شــهدت حادث

 

توزعــت حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى مدى الســنوات الـــ 12 الماضية 

علــى النحــو التالي: 

يشــير التــوزع الموضــح أعــاه إلــى تصــدر محافظــة دمشــق بقيــة المحافظــات بحصيلــة مــن ال يزالــون قيــد االعتقــال/ 
االحتجــاز أو االختفــاء القســري بمــا نســبته قرابــة 18 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة، تليهــا محافظــة حلــب بقرابــة 15 %، 

فيمــا حلــت محافظــة ريــف دمشــق فــي المرتبــة الثالثــة بقرابــة 12 %، ثــم ديــر الــزور بقرابــة 11 %.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EZIMvFRzk1dDjK-EUMHnvgEBcKv9fJ5A08dM6LkqvSDfVQ?e=7j1rvJR230211AG3
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تاء: التعذيب: توثيق مقتل ما ال يقل عن 15272 شخصًا بسبب التعذيب بينهم 197 طفاًل و113 سيدة:

إن التعذيــب المحظــور بأقســى العبــارات فــي القانــون الدولــي، مــا زال يمــارس فــي ســوريا بالوتيــرة والمنهجيــة ذاتهــا 
منــذ آذار 2011، وهــو يمــارس بشــكل واســع بحــق المعارضيــن سياســيًا أو عســكريًا، بيــن أطــراف النــزاع، أو مــن 
القــوى المســيطرة بحــق أبنــاء المجتمــع الذيــن تحكمهــم، بهــدف بســط الســيطرة وقمــع أي مطالبــات حقوقيــة أو 
ممارســة ديمقراطيــة. ونشــير إلــى أنَّ عمليــة اعتقــال األشــخاص فــي ســوريا هــي شــكل مــن أشــكال التعذيــب، ألنــه 
يتــم دون مذكــرة قضائيــة، وهــذه ممارســة شــائعة مــن قبــل أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، يضــاف إليهــا أنماط 
أخــرى مــن التعذيــب، تحدثنــا عنهــا فــي بشــكل مفصــل فــي تقاريرنــا الســنوية التــي نصدرهــا فــي كل عــام بمناســبة 
اليــوم الدولــي لمســاندة ضحايــا التعذيــب، ولعــل مــن أقســاها أنَّ التعذيــب فــي ســوريا غيــر محــدود، بمعنــى أنــه 
ال يمكننــا تحديــد مقــدار معيــن مــن التعذيــب مقابــل اتهــام أو إدانــة الشــخص بجريمــة معينــة، بــل إن ممارســة 
التعذيــب مفتوحــة، وال تتوقــف طيلــة فتــرة اعتقالــه التــي قــد تمتــد لســنوات، فبإمــكان أي ضابــط فــي مراكــز االحتجــاز 
تعذيــب أي شــخص فــي أي وقــت يريــد، كمــا أنَّ ظــروف االحتجــاز الغايــة فــي الســوء وبشــكل خــاص إهمــال الرعايــة 
الطبيــة، تعتبــر بحــد ذاتهــا شــكًا مــن أشــكال التعذيــب. وإضافــة إلــى ذلــك فــإن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن 
يصبحــون مختفــون قســريًا، ويعتبــر االختفــاء القســري شــكًا مــن أقســى أشــكال التعذيــب، لمــا فيــه مــن انقطــاع 
عــن العالــم الخارجــي بمــا فــي ذلــك األهــل واألصدقــاء ومحامــي الدفــاع، ويســبب ألمــًا نفســيًا فظيعــًا علــى مــدار أيــام 

االختفــاء القســري.

لقــد مارســت كافــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا عمليــات التعذيــب بحــق خصومهــا، لكــنَّ النظــام 
الســوري كان األكثــر خطــورة، ألنــه يحتجــز األعــداد األكبــر مــن المعتقلين والمختفين قســريًا أواًل، وثانيًا ألن ممارســاته 
كانــت األكثــر منهجيــة واتســاعًا، ولــم يمــارس التعذيــب فــي مراكــز االعتقــال التابعــة لــه بشــكل فــردي بل كان سياســة 
ممنهجــة وعلــى نطــاق واســع، اتبعتهــا كل األجهــزة األمنيــة وبأســاليب متشــابهة؛ مــا يؤكــد ارتباطهــا جميعــًا بقــرار 
مركــزي واحــد، ويشــكل التعذيــب لــدى النظــام الســوري جرائــم ضــد اإلنســانية. ويتعــرض كل معتقــل لشــكل أو أكثــر 

مــن أشــكال التعذيــب ونقــدر حصيلــة مــن اعتقــل وأفــرج عنهــم بقرابــة 1.2 مليــون مواطــن ســوري.

كمــا يعــد النظــام الســوري الطــرف األكثــر ارتكابــًا لعمليــات القتــل بســبب التعذيــب نظــرًا لضخامــة عــدد حــاالت 
االعتقــال التــي مارســها وتحــول معظمهــم إلــى مختفيــن قســريًا، ووجــود عــدد كبيــر مــن مراكــز االحتجــاز ال تخضــع 
ــل أبــرز أســاليب التعذيــب التــي اســتخدمتها  لنا فــي تقريــر مفصَّ أليــة رقابــة مــن منظمــات حقوقيــة، وقــد ســجَّ
قــوات النظــام فــي مراكــز احتجازهــا والمشــافي العســكرية التابعــة لهــا، التــي بلغــت 72 أســلوبًا للتعذيــب الجســدي 

والنفســي والجنســي. 

لــم تقتصــر أســاليب التعذيــب علــى النظــام الســوري فقــد رصدنــا أســاليب تعذيــب لــدى األطــراف األخــرى وقــد تناولنــا 
ــعين   مــن التفصيــل أســاليب التعذيــب لــدى تنظيــم داعــش وهيئــة تحريــر الشــام ضمــن تقريريــن موسَّ

ٍ
بشــيء

أصدرناهمــا فــي عــام 2022.

ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 15272 شــخصًا بســبب التعذيــب بينهــم 197 
طفــًا و113 ســيدة )أنثــى بالغــة(، بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 

2011 حتــى آذار/ 2023، توزعــوا علــى النحــو التالــي:

https://snhr.org/arabic/?p=15701
https://snhr.org/arabic/?p=15701
https://sn4hr.org/arabic/?p=11639
https://snhr.org/arabic/?p=14719
https://snhr.org/arabic/?p=14769


في الذكرى الثانية عشرة النطالق الحراك الشعبي: توثيق مقتل 230224 مدنيا بينهم 15272 

بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817، وتشريد قرابة 14 مليون سوري
15

قوات النظام السوري: 15038 بينهم 190 طفًا، و94 سيدة. 	
تنظيم داعش: 32 بينهم 1 طفًا، و14 سيدة. 	
هيئة تحرير الشام: 32 بينهم 2 طفًا. 	
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 53 بينهم 1 طفًا، و2 سيدة. 	
قوات سوريا الديمقراطية: 90 بينهم 1 طفًا، و2 سيدة. 	
جهات أخرى: 27 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة. 	

مقتل 15272 شخصًا، بينهم 197 طفاًل و113 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة 

في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2023

تفــوق النظــام الســوري علــى بقيــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مــن حيــث أســاليب التعذيــب التــي 
اســتخدمها داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، ومــا نجــم عنهــا مــن ضحايــا، فقــد بلغــت حصيلــة الضحايــا بســبب 

التعذيــب علــى يــد النظــام الســوري قرابــة 99 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة الموثقــة لدينــا.

 

توزعت حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب على مدى السنوات الـ 12 السابقة على النحو التالي:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EcAVON6HLfhCsHNIxbunsJIBew-jUUGbksVKzzauvv1lhQ?e=wdo0ZDR230211AG5-02
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EU6LFhNXZ41NjSKoE5CLEA8Bsoj90bOEUb8qgPsIq9nm3Q?e=uwEm5FR230211AG5-03
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ــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023 علــى  ــوا بســبب التعذيــب )مــا ال يقــل عــن 15272 شــخصًا( من ــا الذيــن قتل توزعــت حصيلــة الضحاي

المحافظــات علــى النحــو التالــي:  

تظهــر الخريطــة أعــاه أن الحصيلــة األعلــى لضحايــا التعذيــب كانــت مــن أبنــاء محافظــة درعــا فحمــص ثــم دمشــق، 
بمــا نســبته قرابــة 17 %، 16 %، 12 % علــى الترتيــب. وقــد رصدنــا ممارســة النظــام الســوري لعمليــات التعذيــب فــي 
كثيــر مــن األحيــان علــى خلفيــة انتمــاء الضحيــة لمنطقــة مــا مناهضــة للنظــام الســوري كنــوع مــن االنتقــام الجماعــي 

فــي مراكــز احتجــازه.

كان ســاح البراميــل المتفجــرة أحــد أكثــر األســلحة االرتجاليــة التــي اســتخدمها النظــام الســوري فــي حربــه ضــدَّ 
شــعبه، إثــر انــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011، وتعتبــر البراميــل المتفجــرة الســاح األقــل تكلفــة مــن بيــن 
األســلحة التــي اســتخدمها ســاح الجــو التابــع للنظــام الســوري ويمتــاز بعشــوائيته الكبيــرة حيــث يعتمــد علــى مبــدأ 
ــا عبــر عمليــات الرصــد المســتمرة تصاعــد وتيــرة  ــة الهائلــة. وقــد الحظن ــه التدميري الســقوط الحــر، إضافــًة إلــى قوت
اســتخدام النظــام الســوري لهــذا الســاح كتكتيــك فــي إطــار الحمــات العســكرية التــي كان يكثفهــا علــى منطقــة 
معينــة خاضعــة لســيطرة أطــراف النــزاع األخــرى؛ بهــدف بســط ســيطرته عليهــا.  وبحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة 
ــاح لدينــا كان فــي 18/ تمــوز/ 2012 فــي مدينــة داعــل  الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن أول اســتخدام موثَّــق لهــذا السِّ
شــماَل محافظــة درعــا. وقــد أصدرنــا تقاريــر شــهرية وخاصــة ترصــد حصيلــة اســتخدام النظــام الســوري للبراميــل 
المتفجــرة وحصيلــة الضحايــا المدنييــن جــراء هــذا االســتخدام، وقــد أشــرنا فــي تقريرنــا الموســع األخيــر الصــادر فــي 
نيســان/ 2021 إلــى مراحــل تصنيــع البرميــل المتفجــر ومواقــع أبــرز المنشــآت التــي يتــم تصنيــع البراميــل المتفجــرة 
فيهــا، وقــد رصدنــا قيــام النظــام الســوري بإضافــة مــواد كيميائيــة مــع البراميــل المتفجــرة، كمــا أضيفــت مــواد حارقــة.

ثــاء: حصيلــة أربعــة أنــواع مــن األســلحة: البراميــل المتفجــرة، األســلحة الكيميائيــة، الذخائــر العنقوديــة، 
األســلحة الحارقــة:

واحد: البراميل المتفجرة: تسجيل ما ال يقل عن 81916 برمياًل متفجرًا ألقاها النظام السوري على سوريا:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EerPaYT1No5JrTDV5wVAuJMBjf8KBelSE15-P4_iJjVScw?e=z8MjhwR230211AG6
https://youtu.be/3MjguZZ0FXQ
https://youtu.be/G5V2xBu1EPU
https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9/
https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%ac%d8%b1%d8%a9/
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وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ تمــوز/ 2012 حتــى آذار/ 2023 إلقــاء طيــران النظــام الســوري المروحــي 
وثابــت الجنــاح قرابــة 81916 برميــًا متفجــرًا تســببت فــي مقتــل 11087 مدنيــًا، بينهــم 1821 طفــًا و1780 ســيدة )أنثــى 

 بالغة(.

توزعت حصيلة البراميل المتفجرة بحسب السنوات على النحو التالي: 

 

وتوزعت بحسب المحافظات على النحو التالي: 
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تظهــر الرســوم البيانيــة أعــاه أن محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق قــد شــهدتا الحصيلــة األعلــى مــن البراميــل 
المتفجــرة بقرابــة 29 %، تليهمــا حلــب -قرابــة 21 %-، ثــم درعــا -قرابــة 14 %-، فإدلــب -قرابــة 13 %-.

كمــا يظهــر تحليــل البيانــات أن 45 % مــن حصيلــة البراميــل المتفجــرة قــد تــم تســجيلها بيــن آذار/ 2014 وآذار/ 2016، 
ليتصــدر هــذان العامــان بقيــة األعــوام علــى الترتيــب، حيــث ســجلنا بيــن آذار/ 2014 وآذار/ 2015 قرابــة 23 % مــن حصيلــة 

البراميــل المتفجــرة التــي تمكنــا مــن توثيقهــا، تــاه العــام بيــن آذار/ 2015 وآذار/ 2016 بنحــو 22 %.

إنَّ ترســيخ سياســة اإلفــات مــن العقــاب، تســببت فــي اســتمرار النظــام الســوري فــي ارتكابــه جرائــم ضــد اإلنســانية 
وجرائــم حــرب، واســتخدامه مختلــف أنــواع األســلحة ضــد شــعبه وصــواًل إلــى ســاح الدمــار الشــامل الكيميائــي، 
وفيمــا يخــص هــذا الســاح تحديــدًا فقــد تســبب إفــات النظــام الســوري مــن العقــاب فــي تكــرار اســتخدامه علــى 
نحــو واســع؛ ذلــك علــى الرغــم مــن إصــدار مجلــس األمــن الدولــي ثاثــة قــرارات، رقــم 52118  و62209  و72235  تتعلــق 

باســتخدام الســاح الكيميائــي فــي ســوريا.

ــة بالهجمــات باألســلحة الكيميائيــة، ُيعــدُّ الهجــوم  ووفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصَّ
ــون األول/ 2012  ــة حمــص فــي 23/ كان ــى حــي البياضــة فــي مدين ته قــوات النظــام الســوري عل ــذي شــنَّ ــي ال الكيميائ
الهجــوم الموثــق األول فــي قاعــدة بياناتنــا، وقــد وثَّقنــا حتــى آذار/ 2023 مــا ال يقــل عــن 222 هجومــًا كيميائيــًا في ســوريا، 

يتوزَّعون بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي:

ألف: نفذ النظام السوري 217 هجومًا كيميائيًا في مختلف المحافظات السورية.
ذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب.  باء: نفَّ

وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس األمن الدولي الخاصة باستخدام األسلحة الكيميائية في سوريا على 
النحو التالي: 

ألف: نفذ النظام السوري 217 هجومًا كيميائيًا، توزَّعت بحسب قرارات مجلس األمن على الّنحو التالي:

اثنان: األسلحة الكيميائية توثيق 222 هجومًا كيميائيًا:

5 .https://undocs.org/S/RES/2118)2013(.2013 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، القرار رقم 2118 لعام
6 . https://undocs.org/S/RES/2209)2014( .2014 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، القرار رقم 2209 لعام
7 . https://undocs.org/S/RES/2235)2015( .2015 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، القرار رقم 2235 لعام

https://undocs.org/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/S/RES/2209(2014)
https://undocs.org/S/RES/2209(2014)
https://undocs.org/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/S/RES/2235(2015)
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باء: نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية، تشكل خرقًا لقرارات مجلس األمن الثالثة 2118، 2209، 2235. 

بت جميــع الهجمــات فــي مقتــل 1510 أشــخاص يتوزعــون إلــى 1409 مدنيــًا بينهــم 205 طفــًا و260 ســيدة  وقــد تســبَّ
)أنثــى بالغــة( و94 مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة، و7 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا فــي ســجون 
المعارضــة المســلحة، جميعهــم قضــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري، إضافــًة إلــى إصابــة 11212 شــخصًا، 

11080 منهــم أصيبــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري و132 أصيبــوا فــي هجمــات شــنها تنظيــم داعــش.

توزعت الهجمات الكيميائية بحسب السنوات على النحو التالي: 

وتوزعت بحسب المحافظات السورية على النحو التالي: 



في الذكرى الثانية عشرة النطالق الحراك الشعبي: توثيق مقتل 230224 مدنيا بينهم 15272 

بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817، وتشريد قرابة 14 مليون سوري
20

الحــراك قــد شــهدت معظــم  الرابــع والخامــس والســادس النــدالع  أعــاه أن األعــوام  البيانيــة  الرســوم  تظهــر 
الهجمــات الكيميائيــة التــي تمكنــا مــن توثيقهــا، علــى الترتيــب، بنســبة تقــارب 33 % هجومــًا وقعــت بيــن آذار 2014 وآذار 

2015، قرابــة 27 % بيــن آذار/ 2015 وآذار/ 2016، قرابــة 17 % بيــن آذار/ 2016 وآذار/ 2017.

كمــا يظهــر تحليــل البيانــات أن محافظــة ريــف دمشــق قــد شــهدت قرابــة 32 % مــن حصيلــة الهجمــات الكيميائيــة 
وهــي تتصــدر بقيــة المحافظــات، تلتهــا إدلــب بنحــو 21 %، وحلــت كًا مــن دمشــق وحلــب ثالثــًا بقرابــة 14 %. 

تعرضــت األراضــي الســورية علــى مــدى قرابــة 11 عامــًا لقصــف متكــرر وكثيــف بالذخائــر العنقوديــة مــن قبــل النظــام 
 

ٍ
 مدنيــة بمــا فيهــا أراض

ٍ
الســوري أواًل، ومــن قبــل القــوات الروســية ثانيــًا، وإنَّ مئــات الهجمــات وجهــت نحــو أهــداف

زراعيــة أو مناطــق مأهولــة بالســكان، وخلَّفــت ضحايــا قتلــى ومصابيــن فــي صفــوف المواطنيــن الســوريين. ووفقــًا 
ــة بالهجمــات بالذخائــر العنقوديــة فــإنَّ أول اســتخدام  لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصَّ
موثــق لهــذا الســاح فــي 10/ تمــوز/ 2012، عندمــا اســتهدف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع للنظام الســوري قرية شــورلين 
جنــوب غــرب محافظــة إدلــب. وبحســب عمليــات الرصــد والمتابعــة فــإن النظــام الســوري والقــوات الروســية همــا 
فقــط الجهتــان اللتــان اســتخدمتا الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا، وقــد رصدنــا تصاعــدًا فــي وتيــرة اســتخدامها بعــد 
إعــان روســيا تدخلهــا عســكريًا فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015. وقــد حصلــت هــذه الهجمــات عبــر صواريــخ أو 
قذائــف تحتــوي عشــرات/ مئــات الذخائــر الفرعيــة، ألقيــت مــن طائــرات، أو عبــر منصــات إطــاق ُيعتقــد أنهــا موجــودة 

فــي البحــر المتوســط أو عبــر راجمــات صواريــخ. 
وتكمــن خطــورة هــذه الذخائــر فــي اآلثــار المترتبــة عليهــا، التــي تتجــاوز حقبــة الحــروب والنزاعــات، فإضافــًة إلــى الضحايــا 
الذيــن يقتلــون بفعــل انفجــار الذخائــر العنقوديــة وقــت الهجــوم، فــإنَّ هنــاك قرابــة 10 - 40 % مــن هــذه الذخائــر ال 
تنفجــر، ونؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن المئــات مــن الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا قــد تحولــت 
إلــى مــا ُيشــبه األلغــام األرضيــة، التــي تــؤدي إلــى قتــل أو تشــويه المدنييــن وتحقيــق إصابــات بليغــة فــي صفوفهــم لــدى 

لمســها أو االقتــراب منهــا.
ذتهــا قــوات الحلــف  وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 496 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة نفَّ

الســوري الروســي فــي ســوريا منــذ أول اســتخدام موثــق لهــذا الســاح فــي تمــوز/ 2012 حتــى آذار/ 2023.

تتوزعَّ على النحو التالي:

قوات النظام السوري: 251 هجومًا 	
القوات الروسية: 237 هجومًا 	
هجمات روسية/ سورية: 8 هجومًا 	

وقد سجلنا مقتل 1053 مدنيًا بينهم 394 طفًا و219 سيدة )أنثى بالغة( إثر هجمات بذخائر عنقودية في سوريا، 
منذ أول استخدام موثق في قاعدة بياناتنا لهذا الساح في تموز/ 2012 حتى آذار/ 2023.

يتوزعون بحسب مرتكب الهجوم على النحو التالي: 

قوات النظام السوري: 835 بينهم 337 طفل و191 سيدة.  	
القوات الروسية: 218 بينهم 57 طفل و28 سيدة.  	

ثالثة: الذخائر العنقودية: توثيق 496 هجومًا:
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تحولــت المئــات مــن الذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجــرة فــي ســوريا إلــى مــا ُيشــبه األلغــام األرضيــة، ومــا زلنــا نســجل 
حــوادث قتــل فــي صفــوف المواطنيــن الســوريين جــراء انفجارهــا، وقــد ســجلنا حتــى آذار/ 2023 مقتــل مــا ال يقــل عــن 
382 مدنيــًا بينهــم 124 طفــًا و31 ســيدة، إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود إلــى هجمــات بذخائــر عنقوديــة شــنتها قــوات 

النظــام الســوري والقــوات الروســية منــذ أول اســتخدام موثــق لهــذا الســاح فــي تمــوز/ 2012. 

 انتشــرت مخلفــات الذخائــر العنقوديــة علــى مســاحات واســعة فــي ســوريا؛ ممــا يجعلهــا خطــرًا علــى حيــاة الســكان 
واألجيــال القادمــة، وقــد أصدرنــا فــي 30/ كانــون األول/ 2022 تقريــرًا بعنــوان “مخلفــات الذخائــر العنقوديــة تهديــد 
 تقريبــي 

ٍ
منــا فيــه خرائــط لبعــض المحافظــات الســورية، ُتظهــر بشــكل مفتــوح لحيــاة األجيــال القادمــة فــي ســوريا” قدَّ

مســاحات يرجــح أنهــا ملوثــة بمخلفــات الذخائــر العنقوديــة؛ كــي يتــم تجنبهــا مــن قبــل الســكان المحلييــن. ونؤكــد 
أنَّهــا تعبــر عــن الحــد األدنــى مــن االنتشــار، وتعكــس هــذه الخرائــط المســاحات التــي شــهدت كثافــة أكبــر فــي حصيلــة 

الهجمــات بالذخائــر العنقوديــة، وحصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا نتيجــة لهــا.

وفيمــا يلــي خريطــة تظهــر مواقــع تنتشــر فيهــا مخلفــات الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا إثــر هجمــات قــوات الحلــف 
الســوري الروســي منــذ تمــوز/ 2012  حتــى آذار/2023 :

https://snhr.org/arabic/?p=16829
https://snhr.org/arabic/?p=16829
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/Ecxh5L2seyxClfVCl-IBqGQBnflsBTeOL_JzIMl3F0i9kg
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األســلحة الحارقــة هــي أســلحة مفرطــة فــي العشــوائية، وُتشــبه إلــى حــدٍّ بعيــد الذخائــر العنقوديــة، مــن ناحيــة ســعة 
 جــدًا 

ٍ
االنتشــار مــن جهــة، وإمكانيــة اشــتعالها الحقــًا مــن جهــة ثانيــة. وتعــرف هــذه األســلحة بأنهــا ذات مســتوى عــال

مــن الخطــورة فــي حــال تــم اســتخدامها كســاح مباشــر علــى المناطــق المدنيــة والســكنية، حيــث يمكــن أن تســبب 
األســلحة الحارقــة فــي حــال المســت الجســم البشــري حروقــًا شــديدة تصــل حتــى العظــام، وتتــرك ندوبــًا كبيــرة إن 
لــم تتســبب بالمــوت. أمــا عــن اســتخدامها علــى المناطــق الزراعيــة واألبنيــة الســكنية فــإن طبيعــة هــذه األســلحة 
التــي تحــوي مــواد تســتمر فــي االشــتعال مــدة زمنيــة طويلــة، تســبب حرائــق تــؤدي إلــى أضــرار ماديــة فــي البنــى التحتيــة 
والمراكــز الحيويــة، وقــد كان الســتخدامها مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي ضــدَّ مناطــق مأهولــة بالســكان 
ومناطــق زراعيــة آثــار وتبعــات كارثيــة تؤكــد أنَّ اســتخدامها مــن قبــل هــذه القــوات كان بغــرض إحــداث ضــرر مــادي، 

وبشــري، ولــم يكــن بهــدف عســكري مطلقــًا. 

وقــد اســتخدمت األســلحة الحارقــة بشــكل واســع مــن قبــل النظــام الســوري منــذ عــام 2012، ومــع تدخــل القــوات 
الروســية فــي عــام 2015 الحظنــا ارتفاعــًا شــديدًا حتــى عــن وتيــرة اســتخدام النظــام الســوري نفســه، وإنَّ هــذا الكــم 
ــد مــن قبــل القــوات الروســية فــي إلحــاق الضــرر  الهائــل مــن الحــوادث، ُيشــير إلــى نمطيــة وال مبــاالة وأحيانــًا َتعمُّ

بالمواطــن واألراضــي الســورية.

لنا مــا ال يقــل عــن 171 هجومــًا بأســلحة حارقــة  بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد ســجَّ
ــة ســكنّية، منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2023. علــى مناطــق مدنيَّ

توزَّعت بحسب مرتكب االنتهاك:
قوات النظام السوري: 41 هجومًا. 	
القوات الروسية: 125 هجومًا. 	
ة في مدينة الرقة. 	  قوات الّتحالف الدولي: 5 هجومًا ضدَّ أحياء سكنيَّ

أربعة: األسلحة الحارقة: توثيق 171 هجومًا باألسلحة الحارقة:

جيم: االعتداءات على المراكز الحيوية المدنية:

اســتهدفت مختلــف أطــراف النــزاع المراكــز الحيويــة المدنيــة بعمليــات القصــف العشــوائي والمتعمــد، وعلــى مــدار 
12 عامــًا ســجلنا فــي العديــد مــن الحــوادث تكــرار االســتهداف للمركــز ذاتــه مرتيــن أو أزيــد، ولــم تقتصــر حــوادث االعتــداء 
ت كذلــك إلــى تحويــل أطــراف النــزاع العشــرات مــن هــذه المراكــز الحيويــة إلــى ثكنــات  علــى عمليــات القصــف، بــل امتــدَّ
عســكرية أو مراكــز اعتقــال فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا؛ مــا يجعلهــا عرضــًة الســتهدافها مــن قبــل أطــراف 
ــة علــى المــدى  ــزاع األخــرى. إنَّ حرمــان المدنييــن مــن هــذه المراكــز الحيويــة ومــا تقدمــه مــن خدمــات، لــه تداعيــات جمَّ النِّ
القريــب والبعيــد، إحداهــا أنــه ســبب مباشــر فــي دفــع األهالــي للنــزوح إلــى أماكــن أكثــر أمنــًا واســتقرارًا وتأمينــًا لهــذه 

الخدمــات. 

وقــد ســجلنا منــذ آذار/ 2011 مــا ال يقــل عــن 874 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة، و1416 علــى أماكــن عبــادة. كمــا 
ســجلنا تضــرر 1611 مدرســة، بعضهــا تعــرض ألزيــد مــن اعتــداء. ووفــق مــا تــم توثيقــه لدينــا يتحمــل الحلــف الســوري 

الروســي اإليرانــي مســؤولية قرابــة 87 % مــن حصيلــة هــذه الحــوادث. 

874 1416 1611

على أماكن عبادةعلى منشآت طبية
مدرســـــــــــة

تضرر

حادثة اعتداءحادثة اعتداء

https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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حاء: التشريد القسري ألزيد من نصف الشعب السوري ما بين نازح والجئ:

إن مســتوى العنــف الــذي شــهدته ســوريا مــن قبــل كل أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحــق المدنييــن فــي 
ــًا  ــر أمن ــة مــن الرعــب واإلرهــاب فــي نفــوس الســوريين، مــا دفعهــم للبحــث عــن مناطــق أكث ــد حال كل المناطــق وّل
ــَر القصــف العشــوائي، وخصوصــًا مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي، معظــم المــدن الســورية،  بعــد أن َدمَّ
حيــث بــات مــن المســتحيل اســتمرار الحيــاة فيهــا، كمــا كان لحمــات الماحقــة األمنيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة 
التابعــة للنظــام الســوري بحــق الســوريين المعارضيــن لنظــام الحكــم فــي مناطقــه دورًا كبيــرًا فــي نــزوح اآلالف 
مــن الســوريين إلــى مناطــق أخــرى، إضافــًة إلــى سياســة الحصــار التــي طبقتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي 
علــى العديــد مــن المناطــق، والتــي تبعتهــا اتفاقــات مصالحــة إجباريــة نتــج عنهــا تهجيــر اآلالف مــن األشــخاص مــن 
مناطقهــم التــي يقطنــون فيهــا. وقــد خلصــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة إلــى أنَّ هنــاك مــا يدعــو لاعتقــاد 
بــأّن القــوات المواليــة للنظــام الســوري ربمــا تكــون قــد ارتكبــت جريمــة ضــدَّ اإلنســانية تتمثــل فــي التهجيــر القســري. 
وُتعــدُّ عمليــات التشــريد القســري جــزءًا مــن شــبكة أوســع مــن التجــاوزات واالنتهــاكات التي تطال مايين الســوريين، 
بمــا فــي ذلــك تدميــر المنــازل ومصــادرة الممتلــكات ونهبهــا. وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة رصدنــا فــي العديــد مــن 
الحــوادث اســتهداف قوافــل النــزوح الجماعــي أو الطــرق الرئيســية التــي يســلكها المشــردون، كمــا رصدنــا تصاعــدًا 
فــي العاميــن األخيريــن فــي حــوادث اســتهداف مخيمــات النازحيــن النظاميــة منهــا والعشــوائية، بشــكل متعمــد 
وبأســلحة عشــوائية، أي أن النازحيــن والمشــردين قســريًا فــي ســوريا ليســوا فــي مأمــن حتــى فــي مــكان نزوحهــم. 

لقــد ُأجبــر معظــم النازحيــن علــى نقــل عائاتهــم بحثــًا عــن األمــان عــدة مــرات منــذ بدايــة النــزاع، ويفتقــر الكثيــر منهــم 
للوصــول إلــى الخدمــات األساســية وفــرص العمــل والســكن المســتدام، ويعتبــر النازحــون مــن الفئــات األشــد 
هشاشــة فــي المجتمــع، وبالتالــي األكثــر تأثــرًا بانعكاســات تدهــور الوضــع االقتصــادي، إضافــة إلــى تراجــع الدعــم فــي 

الســنوات األخيــرة وتقليــص المســاعدات اإلنســانية التــي تدخــل عبــر آليــة المســاعدات عبــر الحــدود. 

تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون الاجئين إلى قرابة 13.3 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخليًا أو 
اللجوء إلى دول أخرى منذ اندالع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011،

يتوزعون على النحو التالي: 

قرابة 6.7 مليون نازح
داخليًا بعضهم نزح أزيد من مرة.

قرابة 6.6 مليون الجئ
تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.

نازحــون مــن مدينــة معــرة النعمــان والقــرى المحيطــة بهــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، أثنــاء مرورهــم علــى الطريــق الدولــي إدلــب - بــاب الهــوى باتجــاه 
مناطــق أكثــر أمنــًا فــي أقصــى الشــمال الســوري، إثــر القصــف الُمكثــف لقــوات الحلــف الســوري الروســي علــى المنطقــة - 24 كانــون األول 2019 

https://drive.google.com/file/d/1Sxv4eZu6HV6mjPQIEcUyz-JytxHHPsQf/view
https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
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فــي 6/ شــباط/ 2023 ضــرب زلــزال مدمــر جنــوب تركيــا وشــمال ســوريا، وتســبب فــي وفــاة قرابــة 7259 ســوري، إضافــًة 
ــًا  ــن بحســب األمــم المتحــدة، وهــذا شــكل عبئ ــة 90 ألفــًا آخري ــى دمــار واســع، وتشــريد قســري داخــل ســوريا لقراب إل
إضافيــًا علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا بشــكل خــاص التــي تعانــي مــن اكتظــاظ ســكاني كبيــر ألنهــا تضــم مئــات 
آالف المشــردين قســريًا مــن محافظــات أخــرى علــى مــدى الســنوات الماضيــة. وهنــاك مــا يقــارب 4.1 مليــون شــخص 
بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وإضافــًة إلــى هــذا االكتظاظ الســكاني فقــد تعرضت 
المنطقــة الســتهداف البنيــة التحتيــة والمراكــز الحيويــة المدنيــة علــى مــدى ســنوات مــن قبــل النظــام الســوري وحليفــه 

الروســي، وكل ذلــك ســاهم فــي أن يكــون وقــع الزلــزال المدمــر أكبــر وأكثــر مأســاوية فــي شــمال غــرب ســوريا.

علــى مــدى الســنوات االثنتــا عشــر الماضيــة ظهــرت عــدة مبــادرات عربيــة ودولية لوضع حدٍّ لمعاناة الشــعب الســوري، 
كان مــن أبرزهــا ثاثــة مســارات سياســية رئيســة، هــي مســار الجامعــة العربيــة، مســار جنيــف، مســار أستانا/سوتشــي، 
ودارت ضمنهــا العديــد مــن الجــوالت، لكنهــا بــاءت جميعهــا بالفشــل، ولــم تصــل حتــى إلــى عتبــة المفاوضــات، وقــد 
تحدثنــا ببعــض التفصيــل عــن أبــرز محطــات هــذه المســارات الثاثــة فــي تقريرنــا الســنوي الصــادر فــي آذار/ 2021، ثــم في 
تقريرنــا الســنوي الصــادر فــي آذار/ 2022، ومــا نريــد أن نؤكــد عليــه فــي تقريرنــا هــذا أن أيــًا مــن هــذه المســارات لــم يســهم 
فــي تحقيــق تقــدم جــدي فــي تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي والبــدء باالنتقــال السياســي ومســار العدالــة االنتقاليــة، بــل لــم 
 واحــد، بــل علــى العكــس 

ٍ
تســهم فــي إطــاق ســراح معتقــل واحــد لــدى النظــام الســوري أو الكشــف عــن مصيــر مختــف

 فــي الســلطة إلــى األبــد، ضاربــًا عــرض الحائــط جميــع قــرارات مجلــس 
ٍ

فــإن النظــام الســوري مــا زال يتصــرف وكأنــه بــاق
األمــن الدولــي المتعلقــة باالنتقــال السياســي، ويتمثــل ذلــك فــي إجرائــه انتخابــات برلمانيــة كل أربــع ســنوات، وانتخابــات 
ــى دســتور عــام 2012،  ــك إل ــة، مســتندًا فــي كل ذل ــات مجالــس إدارة محلي ــرًا فــي العــام المنصــرم انتخاب رئاســية، وأخي
الــذي ًأصــدره منفــردًا، ومتجاهــًا مخرجــات بيــان جنيــف 81  الــذي تــم تضمينــه فــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 92118 ، وقــرار 
مجلــس األمــن رقــم 102254ـ ، وهــذه القــرارات تنــص بشــكل واضــح علــى طريقــة حــل النــزاع عبــر تشــكيل هيئــة حكــم 
انتقالــي كاملــة الصاحيــات مــن قبــل كل مــن النظــام والمعارضــة تضــع دســتورًا جديــدًا، ثــم بنــاًء علــى هــذا الدســتور يتــم 
إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة والرئاســية. ليــس هــذا فحســب بــل إن النظــام الســوري قــد نشــط فــي العاميــن األخيريــن، 
وذلــك بعــد أن أحكــم ســيطرته العســكرية علــى نحــو 65 % مــن مســاحة األرض الســورية، نشــط فــي العاميــن األخيريــن 
فــي إصــدار قوانيــن ومراســيم وتعميمــات توســع مــن عمليــات االعتقــال وقبضــة األجهــزة األمنيــة، وترســخ حكــم الفــرد 

الواحد. 

28 قــرارًا مــن مجلــس األمــن متعلقــًا بالشــأن الســوري لــم يتــم تنفيــذ مجمــل مــا ورَد فيهــا بمــا فــي ذلــك قضيــة 
المعتقليــن واألســلحة الكيميائيــة:

أصــدر مجلــس األمــن الدولــي 28 قــرارًا عــن األوضــاع فــي ســوريا فيمــا يتعلــق بالحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، 
الــذي تحــول إلــى نــزاع مســلح داخلــي، وصــدر القــرار األول متأخــرًا قرابــة عــام فــي نيســان 112012  بعــد أن ســبقه 2 فيتــو 

روســي – صينــي12 ، وفيمــا يتعلــق بأبــرز القضايــا، فقــد انعكســت فــي قــرارات مجلــس األمــن علــى النحــو التالــي: 

8 قرارات عن العملية السياسية ووقف األعمال العسكرية واستخدام البراميل المتفجرة. 	

4 قرارات أشارت إلى قضية المعتقلين والمختفين قسريًا. 	

3 قــرارات عــن األســلحة الكيميائيــة، وجميعهــا أشــارت إلــى التدخــل تحــت الفصــل الســابع فــي حــال تكرار اســتخدام  	
الســاح الكيميائــي مــن قبــل النظام الســوري. 

رابعًا:  المجتمع الدولي فشل بشكل ذريع في حلِّ النزاع السوري وتحقيق انتقال سياسي: 

8 ..)A/66/856-S/2012/522( ،األمم المتحدة، رسالتان متطابقتان مؤرختان 5 تموز 2012 وموجهتان من األمـين العـام إلى رئيس الجمعية العامة وإلى رئيس مجلس األمن
األمم المتحدة، القرار رقم 2118 لعام 2013، الفقرة 16.. 9

األمم المتحدة، القرار رقم 2254 لعام 2013، الفقرة 1.. 10
األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 2042 لعام 2012، الصادر في 14/نيسان/ 2012.. 11
األمم المتحدة، مجلس األمن، مشروع القرار S/2011/612، المقدم في 4/ تشرين األول/ 2011.. 12

األمم المتحدة، مجلس األمن، مشروع القرار S/2012/77، المقدم في 4/ شباط/ 2012.
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ــة 40 % مــن القــرارات التــي أصدرهــا المجلــس متعلقــة بقضيــة المســاعدات األمميــة اإلنســانية،  فيمــا كانــت قراب
والتــي هــي ليســت بحاجــة أصــًا إلــى قــرار مــن المجلــس إلدخالهــا.  

لقــد فشــل مجلــس األمــن الدولــي فشــًا ذريعــًا فــي إيقــاف انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، والتــي بلغــت فــي 
كثيــر منهــا مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية، كمــا فشــل فــي تطبيــق معظــم قراراتــه الصــادرة عنــه، فلــم يتــم إطــاق 
ســراح أي مــن المعتقليــن أو مجــرد الكشــف عــن مصيرهــم، ولــم يتَّخــذ أيــة خطــوات عندمــا أعــاد النظــام الســوري 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــا يزيــد عــن 184 مــرة بعــد أول قــرار صــادر عــن المجلــس فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة، 
كمــا أنــه فشــل فــي تطبيــق القــرارات المتعلقــة باالنتقــال السياســي، وتوقــف العمليــات العســكرية ضــد المدنييــن. 

17 فيتــو دعمــت اســتمرار النظــام الســوري فــي ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
الحــرب، عبــر ترســيخ سياســة اإلفــالت مــن العقــاب:

لــم يقتصــر فشــل مجلــس األمــن علــى عــدم تطبيــق القــرارات الصــادرة عنــه، بــل امتــدَّ إلــى اســتخدامات تعســفية 
ــت جميعهــا لصالــح إفــات النظــام الســوري مــن العقــاب؛ ممــا مكنــه  للفيتــو مــن قبــل كل مــن روســيا والصيــن، صبَّ
مــن تصعيــد اســتخدام العنــف، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وعرقلــة االنتقــال السياســي حتــى اآلن. وإضافــًة 
إلــى كل ذلــك، فقــد وقــف مجلــس األمــن الدولــي فــي وجــه العدالــة عبــر منــع إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة 
ل جرائــم  الجنائيــة الدوليــة، علــى الرغــم مــن االنتهــاكات الفظيعــة التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري، والتــي ُتشــكِّ
ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب. ونؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كمــا طالبنــا بذلــك مــرارًا علــى ضــرورة 
منــع روســيا مــن اســتخدام الفيتــو فيمــا يتعلــق بالقــرارات المتعلقــة بالحالــة فــي ســوريا علــى خلفيــة النــزاع؛ وذلــك 

ألنهــا طــرف فــي هــذا النــزاع.

ــي مــن قبــل كل مــن روســيا  ــو فــي مجلــس األمــن الدول وفيمــا يلــي مخططــان يظهــر األول واقــع اســتخدام الفيت
والصيــن -بشــأن الحالــة فــي ســوريا- منــذ آذار/ 2011، ويظهــر المخطــط الثانــي المؤشــر التراكمــي لحصيلــة الضحايــا 

المدنييــن، الذيــن قتلــوا علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي فــي ظــل هــذا االســتخدام:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EYvqIRirazJKrcsw03qtHQkBgRDB-ye9jGMi4R5iMwtzTA?e=qUktJf
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حــذرت األمــم المتحــدة فــي 10/ تشــرين األول/ 2022 مــن أّن ســوريا ستشــهد واحــدًا مــن أقســى فصــول الشــتاء هــذا 
العــام، بســبب نقــص الوقــود والطاقــة وتدهــور الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي، وفــي 22/ كانــون األول/ 2022 أصــدر 
مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــرًا عــن االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2023 فــي ســوريا، والــذي 
جــاء فيــه أّن ســوريا ال تــزال تحــوي أكبــر عــدد للنازحيــن داخليــًا فــي العالــم، بـــ 6.8 مليــون شــخص، وأضــاف أنــه فــي عــام 
 بحاجــة إلــى المســاعدة اإلنســانية، وهــي أعلــى حصيلــة تــم تســجيلها منــذ 

ٍ
2023 ســيكون هنــاك 15.3 مليــون شــخص

 يعيشــون فــي مخيمــات للنازحيــن داخليــًا.
ٍ
بدايــة النــزاع، بمــا فــي ذلــك 2.1 مليــون نــازح

وقــدرت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي إحصائيتهــا الصــادرة فــي 4/ كانــون الثانــي/ 2023، وجــود 4.1 مليون 
 يحتاجــون للمســاعدات اإلنســانية لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية فــي شــمال غــرب ســوريا، وأن 80 % مــن 

ٍ
شــخص

المســتفيدين منهــا فــي ذلــك الوقــت هــم مــن النســاء واألطفــال.

للحــدود بشــكل جوهــري، وعلــى مــدار  العابــرة  المســاعدات األمميــة  يعتمــد ســكان شــمال غــرب ســوريا علــى 
ســنوات، تســتغل روســيا ظروفهــم القاســية لتتخــذ منهــم رهائــن، وتبتــز المجتمــع الدولــي للحصــول علــى مكاســب 
ماديــة وسياســية، وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أوائــل الجهــات التــي أكــدت أن إدخــال المســاعدات 
األمميــة العابــرة للحــدود فــي ســوريا ليــس بحاجــة إلــى إذن مــن مجلــس األمــن، وأصــدرت أربعــة تقاريــر أوضحــت 
بشــكل تفصيلــي األســباب القانونيــة والســياق الموجــب لذلــك13 ، ونؤكــد منــذ ســنوات أن علــى المجتمــع الدولــي 
التخلــص مــن االبتــزاز الروســي لألبــد، واتخــاذ خطــوة إدخــال المســاعدات األمميــة الحياديــة والضروريــة دون الحاجــة 
 Cross Border إلذن مــن مجلــس األمــن. وضمــن هــذا الســياق، دعمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مبــادرة
Aid into Syria is Legal، التــي انطلقــت نهايــة عــام 2021، والتــي توصلــت الســتنتاج قانونــي يتقاطــع بشــكل كبيــر جــدًا 
ــرأي  ــادرة بجــوالت واجتماعــات لنشــر وتوضيــح هــذا ال ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وقامــت المب مــع تقاري

القانونــي.

خامسًا:  تسييس ملف المساعدات اإلنسانية منذ عام 2014

ساهم في تفاقم أضرار كارثة زلزال 6/ شباط/ 2023: سياسي: 

واقــع اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا والصيــن فــي مجلــس األمــن الدولــي وارتفــاع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن 
قتلــوا علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي مــع كل اســتخدام للفيتــو منــذ آذار 2011

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، على األمم المتحدة االستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس األمن.. 13
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، المساعدات األممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ال تحتاج إلى إذن من مجلس األمن.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها. 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، الفيتو الروسي لمنع دخول المساعدات األممية العابرة للحدود غير قانوني ويهدف لنهب المساعدات األممية.
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اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  فــي  ســجلنا 
وتأخــر  الزلــزال  بســبب  ماتــوا  ســوريًا،   7259 وفــاة 
شــباط/   /6 منــذ  والدوليــة  األمميــة  المســاعدات 
مناطــق  بحســب  يتوزعــون  منــه،   27 الـــ  حتــى   2023
خــارج  المناطــق  فــي  توفــوا   2534 إلــى  الســيطرة 
ســيطرة النظــام الســوري فــي شــمال غــرب ســوريا، 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  توفــوا  و394 
ــًا ســوريًا توفــوا داخــل  النظــام الســوري، و4331 الجئ
األراضــي التركيــة، وقــد أصدرنــا فــي الـــ 28 مــن شــباط 
تقريــرًا بعنــوان “تســجيل وفــاة 7259 ســوري بينهــم 
الزلــزال منهــم  بســبب  2153 طفــل و1524 ســيدة 
2534 فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام الســوري 
394 فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري و4331 

فــي تركيــا”.

سادسًا:  كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقال تعسفيا وما زال لدى النظام 

السوري قرابة135253  معتقاًل/مختٍف قسريًا: 

أو   
ٍ

تهــم أّي  الســوريين، دون  الســوري مئــات آالف  النظــام  اعتقــل   2011 آذار/  الشــعبي فــي  الحــراك  انــدالع  منــذ 
أدلــة واضحــة، وإنمــا جــرت عمليــات االعتقــال علــى خلفيــة سياســية للدفــاع عــن النظــام الســوري ضــد أي تغييــر 
سياســي، لهــذا فهــي عمليــات اعتقــال تعســفي غيــر مشــروعة، وتنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان كمــا 
تنتهــك الدســتور الســوري والقانــون المحلــي وقــد فصلنــا محــددات التوقيف/االعتقــال والتحقيــق وفــق التشــريعات 
المحليــة فــي تقاريرنــا الدوريــة، ومــع تراكــم اختفــاء أعــداد هائلــة مــن المواطنيــن الســوريين، وظهــور تقاريــر حقوقيــة 
ــه يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية، بمعنــى  محليــة ودوليــة تطالــب بهــم، وتصــف االختفــاء القســري فــي ســوريا بأن
أنــه سياســة مركزيــة مــن قبــل النظــام الســوري، ظهــرت فكــرة تكثيــف إصــدار مراســيم عفــو رئاســية عــن البعــض 
مــن هــؤالء المعتقليــن، ونعتقــد أن الهــدف منهــا هــو تخفيــف الضغــط علــى النظــام الســوري، وإظهارهــا مــن قبــل 
اإلعــام الرســمي علــى أنهــا مكرمــة ومنحــة، بمعنــى أنــه علــى الرغــم مــن أن هــؤالء مجرمــون ومدانــون فقــد تــم العفــو 

عنهــم وإعطاؤهــم فرصــة أخــرى.

لــم يســتجب المجتمــع الدولــي لــكل تلــك النــداءات والتوصيــات؛ األمــر الــذي ســاهم بشــكل جــدي فــي تفاقــم تدهــور 
األوضــاع اإلنســانية فــي شــمال ســوريا وبــكل الحــزن واألســف كاَن لذلــك تداعيــات كارثيــة إضافيــة، تضــاف الــى األثــر 
الكارثــي للزلــزال فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وكانــت وصمــة العــار األفظــع تأخــر وصــول المســاعدات األمميــة 
إلــى شــمال غــرب ســوريا بعــد الزلــزال الــذي ضــرب جنــوب تركيــا وشــمال ســوريا فــي 6/ شــباط/ 2023، وإنَّ تأخــر 
، تســبب 

ِ
وصــول المســاعدات األمميــة وتــرك المنظمــات المدنيــة المحليــة تواجــُه بمفردهــا أهــواَل الزلــزال ومخلفاتــه

فــي زيــادة عــدد الضحايــا الذيــن ماتــوا تحــت األنقــاض. كمــا أن اســتجابة األمــم المتحــدة لــم تكــن بشــكل يتناســُب مــع 
 بعــض آليــات األمــم المتحــدة لمواجهــة الكــوارث فيمــا لــم 

ِ
 الزلــزال فــي شــمال غــرب ســوريا؛ وتــم تأخيــُر تفعيــل

ِ
هــول

 نــداءات لحشــد الجهــود والفــرق مــن كافــة دول العالــم، وقــد أصدرنــا فــي 15/ شــباط 
ِ

تفعــل آليــات أخــرى مثــل إطــاق
تقريــرًا كاســتجابة أوليــة تحدثنــا فيــه عــن آليــات األمــم المتحــدة لمواجهــة الكــوارث، وطالبنــا فيــه بفتــح تحقيــق داخلــي 
لكشــف األســباب التــي منعــت األمــم المتحــدة وأخرتهــا عــن الدخــول إلــى شــمال غــرب ســوريا أليــام بعــد وقــوع 

الزلــزال. 
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جميــع المراســيم صــدرت عــن رئيــس الجمهوريــة الــذي يــرأس الســلطة التنفيذيــة، منتهــكًا بذلــك قانــون العقوبــات 
الســوري، أمــا مجلــس الشــعب وهــو الجهــة التشــريعية المخولــة بدراســة وإقــرار مراســيم العفــو العامــة لــم يصــدر 

عنــه أي قانــون عفــو مطلقــًا.   

 مــا بيــن 
ٍ

علــى الرغــم مــن كافــة مراســيم العفــو فمــا زال لــدى النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 135253 ألــف مواطــن
 قســريًا. وقــد أصدرنــا فــي 16/تشــرين الثانــي/ 2022 تقريــرًا بعنــوان “تحليــل لكافــة مراســيم العفــو 

ٍ
 ومختــف

ٍ
معتقــل

التــي أصدرهــا النظــام الســوري منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/2022”، أشــرنا فيــه إلــى أنَّ كافــة مراســيم العفــو 
-حتــى تاريــخ اصــدار التقريــر- أفرجــت عــن 7351 معتقــل )6086 مدنيــًا، و1265 عســكريًا( وذلــك مــن ُمختلــف الســجون 
ــاك 349 ســيدة  ــن الـــ 6086 هن ــن المدنيي ــة فــي المحافظــات الســورية، مــن بي ــة والعســكرية واألفــرع األمني المدني
 جــدًا مــن 

ٍ
 محــدود

ٍ
و159 شــخصًا كانــوا أطفــااًل حيــن اعتقالهــم. وبالتالــي فــإنَّ مراســيم العفــو ال تفــرج إال عــن قــدر

المعتقليــن، أمــا عمليــات االعتقــال التعســفي فهــي نهــج واســع ومــا زال النظــام الســوري مســتمرًا فــي عمليــات 
االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري بصــرف النظــر عــن مراســيم العفــو التــي يصدرهــا. 

سابعًا: معضلة االختفاء القسري شبح يالحق ذوي المختفين، وتخوف على مصير 

قرابة 112 ألف مواطن سوري: 

تعتبــر ســوريا مــن أســوأ بلــدان العالــم فــي ملــف االختفــاء القســري، ويتحــول قرابــة 85 % من المعتقليــن إلى مختفين 
قســريًا، وال يــزال حتــى اآلن قرابــة 112 ألــف شــخص قيــد االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع فــي ســوريا. وعلــى 
الرغــم مــن أن كافــة أطــراف النــزاع اســتخدمت االحتجــاز واإلخفــاء القســري لترهيــب وإكــراه المجتمعــات الخاضعــة 
لســيطرتها، إال أن النظــام الســوري اســتخدمه بشــكل منهجــي كأحــد أبــرز أدوات القمــع واإلرهــاب التــي تهــدف 
إلــى ســحق وإبــادة خصومــه السياســيين لمجــرد تعبيرهــم عــن رأيهــم والمشــاركة فــي المظاهــرات التــي طالبــت 
ــر السياســي، وســخر إمكانيــات األجهــزة األمنيــة التــي تمتلــك عشــرات آالف العناصــر، لماحقــة مــن شــارك  بالتغيي
فــي الحــراك الشــعبي واعتقالهــم وتعذيبهــم وإخفائهــم قســريًا، وذلــك منــذ األيــام األولــى للحــراك الشــعبي، النظــام 
الســوري مســؤول عــن قرابــة 86 % مــن حصيلــة المختفيــن قســريًا فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011. وتحتــوي قاعــدة 
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى آالف الحــاالت مــن المختفيــن قســريًا مــن بينهــم عشــرات العائــات 
والنســاء واألطفــال الذيــن تعرضــوا لإلخفــاء القســري بعــد عمليــة اعتقالهــم مباشــرًة ولــم تحصــل عائاتهــم حتــى 
علــى أبســط المعلومــات عنهــم منــذ اللحظــة األولــى العتقالهــم، وقــد أخبرنــا العديــد مــن ذوي هــؤالء المختفيــن أنهــم 
حاولــوا بشــتى الطــرق الرســمية وغيــر الرســمية معرفــة مصيــر ذويهــم أو مــكان احتجازهــم، لكــن دون جــدوى، كمــا لــم 
نســتطع نحــن كذلــك مــن خــال تتبــع عمليــات نقــل المعتقلين/المختفيــن بيــن مراكــز االحتجــاز مــن خــال مقاباتنــا 
مــع مئــات الناجيــن والشــهود الحصــول علــى أيــة مشــاهدات لهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام 
الســوري، وهــذا مــا يعــزز مخاوفنــا مــن أن يكونــوا قــد تعرضــوا لعمليــات تصفيــة وإعــدام مــن قبــل نقــاط التفتيــش 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري والمســؤولة عــن اعتقالهــم ولــم يتــم نقلهــم نهائيــًا ألي مركــز احتجــاز، علــى غــرار مــا 
حصــل مــع مختطفــي حــي التضامــن بدمشــق14، والذيــن نؤكــد أنَّ أمجــد يوســف وزماءه )نجيب حلبي، بســام الحســن، 
فــادي الصقــر( -المســؤولون عــن الحادثــة- متورطــون فــي اعتقــال مئــات الســوريين وإخفائهــم قســريًا، وإعــدام قســم 
منهــم، إضافــًة إلــى اغتصــاب العديــد مــن زوجــات أو أقربــاء هــؤالء المعتقليــن الذيــن اختطفهــم وأخفاهــم قســريًا، 
ــي  ــد مــن االنتهــاكات األخــرى الت ــى العدي ــى معلومــات عــن مصيرهــم، إضافــًة إل ــل حصــول زوجاتهــم عل وذلــك مقاب
مارســتها األجهــزة األمنيــة ومــا تــزال بحــق المواطــن الســوري مــن نهــب ممتلــكات، والحــط مــن الكرامــة اإلنســانية. 

أصــدر النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 مــا ال يقــل عــن اثنيــن وعشــرين مرســوم للعفــو منــح فــي معظمهــا العفــو 
 رئيــس، وخصــص فــي هذه المراســيم 

ٍ
عــن كامــل أو نصــف أو ربــع العقوبــة لمختلــف الجرائــم والجنــح الجنائيــة بشــكل

بعــض المــواد واألحــكام المحــدودة التــي تخــص المعتقليــن علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي السياســي والمشــاركة في 
الحــراك الشــعبي، إضافــًة إلــى شــمول معظــم المراســيم األشــخاص العســكريين الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية 
)المنشــقين( مــع اشــتراط تســليم أنفســهم خــال مــدة حددهــا كل مرســوم مــن تاريــخ صــدوره وحتــى عــدة أشــهر، 
كمــا أتــت بعــض المراســيم كتمديــد ألحــكام مراســيم ســابقة خاصــًة تلــك المتعلقــة بالعســكريين أو مــن حملــة 

الســاح مــن المدنييــن لتســليم أنفســهم. 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي الثاني عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022، ص 76.. 14
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 قســريًا أقــر النظــام الســوري بوفاتهــم عبــر دوائــر الســجل المدنــي، نعتقــد أنهــم 
ٍ

مــا ال يقــل عــن 1609 مختــف
توفــوا بســبب التعذيــب: 

فــي معظــم األحيــان ال يقــوم النظــام الســوري بإبــاغ ذوي الضحايــا بوفاتهــم داخــل مركــز االحتجــاز فــي تاريــخ وفاتهــم، 
وتعلــم العائــات بوفــاة أبنائهــا إمــا عبــر الناجيــن مــن مراكــز االحتجــاز أو بعــد مراجعتهــم عــدة مــرات لمقــرات الشــرطة 
العســكرية بدمشــق، أو عبــر دوائــر الســجل المدنــي، وغالبــًا مــا تحصــل العائــات علــى هــذه المعلومــات بعــد ســنين 

عــدة مــن تاريــخ وفــاة المعتقــل. 

مطلــع عــام 2018 صعــق بعــض أهالــي المختفيــن قســريًا عندمــا علمــوا عبــر دوائــر الســجل المدنــي أن أبناءهــم 
المختفيــن قســريًا فــي مراكــز احتجــاز النظــام الســوري قــد لقــوا حتفهــم منــذ ســنوات. وقــد أصدرنــا 4 تقاريــر  تحدثنــا 
فيهــا عــن ظاهــرة إخطــار النظــام الســوري عــن طريــق دوائــر الســجل المدنــي ألهالــي مختفيــن قســريًا لديــه، بــأن 

أبناءهــم قــد توفــوا، والتــي اســتمرت بعــد عــام 2018 ولكــن بوتيــرة أقــل.  

مــع بدايــة عــام 2022 بــدأت تصلنــا شــهادات وفيــات لحــاالت لــم يتــم الكشــف عنهــا ســابقًا، كمــا لــم يتــم إخطــار أهلهــا 
بهــا، مــن ضمنهــا نشــطاء بــارزون جــدًا فــي الحــراك الشــعبي ضــد النظــام الســوري، مــن ضمنهــم نســاء وأطفــال، 
وهــذا الســبب دفعنــا إلــى العمــل منــذ بدايــة العــام علــى هــذه القضيــة الشــديدة الحساســية ومتابعتهــا بدقــة، وحتــى 
نهايــة كانــون األول حصلنــا علــى 547 بيــان وفــاة جديــد، ومــا يميــز هــذه البيانــات أننــا حصلنــا عليهــا مــن مصــادر داخــل 
النظــام الســوري، ولــم تنشــرها دوائــر الســجل المدنــي، ولــم تخبــر أهلهــم بوفاتهــم. وقــد أصدرنــا فــي 20/ كانــون األول/ 

2022 تقريــرًا مفصــًا حــول هــذه القضيــة. 

دعمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كافــة مطالــب لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة منــذ تقريرهــا األول فــي 
تشــرين الثانــي/ 2011 بضــرورة إنشــاء آليــة أمميــة تنحصــر مهمتهــا فــي قضيــة المفقوديــن بمــن فيهــم المختفيــن 
قســريًا16، وأكدنــا فــي عشــرات التقاريــر الســابقة أن ضخامــة حصيلــة المختفيــن قســريًا فــي ســوريا التــي بلغــت قرابــة 
 قســريًا، قرابــة 86 % منهــم لــدى قــوات النظــام الســوري، تجعــل الحاجــة إلــى مثــل هــذه اآلليــة مطلبــًا 

ٍ
112 ألــف مختــف

ملحــًا لجميــع الضحايــا المفقوديــن وألســرهم، وقــد قدمنــا تقريــرًا إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول 
رؤيتنــا لهــذه اآلليــة، وأكدنــا علــى أننــا ســوف نتعــاون معهــا فــي حــال إنشــائها، وعلــى اســتعداد لتزويدهــا بالمعلومــات 

والبيانــات التــي تــم توثيقهــا ضمــن قاعــدة بياناتنــا علــى مــدى اثنــا عشــر عامــًا.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، النظام السوري يسجل مختفين قسريًا على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني.. 15
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، النظام السوري ُيدين نفسه وُيقرُّ بوفاة 836 من سوريين ُمختفين قسريًا لديه، ومجلس األمن ميت.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، النظام السوري ُيقرُّ بمقتل 1056 مواطنًا سوريًا من المختفين قسريًا لديه عبر دوائر السجل المدني بينهم 54 من أبناء دير العصافير 
كشف عن مصيرهم في شباط وآذار 2022.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تحصل على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التقرير األول )A/HRC/S-17/2/Add.1( )23 تشرين الثاني 2011(، الفقرة 112 )ك(.. 16
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ثامنًا: سوريا ليست آمنة على سكانها وال لعودة الالجئين:

إن االنتهــاكات المســتمرة مــن قبــل مختلــف أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا هــي الســبب الرئيــس 
وراء توليــد مزيــد مــن الاجئيــن، وعلــى الرغــم مــن تراجــع وتيــرة بعــض االنتهــاكات فــي العاميــن األخيريــن، لكــن األثــر 
ــف أوضاعــًا كارثيــة لحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، مــن  التراكمــي لهــذه االنتهــاكات علــى مــدى اثنــي عشــر عامــًا خلَّ
قتــل، اعتقــال تعســفي وإخفــاء قســري، تشــريد قســري، التعذيــب، نهــب أراضــي وممتلــكات، وفلتــان أمنــي أدى إلــى 
عمليــات اغتيــال وقتــل عبــر التفجيــرات عــن بعــد، وغيــر ذلــك مــن أنمــاط االنتهــاكات. وبســبب هــذه االنتهــاكات التــي 
تهــدد جوهــر حقــوق وكرامــة اإلنســان، وعــدم وجــود أي أفــق إليقافهــا أو محاســبة المتورطيــن فيهــا، يحــاول المئــات 
مــن الســوريين الفــرار مــن أرضهــم، وبيــع ممتلكاتهــم، وطلــب اللجــوء حــول العالــم، وال يفكــر الغالبيــة العظمــى مــن 
الاجئيــن فــي العــودة إلــى ســوريا بــل إن كثيــر مــن المقيميــن فيهــا يرغبــون فــي مغادرتهــا، ألنهــا أصبحــت بلــدًا غيــر 
قابــل للحيــاة، وال يحتــرم أبســط حقــوق اإلنســان، وانعكــس ذلــك علــى االقتصــاد، الــذي تداعــى بشــكل إضافــي وضخــم 
جــدًا مقارنــًة مــع عــام 2021، وصنفــت ســوريا ضمــن أســوأ مؤشــرات دول العالــم فــي العديــد مــن حقــوق اإلنســان 
ــم علــى قائمــة المؤشــر الســنوي  ــة مــن دول العال ــة 161 مــن بيــن 163 دول األساســية. كمــا حلــت ســوريا فــي المرتب

 .)IEP( الصــادر فــي 2/ كانــون الثانــي عــن معهــد االقتصــاد والســام ، )17GPI(للســام العالمــي

فــي هــذا الســياق تحــاول روســيا ترويــج أنَّ ســوريا آمنــة ومســتقرة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 
ــزاز  ــة النظــام الســوري، وابت ــى فــكِّ عزل ــك إل ــن، وتهــدف مــن وراء ذل ــن العائدي الســوري، وجاهــزة الســتقبال الاجئي
الــدول األوروبيــة عبــر األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، وإعــادة الاجئيــن الســوريين مقابــل المســاهمة فــي ملــف إعــادة 

اإلعمــار، وتصويــر أن المبانــي والمراكــز الحيويــة المتضــررة هــي الســبب وراء عــدم عــودة الاجئيــن.

وبالتزامــن مــع الدعــوات التــي أطلقهــا النظــام الســوري ورغــم التضييــق الــذي يعانــي منــه الالجئــون فــي بلــدان 
اللجــوء، رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اســتمرارًا فــي موجــات الهجــرة؛ ونعتقــد أن ذلــك يعــود 

لألســباب التاليــة: 

يغطي مؤشر السام العالمي 99.7 ٪ من سكان العالم ويتم حسابه باستخدام 23 مؤشرًا نوعيًا وكميًا، ويقيس حالة السام عبر 3 مجاالت، مستوى األمان واألمن . 17
المجتمعين، ومدى استمرار الصراع الدولي والمحلي، ودرجة العسكرة.

https://www.visionofhumanity.org/resources/global-peace-index-2022/
https://www.visionofhumanity.org/resources/global-peace-index-2022/
https://www.visionofhumanity.org/maps/?fbclid=IwAR1n-ig0EH_w-Nqk002aEdaKSNAkd8IHZa7zK8JbK7a-YVbpbuZ9Y9r0gfc#/
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اســتمرار االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان مــن قبــل مختلــف أطــراف النــزاع وبشــكل رئيــس قــوات  	
الســوري وحلفائــه.  النظــام 

عدم توقف العمليات العسكرية من قبل مختلف أطراف النزاع في عدة مناطق في سوريا. 	

تدهــور الوضــع االقتصــادي والمعيشــي واإلنســاني فــي مختلــف المناطــق فــي ســوريا؛ وهــي نتيجــة طبيعيــة  	
لتداعيــات قرابــة 12 عامــًا مــن النــزاع، وقــد ذكــر تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة األخيــر أن العــام 2022 هــو 
األســوأ علــى الصعيــد االقتصــادي واإلنســاني منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي فــي ســوريا18 كمــا أكــد التقريــر ذاتــه 

علــى أن ســوريا بلــد غيــر آمــن لعــودة الاجئيــن19.

وبســبب تدهــور أوضــاع الاجئيــن فــي دول الجــوار وخصوصــًا لبنــان، تليهــا تركيــا، رصدنــا اســتمرار رحــات اللجــوء غيــر 
النظاميــة التــي يقــوم بهــا الاجئــون فــي محاولــة منهــم للعبــور إلــى دول االتحــاد األوروبــي عبــر البــر مــن تركيــا أو عبــر 
البحــر المتوســط ســواء مــن تركيــا أو لبنــان أو دول المغــرب العربــي، والمحفوفــة بالمخاطــر، وقــد ذكــرت المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة )IOM( فــي 25/ تشــرين األول/ 2022، أّن مشــروع المهاجريــن المفقوديــن التابــع للمنظمــة وثــّق مــا 
ال يقــل عــن 5684 حالــة وفــاة علــى طــرق الهجــرة إلــى أوروبــا وداخلهــا منــذ بدايــة عــام 2021، جــاء الســوريون فــي قائمــة 

الجنســيات التــي تــم التعــرف عليهــا مــن بيــن الضحايــا.

وتؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن النظــام الســوري وحلفــاءه هــم المســؤولون عــن إجبــار الســوريين 
علــى المخاطــرة بحياتهــم فــي رحــات الهجــرة غيــر النظاميــة ســعيًا للوصــول إلــى بلــد أكثــر أمنــًا يوفــر أبســط متطلبــات 

العيــش الكريــم لهم.

عمليات ترحيل الالجئين، وممارسات اإلعادة القسرية لطالبي اللجوء تشكل انتهاكًا للقانون الدولي:

ال يحــق أليــة حكومــة أن تقّيــم األوضــاع فــي ســوريا، ثــم بنــاًء علــى هــذا التقييــم تتخذ قــرارات بترحيل الاجئين الســوريين 
لديهــا إلــى ســوريا، إنَّ مهمــة تقييــم األوضــاع فــي ســوريا هــي مــن وظيفــة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الاجئيــن، ولجنــة التحقيــق الدوليــة، والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، والمنظمــات المحليــة المختصــة 

والفاعلــة بتوثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا، وجميــع هــؤالء أكــدوا أنَّ ســوريا بلــد غيــر آمــن.

وقــد أكدنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عشــرات التقاريــر، وكذلــك وفقــًا لتقاريــر لجنــة التحقيــق 
الدوليــة، أكدنــا تعــرض الاجئيــن العائديــن إلــى أنمــاط االنتهــاكات نفســها التــي يعانــي منهــا الســكان المقيميــن فــي 
ســوريا والســبب األساســي هــو غيــاب القانــون وهيمنــة القمــع واالســتبداد وتمركــز الســلطات، ولــن يكــون هنــاك 

ــرم حقــوق اإلنســان.  عــودة حــرة وكريمــة لاجئيــن دون تحقيــق انتقــال سياســي نحــو نظــام ديمقراطــي يحت

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ مطلــع عــام 2014 حتــى آذار/ 2023 مــا ال يقــل عــن 2504 حالــة اعتقــال 
تعســفي بينهــا 257 طفــًا و199 ســيدة )أنثــى بالغــة(، بحــق الجئيــن عــادوا مــن دول اللجــوء أو اإلقامــة إلــى مناطــق 
إقامتهــم فــي ســوريا، جميعهــم تــم اعتقالهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري. أفــرج النظــام الســوري عــن 1517 حالــة 
ل 746 منهــا إلــى حالــة اختفــاء قســري. كمــا ســجلنا اعتقــال مــا ال يقــل عــن 984 نازحيــن  وبقيــت 987 حالــة اعتقــال، تحــوَّ
عــادوا إلــى مناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري، مــن بينهــم 22 طفــًا و18 ســيدة، أفــرج النظــام الســوري عــن 

ل منهــم 472 إلــى مختفيــن قســريًا. 246 حالــة وبقيــت 738 حالــة، تحــوَّ

“تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السوري إلى الدورة العادية ال51 لمجلس حقوق اإلنسان”، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن . 18
الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، الفقرة 9، )14 أيلول 2022(.

“تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السوري إلى الدورة العادية ال51 لمجلس حقوق اإلنسان”، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن . 19
الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، الموجز، )14 أيلول 2022(.

https://www.iom.int/news/more-5000-deaths-recorded-european-migration-routes-2021-iom
https://www.iom.int/news/more-5000-deaths-recorded-european-migration-routes-2021-iom
https://www.iom.int/news/more-5000-deaths-recorded-european-migration-routes-2021-iom
https://undocs.org/ar/A/HRC/51/45
https://undocs.org/ar/A/HRC/51/45
https://undocs.org/ar/A/HRC/51/45
https://undocs.org/ar/A/HRC/51/45
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تاسعًا: بعد ارتكابه انتهاكات فظيعة وجرائم ضد اإلنسانية؛ محاوالت إلعادة 

تعويم النظام السوري: 

إن تطبيــع العاقــات مــع النظــام الســوري يعتبــر إهانــة للدولــة التــي تقــوم بذلــك، قبــل أن يكــون إهانــة لماييــن 
الضحايــا الســوريين وبشــكل خــاص الذيــن قتلــوا بمختلــف أشــكال األســلحة بمــا فيهــا األســلحة الكيميائيــة، والذيــن 
ــارة عــن دعــم لنظــام ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية  ــه عب ــه انتهــاك للقانــون الدولــي ألن قتلــوا تحــت التعذيــب، كمــا أن
بحــق شــعبه، ومــا زال مســتمرًا حتــى اآلن، وقــد شــهدت الســنوات الـــ 3 األخيــرة محــاوالت إلعــادة تعويــم النظــام 
الســوري سياســيًا20 ، قــادت تلــك المحــاوالت روســيا، وحليفتهــا الجزائــر21 ، وكان مــن المســتغرب والمســتهجن 
ــة اإلمــارات  ــى ســلطنة عمــان ودول دخــول األردن علــى هــذا الخــط المناهــض لحقــوق اإلنســان الســوري، إضافــًة إل

العربيــة المتحــدة22  وحركــة المقاومــة اإلســامية حمــاس23. 

ــى منظمــات  ــة إضافــة إل ــى مســؤولين فــي منظمــات أممي ــل تعدتهــا إل ــدول ب ــى ال ــم تقتصــر هــذه المحــاوالت عل ل
دوليــة، وقــد أشــرنا إلــى أبرزهــا فــي تقريرنــا الســنوي الســابق24، وزادت وتيــرة تلــك الزيــارات بعــد زلــزال 6/ شــباط 
المنصــرم 2023، وذلــك بهــدف التفــاوض مــع النظــام الســوري لتمريــر المســاعدات اإلنســانية، ألن النظــام الســوري 
يشــترط زيــارات مــن مســؤولين أمميــن ودولييــن مقابــل تمريــر المســاعدات، وهــذه مؤشــرات إضافيــة علــى أن 
النظــام الســوري يتخــذ مــن متضــرري الزلــزال رهائــن كــي يســتفيد مــن الزلــزال سياســيًا، بعيــدًا عــن أيــة اعتبــارات 
ــن كمــا أشــرنا فــي  ــة 95 ٪ مــن المســاعدات اإلنســانية المقدمــة للمتضرري ــه ينهــب قراب ــى كون ــة، إضافــًة إل قانوني

تقريرنــا الصــادر فــي 28/ شــباط25 .

 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، في الذكرى الحادية عشرة النطاق الحراك الشعبي: توثيق مقتل 228647 مدنيا بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء . 20
قسري لـ 151462، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، ص 25.

  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، إدانة محاوالت الجزائر تكريس إفات النظام السوري من العقاب والتصويت 9 مرات لصالحه في مجلس حقوق اإلنسان.. 21
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، إدانة محاوالت الجزائر تكريس إفات النظام السوري من العقاب والتصويت 9 مرات لصالحه في مجلس حقوق اإلنسان، ص 8.. 22
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، النظام السوري قتل 3207 فلسطينيا بينهم 497 تحت التعذيب، واعتقل وأخفى قسريا 2721 منذ آذار/2011 حتى اآلن.. 23
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، في الذكرى الحادية عشرة النطاق الحراك الشعبي: توثيق مقتل 228647 مدنيا بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء . 24

قسري لـ 151462، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، ص 25.
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تسجيل وفاة 7259 سوري بينهم 2153 طفل و1524 سيدة بسبب الزلزال منهم 2534 في المناطق خارج سيطرة النظام السوري 394 . 25

في مناطق سيطرة النظام السوري و4331 في تركيا، ص5.

https://arabic.rt.com/middle_east/1292265-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/01/31/syria-oman-bashar-assad
https://alghad.com/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d9%86%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/
https://rhc.jo/ar/g/60967
https://sana.sy/?p=1766089
https://sana.sy/?p=1766089
https://arabic.rt.com/middle_east/1292265-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/
https://arabic.rt.com/middle_east/1292265-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/
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 عاشراً: االستنتاجات والتوصيات: 

فشــل النظــام الســوري فــي مســؤوليته فــي حمايــة شــعبه مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، إنَّ  	
هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكنــة، 
وعندمــا تخفــق الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي بارتــكاب 
هــذه الجرائــم كمــا فــي حالــة النظــام الســوري، فــإن مــن مســؤولية المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ 

إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة وحاســمة وفــي الوقــت المناســب26 .

انتهكــت كافــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا كًا مــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق  	
اإلنســان، والنظــام الســوري وحلفــاؤه هــم المرتكــب للكــمِّ األكبــر مــن االنتهــاكات.

لقــد ارتكبــت قــوات النظــام الســوري انتهــاكات متعــددة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، والتَّعذيــب،  	
والتشــريد القســري، وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي ترقــى إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية؛ بســبب منهجيتهــا 
 نطاقهــا معــًا. كمــا ارتكبــت جرائــم حــرب عبــر القصــف العشــوائي، وتدميــر المنشــآت واألبنيــة، ولــم 

ِ
ــَعة

ِ
وس

ــل طــال الخــرق قــرارات  ــون العرفــي، ب ــي اإلنســاني والقان ــون الدول  الحكومــة الســورية بخــرق القان
ِ

تكتــف
 2139 المعتقليــن، والقــرار  باإلفــراج عــن  المتعلــق   2042 رقــم  القــرار  األمــن، وبشــكل خــاص  مجلــس 
الخــاص بوقــف الهجمــات العشــوائية واالختفــاء القســري، وكل ذلــك دون أيــة محاســبة، بــل يحظــى ذلــك 

ــي.  مــت الغرب ــي والصَّ ــر الغطــاء الروســي الصين ة عب بالشــرعيَّ

ُتســيطر الدولــة بشــكل مركــزي علــى مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا وهــذه المراكــز األمنية ال تخضــع ألية رقابة  	
قضائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة علــى اإلطــاق خافــًا لمــا ينــص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ولــذا 
فإنــه مــن المســتبعد أن تجــري وفيــات بســبب التعذيــب دون معرفــة النظــام الحاكــم فــي الدولــة، وعلــى 
مــدى الســنوات الماضيــة انتشــرت بشــكل واســع ضمــن المجتمــع الســوري ووســائل اإلعــام الســورية 
المحليــة والعربيــة والدوليــة مئــات التقاريــر عــن وفيــات بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة 
للنظــام الســوري، كمــا أنَّ النظــام الســوري نفســه أبلــغ عشــرات مــن األهالــي عــن وفيــات أبنائهــم ضمــن 
مراكــز االحتجــاز وغالبــاً مــا كان يعــزو الســبب إلــى “أزمــة قلبيــة” ودون أن يســلم الجثمــان إلــى ذوي الضحيــة.

إنَّ النظــام الســوري مســؤول عــن إثبــات أنَّ حــاالت الوفيــات التــي وقعــت لــم تكــن بســبب التعذيــب،  	
وتســليم جثاميــن الضحايــا إلــى ذويهــم.

يصــدر النظــام الســوري إحصائيــات مــزورة عــن ســكان ســوريا، ويرفــض تســجيل المواطنيــن الســوريين  	
ــم  ــي، وال يقــوم بنشــر قوائ ــر الســجل المدن ــب ضمــن دوائ ــات القصــف أو التعذي ــر عملي ــن قتلهــم عب الذي

ــات. الســجل االنتخابــي، ويســتطيع بالتالــي وضــع النســبة التــي يريدهــا مــن المشــاركين فــي االنتخاب

لقــد وافقــت الــدول باإلجمــاع فــي مؤتمــر القمــة العالمــي فــي عــام 272005  علــى مســؤولية كل دولــة  	
عــن حمايــة ســكانها مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، إنَّ هــذه المســؤولية تســتلزم منــع 
ــة بشــكل  ــة، وعندمــا تخفــق الدول ــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكن ــع التحريــض عل ــم، ومن هــذه الجرائ
واضــح فــي حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا فــي حالــة 
النظــام الســوري، فــإن مــن مســؤولية المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة 

وحاســمة وفــي الوقــت المناســب28. 

 “نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005”، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 139، 24 تشرين األول 2005.. 26
27 . https://undocs.org/ar/A/RES/60/1 ،138 األمم المتحدة، الجمعية العامة، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الفقرة  
28 . https://undocs.org/ar/A/RES/60/1 ،139 األمم المتحدة، الجمعية العامة، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الفقرة  
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النظــام الســوري ال يكتــرث بعمليــة االنتقــال السياســي ألنهــا ســوف تــؤدي إلــى االنتقــال مــن الديكتاتوريــة  	
إلــى الديمقراطيــة.

يجــب أن يتمكــن جميــع المدنييــن فــي حــاالت النزاعــات المســلحة مــن الحصــول علــى جميــع المســاعدات  	
الضروريــة29 ، وفقــًا للقانــون الدولــي العرفــي30.

ال يمكــن لروســيا التــذرع بمفهــوم الســيادة وموافقــة النظــام الســوري، ألنــه المتســبب الرئيســي فــي  	
تشــريد ماييــن النازحيــن، وال يكتــرث بوصــول المســاعدات األمميــة إليهــم.

خرقــت القــوات الروســية قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 وأيضــًا القــرار رقــم 2254 عبــر عمليــات القصــف  	
العشــوائي، إضافــة إلــى انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون اإلنســاني الدولــي ُمرتكبــة عشــرات االنتهــاكات 
ــر المتناســب فــي حجــم  التــي ترقــى إلــى جرائــم حــرب عبــر عمليــات القصــف العشــوائي عديــم التمييــز وغي
القــوة المفرطــة، وأيضــًا انتهكــت عبــر جريمــة القتــل العمــد المــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، مــا 

ل جرائــم حــرب. ُيشــكِّ

لــم تقــم الســلطات الروســية أو الســورية وبقيــة أطــراف النــزاع بأيــة تحقيقــات جديــة عــن هجماتهــا طيلــة  	
هــذه الســنوات، كمــا أنهــم لــم يمنعــوا الهجمــات، ولــم يعاقبــوا المســؤولين عنهــا.

عرقلــت روســيا العمليــة السياســية، وتســببت فــي أزمــة إنســانية خانقــة لماييــن النازحيــن داخليــًا عبــر منــع  	
المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود مــن الدخــول بحريــة إلــى ســوريا، وقــد تورطــت مــع النظــام الســوري 

فــي تشــريد الغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن داخليــًا.

لقــد تــورَّط النظــام الروســي فــي دعــم النظــام الســوري الــذي ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب  	
بحــق الشــعب الســوري، عبــر الدفــاع عنــه سياســيًا، وفــي مختلــف المحافــل الدوليــة، وعبــر تزويــده بالســاح 
والخبــرات العســكرية، وتجلــى ذلــك بشــكل صــارخ فــي التدخــل العســكري المباشــر إلــى جانبــه، وإنَّ دعــم 
ل انتهــاكًا واضحــًا للقانــون الدولــي ويجعــل النظــام الروســي  نظــام متــورط فــي جرائــم ضــدَّ اإلنســانية ُيشــكِّ

عرضــة للمحاســبة.

التوصيات:

مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

يجــب علــى أعضــاء فــي مجلــس األمــن التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو لحمايــة النظــام الســوري، الــذي  	  •
ارتكــب علــى مــدى اثنــا عشــر عامــًا مئــات آالف االنتهــاكات، التــي ُتشــكل فــي كثيــر منهــا جرائــم ضدَّ اإلنســانية 

وجرائــم حــرب.

ــذي نــصَّ بشــكل  	 ــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، ال ــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافي يتوجــب عل
واضــح علــى “توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا، بمــا فــي 
ذلــك الهجمــات ضــد المرافــق الطبيــة والعامليــن فــي المجــال الطبــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، 

بمــا فــي ذلــك مــن خــال القصــف المدفعــي والقصــف الجــوي”.

29 . https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument،المادة 23، اتفاقية جينيف الرابعة  
30 . https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries ،المواد )71-68(، البروتوكول األول التفاقيات جينيف

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument ،المادة 8، البروتوكول الثاني التفاقيات جينيف
  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument ،المادة 18، البروتوكول الثاني التفاقيات جينيف

 “يسمح أطراف النزاع بمرور مواد اإلغاثة اإلنسانية المدنيين المحتاجين إليها، وتسّهل مرورها بسرعة وبدون عرقلة؛ وتقدم اإلغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع 
احتفاظ األطراف بحق مراقبتها.”، القاعدة 55، القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

“يؤّمن أطراف النزاع لألفراد المخّولين العمل في اإلغاثة اإلنسانية حرية الحركة الازمة للقيام بوظائفهم. ويمكن تقييد حركتهم مؤقتًا في حاالت الضرورة العسكرية 
القهرية فحسب.”، القاعدة 56، القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule55
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule55
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule56
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule56
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إيجــاد طــرق وآليــات لتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن رقــم 2041 و2042 و2139 والبنــد 12 فــي القــرار رقــم  	
2254، الخاصــة بالمعتقليــن والمختفيــن قســريًا فــي ســوريا.

اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز  	
االحتجــاز، ولوضــع حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا، كونــه ُيهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع، 
وإيقــاف عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، 

وإنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن فــي أســرع وقــت.

 قسريًا في سوريا، قرابة 86 % منهم لدى النظام السوري. 	
ٍ

الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختف

إثــَر عــدم التــزام األطــراف وبشــكل خــاص النظــام الســوري بــأي مــن قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ســواء  	
المتعلقــة باألســلحة الكيميائيــة أو البراميــل المتفجــرة أو االختفــاء القســري، ال يبقــى أمــام مجلــس األمــن 

الدولــي بعــد اثنــا عشــر عامــًا ســوى التَّدخــل عســكريًا؛ بهــدف حمايــة المدنييــن الســوريين.

يجــب أال يكــون هنــاك اســتخدام للفيتــو فــي حالــة الدولــة المنخرطــة فــي النــزاع، وروســيا منخرطــة بشــكل  	
مباشــر ضمــن النــزاع الســوري وتســتخدم الفيتــو لصالحهــا ولصالــح النظــام الســوري وهــم أطــراف فــي 

هــذا النــزاع المســلح.

نقــل المســألة الســورية مــن مجلــس األمــن إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وتطبيــق مبــدأ اتحــاد  	
مــن أجــل الســام، وذلــك بعــد فشــل مجلــس األمــن أزيــد مــن عشــر ســنوات فــي حمايــة المدنييــن وفــي 

إنهــاء النــزاع الســوري.

ــم ضــد  	 ــن فــي الجرائ ــع المتورطي ــة ومحاســبة جمي ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة الملــف الســوري إل إحال
اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

العمــل بشــكل جــدي علــى تحقيــق االنتقــال السياســي وفقــًا لبيــان جنيــف واحــد وقــرار مجلــس األمــن  	
رقــم 2254، ســعيًا نحــو تحقيــق االســتقرار ووحــدة األراضــي الســورية وعــودة الاجئيــن والنازحيــن الكريمــة 

واآلمنــة.

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

ضمــان أمــن وســامة ماييــن الاجئيــن الســوريين وخاصــة النســاء واألطفــال. الذيــن تشــردوا فــي دول  	
العالــم، وكفالــة ســامتهم مــن االعتقــال أو التَّعذيــب أو اإلخفــاء القســري فــي حــال رغبتهــم فــي العــودة 

إلــى المناطــق التــي ســيطر عليهــا النظــام الســوري.

مطالبــة كافــة وكاالت األمــم المتحــدة المختصــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات  	
فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين  اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ

برعــات الازمــة. داخليــًا ومتابعــة الــدول التــي تعهــدت بالتَّ

رفــع اليــد عــن التحكــم بدخــول المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود، فهــي تدخــل ضمــن نطــاق الجمعيــة  	
العامــة لألمــم المتحــدة ومنظمــة الشــؤون اإلنســانية.



في الذكرى الثانية عشرة النطالق الحراك الشعبي: توثيق مقتل 230224 مدنيا بينهم 15272 

بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817، وتشريد قرابة 14 مليون سوري
36

المجتمع الدولي:

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي  	
اإلغاثــي.  عيــد  الصَّ علــى  مــة  المقدَّ الدعــم  جرعــات  وزيــادة  الســوري.  الشــعب  لدعــم  تحالفــات  إلقامــة 
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي  والسَّ

محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.

دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارها عضو  	
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 
ــة  ــه الجمعي ــذي أقرت ــة، ال ــدأ مســؤولية الحماي ــى الفصــل الســابع وتطبيــق مب تلــك المــدة مــن اللجــوء إل

العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.

إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم  	
ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب علــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــات مــن العقــاب الــذي امتــد علــى 

مــدى قرابــة عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا.

توســيع العقوبــات السياســية واالقتصاديــة ضــد النظــام الروســي بســبب ارتكابــه جرائــم حــرب فــي ســوريا،  	
وبســبب اســتمراره فــي خــرق العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري، ومســاعدته فــي خــرق قــرارات 

مجلــس األمــن بمــا فيهــا المتعلقــة بعــدم تكــرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والبراميــل المتفجــرة.

تشــكيل ضغــط حقيقــي علــى روســيا وإيــران واعتبارهمــا شــريَكين رئيَســين فــي االنتهــاكات التــي ترتكــب  	
فــي ســوريا؛ نظــرًا الســتمرارهما فــي تزويــد النِّظــام الســوري بالســاح، والشــتراكهما المباشــر فــي آالف 

االنتهــاكات بحــق المواطــن الســوري.

تأمين حماية ومســاعدة النســاء واألطفال المشــردون قســريًا من نازحين والجئين، ومراعاة احتياجاتهن  	
الخاصــة فــي مجال الحمايــة تحديدًا.

الوفاء بااللتزام بالتبرعات المالية التي تمَّ التَّعهد بها:  	

مســاعدة دول الطــوق وتقديــم كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة فــي هــذه الــدول التــي  	
تحتضــن العــدد األعظــم مــن الاجئــات النســاء واألطفــال.

إيجــاد آليــات لوقــف قصــف المــدارس وريــاض األطفــال وحمايتهــا، والعمــل علــى خلــق بيئــة تعليميــة  	
آمنــة، وهــذا أقــل مســتويات حمايــة المدنييــن.

يجــب فــي الحــدِّ األدنــى الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بزيــارة مراقبيــن دولييــن بمــن فيهــم لجنــة  	
التحقيــق الدوليــة المســتقلة لمراكــز احتجــاز النســاء، دوَن قيــد أو شــرط.

دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة  	
زمنيــة ال تتجــاوز ســتة أشــهر كــي تتوقــف غالبيــة االنتهــاكات ويتمكــن ماييــن المشــردين مــن العــودة 

اآلمنــة والمســتقرة إلــى منازلهــم.

إيقــاف أيــة عمليــة إعــادة قســرية لاجئيــن الســوريين، ألن األوضــاع فــي ســوريا مــا تــزال غير آمنــة، والضغط  	
فــي ســبيل تحقيــق انتقــال سياســي يضمن عــودة تلقائية لماييــن الاجئين.

اإلســراع فــي إنجــاز الحــل السياســي الــذي يمكــن الســوريين مــن إجــراء انتخابــات سياســية وبرلمانيــة  	
ومحليــة نزيهــة وشــفافة وتراعــي قواعــد القوانيــن االنتخابيــة.

التنديــد بالقوانيــن التــي يصدرهــا النظــام الســوري والتــي تنتهــك حقــوق الماييــن مــن الشــعب الســوري،  	
وتفــرض بقــوة الســاح والســلطة.
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كافة أطراف النِّزاع:

االلتــزام بقواعــد القانــون العرفــي اإلنســاني، وقــرارات مجلــس األمــن، وتحييــد المدنييــن، وإطــاق ســراح  	
المحتجزيــن والرهائــن، وإيقــاف التَّعذيــب والكشــف عــن مصيــر المختفيــن والمفقوديــن.

احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان في المناطق التي يسيطرون عليها. 	

ــع لألمــم المتحــدة )أوتشــا( والمنظمــات اإلنســانية  ــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التاب إل
واإلغاثيــة المحليــة والدوليــة:

ــب ضغــوط وابتــزاز النظــام  	 تنســيق عمليــات المســاعدة اإلنســانية بحســب المناطــق األكثــر تضــررًا، وتجنُّ
الســوري بهــدف تســخير المســاعدات لصالحــه.

 تخصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة تأهيــل األطفــال والناجيــات وبشــكل خــاص الذيــن تأثــروا باالنتهــاكات  	
بشــكل مباشــر، أو تعرضــوا للعنــف ولاســتغال الجنســي، والتزويــج القســري، وبحســب المناطــق األكثــر 

تضــررًا. 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد. 	

النظــام الســوري مســتمر بإجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة ومحليــة دون أي اعتبــار للعمليــة التفاوضيــة،  	
وعلــى المبعــوث الدولــي اتخــاذ موقــف واضــح تجــاه شــلل عمليــة االنتقــال السياســي. 

الدعــوة إلــى اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحايــا ويجســد مبــادئ  	
االنتقاليــة. العدالــة 

إلى الدول الداعمة واالتحاد األوروبي:

دعــم عمليــات توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا التــي تكشــف ممارســات النظــام الســوري  	
الفظيعــة وتفضــح اســتمراريتها، وانتهاكهــا لمبــادئ القانــون الدولــي.

اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تسريع إنجاز االنتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 	

مــا زالــت األوضــاع فــي ســوريا فــي حالــة حرجــة علــى صعيــد احتــرام الحقــوق األساســية وقــد يتعــرض أي  	
مواطــن لاعتقــال وفقــًا لهــذه القوانيــن المبهمــة والفضفاضــة ولــذا نوصــي بعــدم إعــادة الاجئيــن إلــى 
أن يتــم تحقيــق االنتقــال السياســي، فلــن يكــون هنــاك أي اســتقرار وأمــان فــي ظــلِّ بقــاء النظــام الســوري 

الحالــي ومحكمــة قضايــا اإلرهــاب.

ال ُبــدَّ مــن رفــع وتيــرة العقوبــات االقتصاديــة علــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســين، إيــران وروســيا، وهــذا  	
أمــر بإمــكان االتحــاد األوروبــي تطبيقــه بفاعليــة كبيــرة، وتبقــى مطالــب حمايــة المدنييــن والمناطــق اآلمنــة 

أمــرًا أساســيًا، لكــنَّ العقوبــات االقتصاديــة أمــر فّعــال.

تقديــم كل مســاعدة ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي إعــادة تأهيــل الضحايــا، ودمجهــم  	
فــي المجتمــع مــرة أخــرى، ودعــم عمليــات دعــم وإعــادة تأهيــل الناجيــات فــي مناطــق النــزوح واللجــوء.
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إلى دول الجوار:

ضمــان قــدرة الاجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، واحتــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر  	
اإلعــادة القســرية، واالســراع فــي لــم الشــمل، ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبــي وغيرهــا أن ُتخفــف الوطــأة 
عــن دول الجــوار، وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الاجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة زيــادة مســاعداتها 

للمفوضيــة العليــا لشــؤون الاجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.

 

إلى جامعة الدول العربية:

الرفــض المطلــق لعــودة النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة فــي ظــل تورطــه المســتمر حتــى اللحظــة  	
فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.

إلى المنظمات اإلنسانية:

وضــع خطــط تنفيذيــة عاجلــة بهــدف تأميــن مراكــز إيــواء كريمــة للمشــردين داخليــًا وبشــكل خــاص األرامــل  	
واأليتام. 

 

شكر وتقدير

ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة،  كل الشُّ
ــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى،  الذيــن لــوال مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا تمكنَّ

ــا. وخالــص العــزاء ألســر الضحاي
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