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أواًل: خلفية:
الشــبكة	الســورية	لحقوق	اإلنســان	ُمنظمة	حقوقية	
ســت	فــي	حزيــران/	2011،	بعــد	أشــهر	قليلــة	مــن	 تأسَّ
انــدالع	الحــراك	الشــعبي	فــي	آذار/	2011،	وهــي	جهــة	
ربحيــة،	 غيــر	 غايــات	 وذات	 حكوميــة،	 غيــر	 مســتقلة،	
االنتهاكات	التــي	 توثيــق	 إلــى	 رئيــس	 بشــكل	 تهــدف	
بيانــات	 قاعــدة	 ضمــن	 سوريا،	وأرشــفتها	 تقع	فــي	
واســعة،	ثــم	إصــدار	تقاريــر	ودراســات	اســتنادًا	إليهــا؛	
كخطــوة	 االنتهــاكات	 مرتكبــي	 فضــح	 إلــى	 وتهــدف	
الضحايــا	 حقــوق	 ضمــان	 وإلــى	 لمحاســبتهم،	 أولــى	

وحفــظ	ســردية	األحــداث	وتأريخهــا.

اإلنســان	 لحقــوق	 الســورية	 الشــبكة	 أن	 إلــى	 نشــير	
علــى  للقضــاء  الدولــي  التحالــف  فــي  عضــو  هــي	
لحظــر	 الدوليــة	 الحملــة	 وفــي	 العنقوديــة  الذخائــر 
األلغــام	األرضيــة		)ICBL-CMC(	وفــي	التحالــف	الدولــي	
مواقــع	 الحماية	ICRtoP	وفي	تحالــف	 لمســؤولية	
الضميــر	العالميــة	وفي	شــبكة	“كل	الضحايا”	الدولية.

	المفوضيــة الســامية لحقــوق  تجــدر	اإلشــارة	إلــى	أنَّ
ــادرة	 اإلنســان	اعتمدت	فــي	جميــع	اإلحصائيــات	الصَّ
علــى	 ســوريا،	 فــي	 ــزاع	 النِّ تحليــل	ضحايــا	 فــي	 عنهــا	
أبــرز	 كأحــد	 اإلنســان	 لحقــوق	 الســورية	 الشــبكة	
الســورية	لحقــوق	 الشــبكة	 تتعــاون	 المصــادر،	كمــا	
المســتقلة،	 الدوليــة	 التحقيــق	 لجنــة	 مــع	 اإلنســان	
التحقيــق	 آليــة	 مــع	 بيانــات	 تبــادل	 اتفاقيــة	 ووقعــت	
المتحــدة	 األمــم	 ومنظمــة	 المســتقلة،	 الدوليــة	
األمــم	 مــن	هيئــات	 )اليونيســف(	وغيرهــا	 للطفولــة	
منظمــة	 مثــل:	 دوليــة	 منظمــات	 ومــع	 المتحــدة،	
حظــر	األســلحة	الكيميائيــة،	وتعتبــر	الشــبكة	الســورية	
البيانــات  مصــادر  أهــم	 مــن	 اإلنســان	 لحقــوق	
وزارات  عــن  الصــادرة  ســوريا  فــي  الحالــة  لتقاريــر 
عــدد	 العالم،	ويعتمــد	 دول  مــن  الخارجية للعديــد 
واســع	مــن	وكاالت	األنبــاء	العربيــة	والعالميــة	علــى	
لحقــوق	 الســورية	 الشــبكة	 وإحصائيــات	 تقاريــر	
اإلنســان	ضمــن	تغطياتهــا	وتقاريرهــا	عــن	ســوريا.

وفــي	عــام	2020	اســتمرَّت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	
اإلنســان	فــي	عملهــا،	حيــث	أصــدرت	قرابــة	81	تقريــرًا	
تناولــت	فيهــا	أنماطــًا	متعــددة	ألبــرز	انتهــاكات	حقــوق	
والقــوى	 النــزاع	 أطــراف	 ارتكبتهــا	 التــي	 اإلنســان،	
خــارج	 القتــل	 كعمليــات	 ســوريا،	 فــي	 المســيطرة	
والتهجيــر	 والتعذيــب،	 واالعتقــال	 القانــون	 نطــاق	
المحرمــة	 الذخائــر	 واســتخدام	 القســري،	 والتشــريد	
وانتهــاكات	 التدميــر،	 شــديدة	 الذخائــر	 مــن	 وغيرهــا	
ــى	مــا	يقــارب	263  ــر	عل أخــرى،	واســتندت	هــذه	التقاري
أو	 الهجمــات،	 مــن	 ناجيــن	 أو	 لـــُمصابين	 شــهادة	
ــا،	 مســعفين،	أو	عمــال	إشــارة	مركزيــة	أو	ذوي	ضحاي
الحصــول	عليهــا	 تــم	 قــد	 الشــهادات	 هــذه	 وجميــع	
عبــر	حديــث	مباشــر	مــع	الشــهود،	وليســت	مأخــوذة	
مــن	مصــادر	مفتوحــة،	وكل	ذلــك	وفــق	البروتوكــوالت	
ــي	 ــة	للشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	والت الداخلي
بشــكل	 تطويرهــا	 إلــى	 ونســعى	 بموجبهــا	 نعمــل	
معاييــر	 أفضــل	 لتراعــي	 خبرتنــا	 خــالل	 مــن	 مســتمر	
الرعايــة	والموثوقيــة،	إضافــة	إلــى	المئــات	مــن	الصــور	
والمقاطــع	المصــورة	والمعلومــات	األخــرى،	ويمكــن	
موســع	 بشــكل	 عملنــا	 منهجيــة	 علــى	 االطــالع	

ابــط. عبر	الر
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	 ــل	الحــدَّ 	ونؤكــد	دائمــًا	أن	مــا	ورَد	فــي	هــذا	التقريــر	ُيمثِّ
ــا	مــن	توثيقــه	مــن	حجــم	وخطــورة	 ــذي	تمكنَّ ــى	ال األدن
التــي	وقعــت،	وذلــك	نظــرًا	للصعوبــات	 االنتهــاكات	
خــالل	عملنــا	 تواجهنــا	 التــي	 االســتثنائية	 والتحديــات	
يشــمل	 ال	 كمــا	 المنهجيــة،	 فــي	 موضــح	 هــو	 كمــا	
الحديــُث	األبعــاَد	االجتماعيــة	واالقتصادية	والنَّفســية،	
ونشــير	إلــى	أن	القانــون	اإلنســاني	الدولــي،	والقانــون	
الدولــي	العرفــي	بالتــوازي	مــع	القانــون	الدولــي	لحقــوق	
فــي	 إليهــا	 نســتند	 التــي	 القوانيــن	 اإلنســان،	هي	
تقييــم	عملنــا	فــي	الحالــة	الســورية،	وال	نســتند	فــي	
عملنــا	علــى	الدســتور	الســوري	والقوانيــن	المحليــة	
ألن	الكثيــر	منهــا	عبــارة	عــن	نصــوص	أمنيــة	تخالــف	
القانــون	الدولــي	وروح	القانــون،	ونشــير	إليهــا	فــي	حــال	

الضــرورة	فقــط.

مفصليــة	 أحداثــًا	 التقريــر	 يتضمــن	 ذلــك	 جانــب	 إلــى	
سياســية	وقضائيــة	وعســكرية	حدثــت	فــي	عــام	2020 
التــي	 األحــداث	 ســياق	 عــن	 أوضــح	 صــورة	 ليعطــي	

االنتهــاكات. خاللهــا	 وقعــت	

يقول	فضل	عبد	الغني	مدير	الشبكة	السورية
لحقوق	اإلنسان:

هذا هو التقرير السنوي العاشر من بعد 
انطالق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وما 

زلنا للعام العاشر على التوالي نوثق انتهاكات 
فظيعة يصل بعضها إلى الجرائم ضد 

اإلنسانية، لقد فشل المجتمع الدولي ومجلس 
األمن في التخفيف من حدة االنتهاكات 
وإيقاف الجرائم ضد اإلنسانية على أقل 

تقدير، ويبقى جذر القضية السورية هو الثنائية 
نظام فئوي/عائلي مقابل حراك شعبي طالب 

بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم 
حقوق اإلنسان وتبادل السلطة ويحب الدولة 

والشعب السوري.
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ثانيًا: أحداث بارزة مفصلية في عام 2020:

شهَد	عام	2020	ثالث	اتفاقات	وقف	إطالق	نار،	جميعها	في	منطقة	إدلب:

وقد	الحظنا	أن	قوات	النظام	السوري	وحلفائه	قد	تمكنوا	في	المدة
الفاصلة	بين	االتفاقين	األخيرين	من	إحراز	تقدم	على	األرض	هو	األوسع

منــذ	26/	نيســان/	2019،	بلــغ	قرابــة	35	%	مــن	مســاحة	األرض	التــي	كانــت	خارجــة	عــن	ســيطرته،	وبســيطرته	علــى	
.”M5“	دمشــق-حلب	الدولــي	الطريــق	علــى	ســيطرته	أحكــم	قــد	يكــون	المنطقــة	تلــك

ز	التنفيــذ	في	6/	آذار	توقــف	الهجمات	 راقبت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان،	إثــر	دخــول	وقــف	إطــالق	النــار	حيِّ
	 هــا	ضــدَّ الجويــة	لقــوات	الحلــف	الســوري	الروســي	لفتــرات	تخللتهــا	هجمــات	عــدة	للقــوات	الروســية،	كان	جلُّ
مواقــع	عســكرية	لهيئــة	تحريــر	الشــام،	كمــا	لــم	تتوقــف	الهجمــات	األرضيــة	لقــوات	النظــام	الســوري	وحلفائــه،	
لكنهــا	كانــت	األقــل	مقارنــة	بفتــرات	ســابقة،	فعلــى	مــا	يبــدو	أن	جائحــة	كوفيــد	-	19	قــد	أثَّــرت	علــى	إمكانــات	جيــش	
النظــام	الســوري	والميليشــيات	اإليرانيــة	المواليــة	لــه؛	ممــا	ســاهم	فــي	تخفيــف	عمليــات	القتــل	بحــق	المدنييــن	

الســوريين.

كان	في	9/	كانون	الثاني/	

2020	عندما	أعلن	اللواء	

يوري	بورينكوف،	رئيس	

مركز	المصالحة	بين	

األطراف	المتحاربة	في	

سوريا،	بدء	العمل	بنظام	

وقف	إطالق	النار	في	

منطقة	إدلب	بدءًا	من	

الساعة	14:00	من	اليوم	

ذاته.	والذي	لم	يكن	له	

أي	أثر	فعلي	يذكر	ولو	

بتخفيض	وتيرة	الهجمات	

العسكرية	لفترة	وجيزة.

أعلنت	وزارة الدفاع 
التركية	عن	توصلها	
مع	روسيا	إلى	اتفاق	
وقف	إطالق	نار	يدخل	

ز	التنفيذ	عند	الساعة	 حيِّ
00:01	من	يوم	12/	كانون	

الثاني/	2020.	وعلى	
الرغم	من	ذلك	لم	تتوقف	
الهجمات	األرضية	لقوات	

النظام	السوري،	فيما	
توقفت	الهجمات	الجوية	
لقوات	الحلف	السوري	
الروسي	حتى	14/	كانون	

الثاني/	2020.

االتفاق	الذي	نتج	عن	
لقاء	الرئيسين	التركي	
ز	 والروسي،	ودخل	حيِّ
التنفيذ	عند	الساعة	

00:00	من	يوم	6/	آذار/	
2020.	وُيعد	االتفاق	

الخامس	في	المنطقة	
منذ	26/	نيسان/	2019. 
وتجدر	اإلشارة	هنا	إلى	
	القوات	الروسية	 أنَّ
ارتكبت	مجزرة	بحق	

نازحين	في	بلدة	معرة	
مصرين	بإدلب،	في	5/	آذار	
بالتزامن	مع	المشاورات	

التركية	الروسية	التي	
أفضت	إلى	هذا	االتفاق؛	
في	إشارة	إلى	الرغبة	في	
قتل	أكبر	عدد	ممكن	من	
األهالي	قبل	بدء	وقف	

إطالق	النار.

الثالثالثانياألول
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وُنشــير	إلــى	أننــا	رصدنــا	فــي	عــام	2020	دخــول	عشــرات	القوافــل	العســكرية	التركيــة	إلــى	منطقــة	إدلــب	فــي	
شــمال	غــرب	ســوريا	وتموضعهــا	فــي	عشــرات	النقــاط	علــى	امتــداد	المناطــق	الخارجــة	عــن	ســيطرة	قــوات	

النظــام	الســوري	فــي	منطقــة	إدلــب.

مــن	بيــن	أبــرز	الوقائــع	فــي	عــام	2020	والتــي	كان	لهــا	أكبــر	األثــر	علــى	الصعيــد	اإلنســاني	للشــعب	الســوري	هــو	
تجديــد	القــرار	2165	)تمــوز	2014(1	القاضــي	بإدخــال	األمــم	المتحــدة	المســاعدات	اإلنســانية	عبــر	الحــدود	والــذي	
كان	مــن	المقــرر	تجديــده	فــي	كانــون	األول/	2019	لــوال	الفيتــو	الروســي	الصينــي،	ثــم	امتنعــت	كال	الدولتيــن،	فــي	
ــن	تعديــالت	إضافيــة	لصالــح	روســيا،	حيــث	 10/	كانــون	الثانــي،	عــن	التصويــت	علــى القــرار رقم 2504 الــذي	تضمَّ
اقتصــر	التمديــد	علــى	ســتة	أشــهر	حتــى	10/	تمــوز،	كمــا	تــم	إلغــاء	إدخال	المســاعدات	عبــر	معبري	الرمثــا	واليعربية	

الحدودييــن.

اســتخدم	النظــام	الروســي	وحليفــه	الصينــي	الفيتــو	مرتيــن	فــي	شــهر	تمــوز	ضــد	تمديــد	القــرار	2504،	وفــي	10/ 
تمــوز	تمكــن	مجلــس	األمــن	مــن	تمرير	القــرار رقــم 2533 القاضــي	بإدخــال	المســاعدات	اإلنســانية	إلــى	ســوريا	

عبــر	معبــر	واحــد	فقــط	وهــو	معبــر	بــاب	الهــوى	ولمــدة	عــام	واحــد.
 

	األفــواه	عبــر	عمليــات	االعتقــال	المســتمرة،	وكانــت	 اتبعــت	قــوات	النظــام	الســوري	سياســة	القمــع	وكــمِّ
الحادثــة	األبــرز	فــي	هــذا	العــام	مــا	حصــل	فــي	7/	حزيــران	حيــن	خرجــت	فــي	مدينــة	الســويداء	ومــا	حولهــا	مظاهــرات	
ســلمية	احتجاجــًا	علــى	غــالء	المعيشــة	وتدهــور	األوضــاع	االقتصاديــة،	طالــب	المتظاهــرون	فيهــا	باإلفــراج	عــن	
المعتقليــن	وإســقاط	النظــام	الســوري. وفــي 15/ حزيــران ســجلنا اعتــداء	عناصــر	مــن	قــوات	حفــظ	النظــام	
وميليشــيات	مواليــة	للنظــام	ترتــدي	زيــًا	مدنيــًا	)شــبيحة(	علــى	المتظاهريــن	فــي	مدينــة	الســويداء،	تبــع	ذلــك	
عمليــات	مالحقــة	واعتقــال	عــدد	مــن	النشــطاء	والمدنييــن	الذيــن	شــاركوا	فــي	التظاهــرات	واالحتجاجــات،	وتــم	
إخفاؤهــم	قســريًا،	ومن	بينهــم	موظفــون	حكوميــون	كانــوا	قــد	فصلــوا	تعســفيًا	مــن	وظائفهــم	فــي	وقت	ســابق	

ــة. ــرًا	حول	الحادث ــا تقري بســبب	مواقفهــم	مــن	النظــام	الســوري.	وقــد أصدرن

تابعــت	روســيا	فــي	عــام	2020	اســتخدام	أكبــر	قــدر	ممكــن	مــن	المقاتلين	الســوريين	فــي	المناطــق	التــي	أجــرت	
ــد	النظــام	الســوري	الكثيــر	منهــم	ضمــن	قواتــه،	 عمليــات	تســوية	إجباريــة	مــع	النظــام	الســوري،	وذلــك	بعــد	أن	جنَّ
واعتقــل	وأخفــى	عــددًا	منهــم،	حيــث	قامــت	روســيا	باســتغالل	مــن	تبقــى	منهــم	عبــر	إغرائهــم	برواتــب	ضخمــة	
وميــزات	منهــا	إعفاؤهــم	مــن	الخدمــة	اإللزاميــة	فــي	جيــش	النظــام،	مقابــل	نقلهــم	إلــى	ليبيــا	بهــدف	القتــال	إلــى	
جانــب	قــوات	الجنــرال	خليفــة	حفتــر،	وقــد	حصلنــا	علــى	معلومــات	تشــير	إلــى	وقــوع	عمليــات	التجنيــد	فــي	محافظــة	
الســويداء،	لتنتقــل	بعدهــا	إلــى	دمشــق	وريفهــا،	ودرعــا	والقنيطــرة	وحمــاة	وحمــص	وديــر	الــزور	والرقة	والحســكة،	
حيــث	يتــم	نقــل	المقاتليــن	إلــى	قاعــدة	حميميــم	العســكرية	ومنهــا	إلــى	مطــار	بنغــازي	فــي	ليبيــا،	وذكرت	وكالــة 
رويتــرز	أّن	عمليــات	التجنيــد	قــد	تســارعت	وتيرتهــا	فــي	شــهر	أيــار/	2020،	ولــم	تقتصــر	عمليــات	التجنيــد	علــى	
مقاتلــي	المعارضــة	المســلحة	ســابقًا	)والمقصــود	بهــم	مــن	هــم	فــي	مناطــق	التســوية	اإلجباريــة(	بــل	عملــت	

روســيا	علــى	تجنيــد	مقاتليــن	مــن	الميليشــيات	المواليــة	للنظــام	الســوري	ال	ســيما	ذات	األغلبيــة	الشــيعية.

1قرار ُيتيح لألمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود دون إذن النظام السوري، وعبر معابر باب السالم وباب الهوى واليعربية والرمثا، واستمرَّ تمديده خمَس مرات متتالية

https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2504(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020)
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85047
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85047
http://sn4hr.org/arabic/?p=12345
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-syria-russia-exclusive-idUSKBN23E06H
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-syria-russia-exclusive-idUSKBN23E06H
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
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	النظــام	الروســي	فــي	عــدة	مناســبات	بتجربتــه	للعديــد	مــن	األســلحة	فــي	ســوريا،	حيث	قــال	ســيرغي	شــويغو	 أقــرَّ
ــَر	فــي	7/	تشــرين	الثانــي،	أن	الحملــة	العســكرية	

ِ
وزيــر	الدفــاع	الروســي	فــي	تصريــح	لوســائل	إعالميــة	روســية	ُنش

فــي	ســوريا	كانــت	اختبــارًا	لفعاليــة	كافــة	أســلحة	الجيــش	الروســي	تقريبًا،	وأتاحت	أيضًا	اختبــار	فعاليــة	نظــام	
التعليــم	العســكري	في	روســيا.	وفــي	7/	كانــون	األول	أعلن	ســيرغي	تشــيميزوف،	المديــر	التنفيــذي	لشــركة	
الصناعــات	الدفاعيــة	الروســية	“روســتيخ”،	أنــه	تــم	اختبــار	الطائــرات	المســيرة	الهجوميــة	“كالشــينكوف”	خــالل	

األعمــال	القتاليــة	فــي	ســوريا.

	 علــى	الرغــم	مــن	إعــالن	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	عــن	القضــاء	علــى	تنظيــم	داعــش	فــي	23/	آذار/	2019	إال	أنَّ
عــام	2020	شــهَد	نشــاطًا	لخاليــا	يعتقــد	أنهــا	تابعــة	لتنظيــم	داعــش	فــي	شــرق	ســوريا،	فــي	ريــف	محافظتــي	ديــر	
ــزور	وحمــاة	الشــرقي	علــى	وجــه	الخصــوص،	اســتهدف	هــذا	النشــاط	معارضيــن	للتنظيــم.	كمــا	شــهَد	ريــف	 ال
ــر	اســتهداف	األخيــر	عــن	طريــق	 ــزور	الجنوبــي	مناوشــات	بيــن	قــوات	النظــام	الســوري	وتنظيــم	داعــش	إث ــر	ال دي

الكمائــن	أرتــااًل	لقــوات	النظــام	الســوري	وحلفائــه.

	الكشــف	عــن	9	مقابــر	جماعيــة	فــي	محافظــة	الرقــة	مــن	قبل	فريــق	االســتجابة	األولية2	ليصبح	 فــي	عــام	2020	تــمَّ
عــدد	المقابــر	الجماعيــة	التــي	تــم	انتشــال	ضحاياهــا	مــن	محافظــة	الرقــة	28	مقبــرة	جماعيــة،	وبلــغ	عــدد	الجثــث	
المنتشــلة	الكلــي	مــن	هــذه	المقابــر	قرابــة	6	آالف	جثــة	تــم	التعــرف	علــى	قرابــة	700	منها،	وفــق تصريحــات فريــق 
االســتجابة.	وفــي	الســياق	ذاتــه	عثــر	أهالــي	منطقــة	الشــعيطات	بريــف	ديــر	الــزور	الشــرقي	نهايــة	تشــرين	األول	
2020	علــى	مقبــرة	جماعيــة	تضــم	رفــات	26	مدنيــًا	مــن	أبنــاء	عشــيرة	الشــعيطات	فــي	باديــة	قريــة	جمــة	بريــف	ديــر	

الــزور	الشــرقي	كانــوا	قــد	قضــوا	علــى	يــد	تنظيــم	داعــش	خــالل	مجــزرة	الشــعيطات	فــي	شــهر	آب	2014.

	الجيــش	اإلســرائيلي	عشــرات	الهجمــات	الجويــة	فــي	الداخــل	الســوري،	اســتهدفت	فــي	 فــي	عــام	2020	شــنَّ
معظمها	أهدافًا	عســكرية	تابعة	لقوات	النظام	الســوري	والميليشــيات	اإليرانية،	وكشــف	الجيش	اإلســرائيلي	
ــذ	50	غــارة	علــى	أهــداف	فــي	ســوريا	طــوال	 في	تقريــره اإلحصائي	الســنوي	الصــادر	فــي	31/	كانــون	األول	أنــه	نفَّ

عــام	2020.
 

2يتبع	فريق	االستجابة	للجنة	اإلعمار	في	مجلس	الرقة	المدني	التابع	لقوات	سوريا	الديمقراطية،	مهمته	العثور	على	المقابر	الجماعية	ونقل	الجثث	منها	والتعرف	إليها،	بدأ	عمله	في	كانون	

الثاني/	2018

https://arabic.rt.com/russia/1171109-شويغو-حملة-سوريا-تحقق-فعالية-سلاح-روسي/
https://arabic.sputniknews.com/military/202012081047435904-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/?fbclid=IwAR2-zb_O_gu94yU-yQBR6PrbPbTlG_n_3YMSXhYuSOwPQaHGwi6uYioo7uw
https://www.voanews.com/extremism-watch/families-missing-victims-beg-answers-new-mass-graves-discovered-northeast-syria?_ga=2.260517517.1800918656.1609747556-843484767.1589265622&fbclid=IwAR0vO5rJeao3jMwGkAQbMoQ8MMUigp53vJDO3JoHqxUDwxYsdX455-EJjQg
https://www.voanews.com/extremism-watch/families-missing-victims-beg-answers-new-mass-graves-discovered-northeast-syria?_ga=2.260517517.1800918656.1609747556-843484767.1589265622&fbclid=IwAR0vO5rJeao3jMwGkAQbMoQ8MMUigp53vJDO3JoHqxUDwxYsdX455-EJjQg
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/idf-reveals-it-attacked-50-targets-in-syria-throughout-2020-653818
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عمليات عسكرية واستخدام أسلحة غير مشروعة:

تها	قــوات	الحلــف	الســوري	 ــي	شــنَّ ــة	العســكرية	الت ــب	اســتمرارًا	للحمل ــة	عــام	2020	شــهدت	منطقــة	إدل بداي
الروســي	اإليرانــي،	والتــي	امتــدت	منــذ	تشــرين	األول/	2019،	أســفرت	هــذه	الحملــة	عــن	خســائر	بشــرية	كبيــرة،	
بشــكل	أساســي	بســبب	عمليــات	القصــف	علــى	أحيــاء	ســكنية	وبشــكل	عشــوائي	أو	متعمــد،	وتدميــر	كبيــر	
فــي	البنــى	التحتيــة،	كمــا	وثقنــا	عشــرات	االعتــداءات	علــى	المراكــز	الحيويــة	المدنيــة،	وتشــرد	إضافــي	لمئــات	
آالف	المواطنيــن،	وترافقــت	هــذه	الحملــة	بإحــراز	هــذه	القــوات	تقدمــًا	علــى	األرض	وســيطرتها	علــى	مســاحات	
ــز	التنفيــذ	فــي	 شاســعة	مــن	األراضــي	الخارجــة	عــن	ســيطرتها	شــمال	ســوريا.	عقَب	دخول	وقــف	إطــالق	النــار	حيِّ
6/	آذار	توقفــت	الهجمــات	الجويــة	لقــوات	الحلــف	الســوري	الروســي	بشــكل	شــبه	كامــل	حتــى	نهايــة	العــام،	تخلــل	
	مواقــع	عســكرية	لهيئــة	تحريــر	الشــام،	فــي	حيــن	لــم	تتوقــف	 هــا	ضــدَّ ذلــك	خروقــات	عــدة	للقــوات	الروســية،	جلُّ
ــة	بأوقــات	ســابقة،	فعلــى	مــا	 ــه،	لكنهــا	كانــت	األقــل	مقارن الهجمــات	األرضيــة	لقــوات	النظــام	الســوري	وحلفائ
يبــدو	أن	جائحــة	كوفيــد-	19	قــد	أثــرت	علــى	إمكانــات	جيــش	النظــام	الســوري	والميليشــيات	اإليرانيــة	المواليــة	لــه؛	

ممــا	ســاهم	فــي	تخفيــف	عمليــات	القتــل	بحــق	المدنييــن	الســوريين.

كان	العــام	المنصــرم	هــو	األفضــل	مقارنة	باألعــوام	التســعة	الســابقة	علــى	صعيــد	اســتخدام	األســلحة	غيــر	
المشــروعة،	والتــي	انحصــر	اســتخدامها	فــي	األســابيع	التســعة	األولــى	منــه	بشــكل	كبيــر	نســبيًا،	حيــث	اســتخدم	
النظــام	الســوري	ســالح	الذخائــر	العنقوديــة	مــرات	عــدة،	كمــا	لجــأ	الســتخدام	ســالح	البراميــل	المتفجــرة	ضمــن	
سياســة	األرض	المحروقــة	التــي	يتبعهــا	فــي	ســبيل	إحــراز	تقــدم	علــى	األرض،	وقد	ســجلنا	فــي	كانــون	الثانــي	
ــا	توقــف	الهجمــات	 اســتخدامه	هــذا	الســالح	فــي	محافظــة	حلــب	للمــرة	األولــى	منــذ	شــباط	2018.	وقــد	رصدن
بالبراميــل	المتفجــرة	بشــكل	شــبه	كامــل	إثــر	إســقاط	فصائل	فــي	المعارضــة	المســلحة	طائــرة	مروحيــة	تابعــة	

للنظــام	الســوري	فــي	ريــف	إدلب؛	فــي	14/	شــباط.
فــي	حيــن	لــم	نتمكــن	مــن	توثيــق	هجمــات	باســتخدام	األســلحة	الحارقــة	أو	باســتخدام	الســالح	الكيميائــي	خــالل	

هــذا	العــام.

واصلــت	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	قصفهــا	المدفعي	لمناطق	خاضعة	لســيطرة	
	علــى	القصــف	الــذي	تتعــرض	لــه	المناطــق	 قــوات	النظــام	الســوري	فــي	أريــاف	حمــاة	وإدلــب	وحلــب،	فــي	ردٍّ

الخاضعــة	لســيطرتها،	وكانــت	هــذه	الهجمــات	فــي	معظمهــا	علــى	مواقــع	عســكرية.

ر	نعتقــد	أنــه	تابــع	للتحالــف	 لنا	فــي	عــام	2020	عشــرات	حــوادث	قتــل	ناجمــة	عــن	اســتهداف	طيــران	ُمســيَّ ســجَّ
هــا	فــي	النصــف	الثانــي	مــن	العــام	واســتهدفت	فــي	معظــم	الحــوادث	ســيارات	عســكرية	تابعــة	 الدولــي،	كان	جلًّ
لتنظيمــات	إســالمية	متشــددة،	كما	أســفرت	هــذه	الحــوادث	عــن	مقتــل	بعــض	المدنييــن،	إحدى	الضحايــا	هــي	
ناشــطة مدنيــة	أصيبــت	بشــظايا	عندمــا	كانــت	قريبــة	مــن	ســيارة	قيــادي	فــي	تنظيــم	حــراس	الديــن	لحظــة	
اســتهدافها	علــى	طريــق	عــرب	ســعيد	غــرب	مدينــة	إدلــب	فــي	15/	تشــرين	األول،	وتوفيــت	الحقــًا	متأثــرة	بجراحها.
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ســاد	االنفــالت	األمنــي	معظــم	مناطــق	ســوريا	فــي	عــام	2020،	حيــث	وثَّقنــا	عمليــات	اغتيــال	عــدة	علــى	يــد	
هــا	بحق	مقاتليــن	ســابقين	أجــروا	تســوية	مــع	النظــام	الســوري،	لكــن	 مجهوليــن	فــي	محافظــة	درعــا،	كان	جلُّ
ــل	 ــة	العظمــى	منهــا	قــد	وقعــت	فيها،	ب ــت	الغالبي ــى	محافظــة	درعــا،	وإن	كان ــال	عل ــات	االغتي ــم	تقتصــر	عملي ل
	مــن	وجهــاء	القبائــل،	وكذلــك	

ٍ
شــهدت	المحافظــات	الشــرقية	أيضــًا	عمليــات	اغتيــال،	كان	بعضهــا	بحــق	أنــاس

األمــر	فــي	منطقــة	إدلــب.

كمــا	ســجلنا	عشــرات	حوادث	القتــل	علــى	يــد	أشــخاص/	جهــات	لــم	نتمكــن	مــن	تحديــد	هويتهم	فــي	معظــم	
ــزت	فــي	باديتــي	محافظتــي	ديــر	الــزور	والرقــة،	كان	 المناطــق	الخارجــة	عــن	ســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري،	وتركَّ
	لألغنــام	فــي	أماكــن	متفرقــة	مــن	باديــة	ناحيــة	الســبخة	فــي	ريــف	الرقــة	الشــرقي	

ٍ
أبرزهــا	العثــور	علــى	جثاميــن	21	راع

فــي	5/	كانــون	الثانــي،	وقــد	تــم	إعدامهــم	بإطــالق	النــار	عليهــم.

رصدنــا	فــي	عــام	2020	أعمــال	تفجيــر	فــي	مناطــق	ســيطرة	قــوات	الجيــش	الوطنــي	فــي	ريــف	حلــب	وريــف	الرقــة	
وريــف	الحســكة،	ويصعــب	علينــا	تحديــد	هويــة	مرتكبــي	عمليــات	التفجيــر،	وأســفرت	هــذه	التفجيــرات	عــن	مقتــل	
وإصابــة	عشــرات	المدنييــن،	كان	أبرزهــا انفجــار ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر	فــي	28/	نيســان،	فــي	شــارع	
راجــو	وســط	مدينــة	عفريــن،	الــذي	أســفر	عــن	مجــزرة	قتــل	ضحيتهــا	مــا	ال	يقــل	عــن	44	مدنيــًا،	معظــم	جثامينهــم	

ُمتفحمــة،	بينهــم	9	طفــاًل،	و3	ســيدة،	وإصابــة	قرابــة	55	آخريــن	بجــراح	وحــروق.

غيــر	 والذخائــر	 القصــف	 مخلفــات	 انفجــار	 بفعــل	 المدنييــن	 الضحايــا	 ســقوط	 اســتمرَّ	 	،2020 عــام	 فــي	
الــزور	وحمــاة	وإدلــب،	وفــي	مناطــق	خاضعــة	 ديــر	 أريــاف	 الحــوادث	فــي	 تلــك	 	 المنفجرة	واأللغــام،	وكان	جــلُّ
لســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري،	وأســفرت	عــن	مقتــل	عشــرات	المدنيين.	وأبــرز	الحــوادث	كانــت	فــي	األراضــي	
الزراعيــة	وأســفرت	عــن	مقتــل	مزارعيــن	فــي	أثنــاء	قطافهــم	للمحاصيــل،	وفــي	شــمال	محافظــة	حلــب	وجــد	
ــة	70	مدنــي	أنفســهم	عالقين	فــي	حقــل ألغــام،	وكان	بينهــم	أطفــال	ونســاء،	وذلــك	فــي	أثنــاء	محاولتهــم	 قراب
النــزوح	والفــرار	مــن	مناطــق	ســيطرة	النظــام	الســوري	باتجــاه	مناطــق	ســيطرة	المعارضــة	المســلحة	ليلــة	12 
آب؛	مــا	تســبب	فــي	مقتــل	عــدد	منهــم	ومــا	زالــت	هــذه	الحادثــة	قيــد	التحقيق.	وُيعتبــر	تحديــد	الجهــة	التــي	قامــت	
بزراعــة	األلغــام	أمــرًا	فــي	غايــة	الصعوبــة؛	وذلــك	نظــرًا	لتعــدد	القــوى	التــي	ســيطرت	علــى	المناطــق	التــي	وقعــت	
	مــن	القــوى	المســيطرة	ببــذل	أيــة	

ٍ
فيهــا	تلــك	االنفجارات،	ويشــير	ارتفــاع	حصيلــة	الضحايــا	إلــى	عــدم	قيــام	أي

جهــود	تذكــر	فــي	عمليــة	إزالــة	األلغــام،	أو	محاولــة	الكشــف	عــن	أماكنهــا	وتســويرها	وتحذيــر	الســكان	المحلييــن	
منهــا.

	االنفــالت	األمنــي	التــي	تشــهده	معظــم	المناطــق	الخارجــة	عــن	ســيطرة	 كمــا	رصدنــا	فــي	هــذا	العــام	فــي	ظــلِّ
ــا	مدنييــن،	ســواء	بيــن	مدنييــن	كمــا	فــي	شــمال	 قــوات	النظــام	الســوري	حــوادث	اشــتباك،	أســفرت	عــن	ضحاي
غــرب	ســوريا	وريــف	ديــر	الــزور	علــى	وجــه	الخصــوص،	وكان	أبرزهــا	حادثــة	االقتتــال	بيــن	عشــيرة	البوفريــو	وعشــيرة	
البكيــر	بقريــة	ماشــخ	التابعــة	لناحيــة	البصيــرة	بريــف	ديــر	الــزور	الشــمالي،	فــي	23/	أيــار،	التــي	أســفرت	عــن	مقتــل	مــا	
ال	يقــل	عــن	12	ضحيــة.	أو	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة/	الجيــش	الوطنــي	والمدنييــن	كمــا	حصــل	فــي	

منطقــة	عفريــن	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا	فــي	أيــار	المنصــرم.

شــهدت	ناحيــة	عيــن	عيســى	فــي	ريــف	الرقــة	الشــمالي	اشــتباكات	عــدة	بيــن	قــوات	الجيــش	الوطنــي	وقــوات	
ســوريا	الديمقراطيــة	علــى	مــدار	العــام	ترافقــت	بعمليــات	قصــف	كان	آخرهــا	االشــتباكات	التــي	اندلعــت	فــي	

تشــرين	الثانــي.

https://news.sn4hr.org/ar/2020/04/29/ارتفاع-حصيلة-المجزرة-في-مدينة-عفرين-بر/
https://sn4hr.org/arabic/?p=12942
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=86492
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 انتهاكات متواصلة بحقِّ األطفال والنساء:

اســتمرت	معانــاة	أطفــال	ســوريا	فــي	عــام	2020	وتعرضهــم	لالنتهــاكات	الفظيعــة	كالقتــل	خــارج	نطــاق	القانــون	
ــز	االحتجــاز	 ــب	فــي	مراك ــات	التعذي ــل	بســبب	عملي ــى	القت واالعتقــال	التعســفي	واالختفــاء	القســري،	إضافــة	إل
الرســمية	وغيــر	الرســمية،	وعمليــات	تجنيــد	األطفــال،	والحرمــان	مــن	الرعايــة	الصحيــة،	والعمليــة	التعليميــة.	رغــم	
ــوا	 ــم	يحصل ــذ	عــام	1993	إال	أن	أطفــال	ســوريا	ل ــة	حقــوق	الطفــل	من ــى	اتفاقي مصادقــة	الحكومــة	الســورية	عل
ــة	الفكــر	حيــث	عمــَد	النظــام	الســوري	وبشــكل	ســنوي	إلى	إقامــة	 ــى	أبســط	هــذه	الحقــوق	ومــن	بينهــا	حري عل
حفــالت تنســيب أطفــال المــدارس فــي بدايــة العــام الدراســي األول	لهــم	وبشــكل	قســري	إلــى	منظمــة	
طالئــع	البعث	ثــم	ُينَســب	الطفــل	إلزاميــًا	فــي	الصــف	األول	اإلعــدادي	إلــى	منظمــة	أخــرى	تابعــة	لحــزب	البعــث3 
الحاكــم	هــي	منظمــة	اتحــاد	شــبيبة	الثورة4	وهــذا	اســتغالل	صــارخ	للســلطة	لصالــح	حــزب	واحــد	ونمــط	تفكيــر	

واحــد،	فالنظــام	الســوري	نظــام	شــمولي	دكتاتــوري.

ــع	البعــث	بدفــع	مبلــغ نقــدي يقــارب ألــف ليــرة ســورية	لقــاَء	 كمــا	ويلزم	الطــالب	المنتســبين	لمنظمــة	طالئ
دفتــر	الرفيــق	الطليعــي	والهويــة	الطليعيــة	ومجلــة	الطليعــي،	ونشــير	إلــى	أن	القليــل	مــن	الطــالب	فقــط	هــم	مــن	

يحصلــون	علــى	هــذه	المــواد	بعــَد	دفــع	رســومها.

يعــد	األطفــال	مــن	الشــرائح	األضعــف	واألكثــر	تأثــرًا	فــي	المجتمــع،	وقــد	فاقمــت	العديــد	مــن	العوامــل	اإلضافيــة	
مــن	معاناتهــم	مثــل:	االنهيــار	االقتصــادي	وانتشــار	جائحــة	كوفيــد-	19،	وانتشــار	البطالــة	والتَّفــكك	األســري	نتيجــة	
ــا	 ــا	انتشــارًا	أوســع	للتســول	والتشــرد	فــي	الشــوارع	بيــن	األطفــال،	كمــا	رصدن التشــريد	القســري،	فقــد	الحظن
عــدة	حــوادث	انتحــار	ألطفــال	فــي	هــذا	العــام.	ومــع	افتتــاح	المــدارس	فــي	مناطــق	ســيطرة	النظــام	الســوري	دون	
مراعــاة	أليــة	إجــراءات	احترازيــة	انتشــرت	الجائحــة	بيــن	الطــالب	والكــوادر	التعليميــة؛	ممــا	ســاهم	فــي	تفشــي	
15/	تشــرين	األول	 بيــن	أفــراد	المجتمــع،	وفي	تصريح	نشــرته	إذاعــة	شــام	إف	إم	فــي	 الجائحــة	بشــكل	أكبــر	
أعلنت	هتــون	طواشــي،	مديــرة	الصحــة	المدرســية	فــي	وزارة	التربيــة	التابعــة	للنظــام	الســوري،	عــن	ارتفــاع	عــدد	
المصابيــن	بفيــروس	كوفيــد-	19	فــي	المــدارس	التابعــة	لــوزارة	التربيــة،	حيــث	وصلــت	إلــى	200	إصابــة	موزعــة	مــا	
بيــن	الطــالب	والمعلميــن،	وأكــدت	عــدم	وجــود	أيــة	نيــة	إلغــالق	المــدارس.	كمــا	قامــت	التنظيمــات	اإلســالمية	
ــة،	أو	فــي	حــال	اإلبقــاء	عليهــا	 المتشــددة	باالســتيالء	علــى	بعــض	المــدارس	وتحويلهــا	إلــى	معســكرات	تدريبي
فقــد	قامــت	بفــرض	مناهــج	تدريســية	متطرفــة	تخــدم	أجندتهــا،	وقــد	قامــت	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	ذات	
الهيمنــة	الكرديــة	بفــرض	مناهــج	تحمــل	طابــع	تمييــز	عرقــي	فــي	بعــض	مــدارس	المناطــق	التــي	ســيطرت	عليهــا.

3 منظمة شعبية تضم جميع األطفال السوريين من الصف األول، وحتى السادس من مرحلة التعليم األساسي، واالنتساب إليها إلزامي. وهي تهدف إلى رعاية األطفال وتربيتهم 

تربية توجيهية وفق رؤية حزب البعث العربي االشتراكي الحاكم للدولة

4 منظمة تابعة لحزب البعث الحاكم في سوريا تعمل على توعية الشباب في مرحلتي الدراسة اإلعدادية والثانوية بإيديولوجيا حزب البعث وإعدادهم لالنضمام إلى عضويته، ينضوي 

بعض أعضاؤها في صفوف الجيش العربي السوري وكتائب البعث
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http://www.baathparty.sy/Posts.php?id=46751
http://newspaper.albaathmedia.sy/2020/10/21/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84/
https://shamfm.fm/ar/article/81579/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-200-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa.html?fbclid=IwAR0MfYagxuXbtx6Tv8pE6tUvK1xRY9bZuhunpt3ZbgGcv-83U21rBhyQWm8
http://www.syrianpioneers.org.sy/
http://www.syrianpioneers.org.sy/
http://www.syrianpioneers.org.sy/
http://ryu-sy.org/
http://ryu-sy.org/
http://ryu-sy.org/
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فــي	16/	كانــون	األول	صــرح	الســيد	مــارك	لوكــوك،	منســق	اإلغاثــة	فــي	حــاالت	الطــوارئ،	ووكيــل	األميــن	العــام	
للشــؤون	اإلنســانية،	أمــام	جلســة	مجلــس	األمــن	الدولــي	حــول	ســوريا،	أن	نســبة	التقــزم	بيــن	األطفــال	فــي	
شــمال	غــرب	ســوريا	ارتفعــت	بنســبة	خمســة	فــي	المئــة	هــذا	العــام.	وبحســب	التقديــرات،	هنــاك	34	فــي	المئــة	

مــن	جميــع	األطفــال	فــي	تلــك	المنطقــة	يعانــون	مــن	التقــزم.
 

معاناة	النســاء	فــي	العــام	المنصــرم	2020	لــم	تكــن	أقــل	مــن	أعــوام	ســابقة،	حيــث	رصدنــا	اســتمرار	ارتــكاب	
هــن	وفــي	مقدمتهــا	القتــل	وعمليــات	االعتقــال	التعســفي	واإلخفــاء	 االنتهــاكات	الفظيعــة	الممارســة	ضدَّ
القســري،	وتزامنــت	مــع	ممارســات	التعذيــب	وضــروب	المعاملــة	القاســية	والالإنســانية	والعنــف	الجنســي،	
إضافــة	إلــى	اســتهداف	المــرأة	بعمليــات	التجنيــد	القســري	في	مناطق	ســيطرة	قوات	ســوريا	الديمقراطية،	كما	
عانــت	مــن	التضييــق	والتقييــد	فــي	حريــة	العمــل	والتعليــم	واللبــاس	والتعبيــر	فــي	المناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	

التنظيمــات	اإلســالمية	المتشــددة.

	النــزوح؛	مما	يجعلهــا	مضطرة	 كمــا	تعانــي	المــرأة	الســورية	بشــكل	كبيــر	مــن	فقــدان	المعيــل	خصوصــًا	فــي	ظــلِّ
ــة	 ــان	قدراتهــا	وإمكاناتهــا	المادي ــر	مــن	األحي ــم	معهــا	ألنهــا	تفــوق	فــي	كثي ــدة	يصعــب	التأقل لخــوض	أدوار	جدي
والمعنويــة،	يضــاف	إلــى	مــا	ســبق	تداعيــات	االنهيــار	االقتصــادي	والفقــر	المدقــع	الــذي	يعانــي	منــه	المجتمــع	

الســوري	عمومــًا	والــذي	كان	لــه	أثــر	كبيــر	عليهــا.

https://news.un.org/ar/story/2020/12/1067772
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النظام السوري وبأمر من روسيا يروِّج إلعادة الالجئين من أجل بدء إعادة اإلعمار:

النظــام	الســوري	هــو	المتســبِّب	األساســي	فــي	تشــريد	المواطنيــن	الســوريين	عبــر	ممارســة	أنمــاط	متعــددة	
	اإلنســانية،	كمــا	أنــه	وضــع	عراقيــل	هائلــة	مــن	أجــل	تكريــس	 مــن	االنتهــاكات	بلــغ	بعضهــا	مســتوى	الجرائــم	ضــدَّ
تهجيــر	الالجئيــن	والنازحيــن،	وفــي	مقدمتهــا	النهــب	المنهجــي	للمنــازل،	وتشــريع	قوانين	الســيطرة	علــى	األراضي	
والممتلــكات،	بنــاًء	علــى	ذلــك،	فنحــن	نعتقــد	أنــه	ال	رغبــة	للنظــام	الســوري	فــي	عــودة	الالجئيــن،	بــل	وال	حتــى	
النازحيــن	الذيــن	ال	يبعــدون	ســوى	بضعــة	كيلــو	متــرات،	ولــم	يعــد	منهــم	ســوى	أقــل	مــن	1	%	بالحــد	األعظــم،	لــذا	

فــإن	اللعــب	علــى	وتــر	الالجئيــن	إنمــا	أتــى	بأوامــر	روســية،	وفيمــا	يلــي	أبــرز	تلــك	المحــاوالت:
فــي	 الســوريين	 لالجئيــن	 دولــي	 لعقــد	مؤتمــر	 الروســية	 الدفــاع	 األول	دعــت	وزارة	 ألف:	فــي	مطلــع	تشــرين	

الثانــي. 10	و12/	تشــرين	 بيــن	 الســورية	دمشــق	 العاصمــة	
فــي	11/	تشــرين	الثانــي	انطلقــت	أعمــال	المؤتمــر	الدولــي	لعــودة	الالجئيــن	فــي	قصــر	المؤتمــرات	بدمشــق	علــى	
مــدار	يوميــن	بمشــاركة	27 دولــة و12 منظمة	مــن	بينهــا	روســيا	والصيــن	وإيــران	ولبنــان	واإلمــارات	وباكســتان	
وعمــان،	وغيــاب	مئــات	الــدول	ومــن	بينهــا	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة	ودول االتحــاد األوروبي وكنــدا.	وقــد	
أوصــى	المؤتمــر	في	بيانــه الختامي	بضــرورة	مكافحــة	اإلرهــاب	والمســاعدة	علــى	العــودة	اآلمنــة	الطوعيــة	
	عليــه	 للمهجريــن	والنازحيــن	إلــى	أماكــن	إقامتهــم	المختــارة	وإعــادة	إعمــار	المناطــق	المتضــررة	وفــق	مــا	ينــصُّ
قــرار	مجلــس	األمــن	رقــم	2254،	ودعــا	المؤتمــر	المجتمــع	الدولــي	إلــى	تقديــم	الدعــم	المناســب	لتوفيــر	الســكن	
للمهجريــن	وعودتهــم	إلــى	الحيــاة	الطبيعيــة	وزيــادة	مســاهمته	ودعمــه	لســوريا.	نعتقــد	فــي	الشــبكة	الســورية	
	ترويــج	النظــام	الســوري	لعــودة	الالجئيــن	هــو	فــي	ســبيل	الحصــول	علــى	الدعــم	الممكــن	 لحقــوق	اإلنســان	أنَّ

بحجــة	إعــادة	اإلعمــار.

باء:	أظهــرت	إحصائيــات	تعتمــد	علــى	مصــادر	رســمية	ســورية	لتعــداد	الســكان	ارتفاعــًا	فــي	نسبة	تزايد	الســكان	
منذ	عام	2019	وازدادت	هذه	النســبة	بشــكل	واضح	في	عام	2020،	وبلغت قرابة 2.5 % وفق ما أظهره	موقع		
World Population Review 5،	فيمــا	نعتقــد	أنــه	ترويــج	لعــودة	األمــان	إلــى	مناطــق	ســوريا	وعــودة	الالجئيــن	إليهــا،	

وقــد	أكدنــا	في	تقاريــر عــدة	أن	ســوريا	مــا	زالــت	بلــدًا	غيــر	آمــن.

ج	النظــام	الســوري	لعملــه	علــى	إعــادة	تأهيــل	األبنيــة	والمنشــآت	فــي	المناطــق	التــي	خضعــت	لعمليــات	 تــاء:	روَّ
عســكرية	وعــودة	أهاليهــا	إليها،	وقــد	رصدنــا	فــي	حــاالت	عــدة	أنهــا	مجــرد	نــوع	من	البروباغنــدا	كافتتاح	مدرســة 
13/	أيلــول،	بحضــور	شــخصيات	 “الشــهيد نجيــب العرنوس”	فــي	قريــة	التــح	فــي	ريــف	إدلــب	الجنوبــي،	فــي	
عســكرية	وقــد	أظهــرت	الصــور	أن	الترميــم	شــمل	جــزءًا	مــن	بنــاء	المدرســة	فيمــا	ال	يــزال	جــزء	منهــا	مدمــرًا	
جــراء	الحملــة	العســكرية	لقــوات	الحلــف	الســوري	الروســي	علــى	القريــة.	وافتتاح	المخبــز اآللــي فــي مدينــة 
حلفايا	بريــف	محافظــة	حمــاة	الشــمالي،	فــي	3/	كانــون	األول،	الــذي	شــهد	مجــزرة	كبيــرة	فــي	عــام	2012	عرفــت	

ــز. ــاء	شــرائهم	الخب ــز،	حيــن	اســتهدف	النظــام	الســوري	المدنييــن	فــي	أثن بمجــزرة	الخب
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5  منظمة أمريكية مستقلة تعرض إحصائيات عدد السكان في دول العالم، تعتمد في اإلحصائيات الخاصة بسوريا على المكتب المركزي لإلحصاء التابع للنظام السوري ودائرة 

الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة
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الفعاليات	االقتصادية والرياضية والفنية	والثقافيــة،	 عشــرات	 الســوري	 النظــام	 مؤسســات	 أقامــت	 ثــاء:	
تهــدف	مــن	ذلــك	إلــى	تعزيــز	فكــرة	عــودة	الحيــاة	الطبيعيــة	إلــى	نصابهــا	واســتقرار	األوضــاع	لجــذب	المســتثمرين	

والالجئيــن.

جيــم: فــي	28/	تشــرين	الثانــي	انتهــز	النظــام	الســوري،	عبــر بيــان	صــادر	عــن	وزارة	الخارجيــة	والمغتربيــن	التابعــة	
لــه،	االســتنفار	التــي	تشــهده	منطقــة	بشــري	فــي	لبنــان	علــى	خلفيــة	مقتــل	أحــد	المواطنيــن	اللبنانييــن	علــى	يــد	
مواطــن	ســوري	ليجــدد	الدعــوة	للمواطنيــن	الســوريين	للعــودة	إلــى	وطنهــم	والعيــش	فيــه	بكرامــة	وأمــان،	
علــى	أن	تقــدم	كافــة	التســهيالت	لهــذه	العــودة	وتضمــن	متطلبــات	عيشــهم	الكريم.	وثقــت	الشــبكة	الســورية	
لحقــوق	اإلنســان	اعتقــال	قــوات	النظــام	الســوري	62	مواطنًا	ســوريًا	عــادوا	مــن	لبنــان	فــي	عــام	2020،	كمــا	وثقنــا	

د	عــدد	مــن	الالجئيــن	الســوريين	العائديــن	علــى	الحــدود	اللبنانيــة	الســورية. تشــرُّ

حــاء:	علــى	الرغــم	مــن	انتشــار	جائحــة	كوفيــد-	19	صادقــت	وزارة	التجــارة	الداخليــة	التابعــة	للنظــام	الســوري	
ــر	 ــار	2020(	وشــركة	بيت ــة	)أي ــران	خــالل	هــذا	العــام،	هــي	شــركة	األجنحــة	الذهبي علــى	ترخيــص	ثــالث	شــركات	طي
إيراليــن	)حزيــران	2020(	وشــركة	ســماء	الشــام	للطيــران	)أيلــول	2020(،	وفــي	15/	كانــون	األول	وافــق مجلــس 
ــة	وكذلــك	إعــادة	تشــغيل	مطــار	 ــى	إعــادة	تشــغيل	مطــاري	حلــب	والالذقي ــع	للنظــام	الســوري	عل الوزراء	التاب
ــت	وزارة النقل	التابعــة	للنظــام	الســوري	قــد	أعلنــت	عــن	عــودة	مطــار	 ــة،	وكان ــي	لمــدة	مؤقت القامشــلي	الدول

ــى	الخدمــة	فــي	تشــرين	األول	المنصــرم. دمشــق	إل

خــاء:	أطلــق	مســؤولون	فــي	النظــام	الســوري	وعــودًا	متكــررة	للمدنييــن	المطالبيــن	بدخــول	مناطقهــم	وبلداتهــم	
ــًا	 بعــد	إحــكام	ســيطرته	عليــه،	باقتــراب	موعــد	عودتهــم	بعــد	االنتهــاء	مــن	عمليــات	إعــادة	التأهيــل،	لكننــا	فعلي
لــم	نرصــد	خــالل	العــام	المنصــرم	عــودة	للمدنييــن	إلــى	مناطقهــم	أو	عمليــات	إعــادة	تاهيــل	للمناطــق.	كان	آخــر	
ــة	قــرى	مــن	وادي	 ــن	مــن	ثالث ــن	ســمح	النظــام	الســوري	بعــودة	مهجري ــون	األول	حي هــذه	الوعــود	فــي	16/	كان
بــردى	“بســيمة	وعيــن	الفيجــة	وعيــن	الخضــراء”	بالدخــول	إلــى	قراهــم	بعــد	الحصــول	علــى	موافقــة	أمنيــة،	لمــدة	
ســاعات	عــدة	لتفقــد	منازلهــم	وذلــك	بعد	تجميعهــم عنــد إحــدى نقــاط التفتيــش )حاجــز عســكري( وإجبارهــم 
علــى الهتــاف لبشــار األسد.	نشــير	إلــى	أن	أهالــي	وادي	بــردى	قــد	خضعــوا	التفــاق	تشــريد	قســري	تــم	التوصــل	
إليــه	بيــن	النظــام	الســوري	وفصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	فــي	كانــون	الثانــي/	2017	بعــد	حملــة	عســكرية	
شرســة	قادهــا النظــام الســوري	علــى	المنطقــة.	وقــد	أصــدر	رأس	النظــام	الســوري	فــي	18/	كانــون	الثانــي/	
2018 القانــون رقــم 1	الــذي	حــدد	بموجبــه	حرمــي	النبــع	المباشــر	وغيــر	المباشــر	وقــام	بموجبــه	باســتمالك	قرابــة	
ــا	فــي	أحــد	 ــم	يكــن	الوضــع	أفضــل	حــااًل	فــي	المناطــق	األخــرى	وقــد	تطرقن ــردى.	ل نصــف	مســاحة	قــرى	وادي	ب

ــد. ــى	هــذا	الصعي ــى	واقــع مخيــم اليرموك	جنــوب	دمشــق	عل تقاريرنا	إل

دال:	فــي	21/	كانــون	األول	أعلنت	القنصليــة	العامــة	للجمهوريــة	العربيــة	الســورية	فــي	دبــي،	عبــر حســابها 
ــدة	يابــوس	ونصيــب	ســتقوم	 ــري	جدي الرســمي	علــى	صفحــة	فيســبوك،	أن	إدارة	الهجــرة	والجــوازات	فــي	معب
بإبــالغ	كل	مــن	هــو	قــادم	مــن	الخــارج	وبحقــه	بــالغ	بمضمونــه،	وُتتــرك	لــه	حريــة	االختيــار	بيــن	دخــول	القطــر	وتســوية	
أوضاعــه،	أو	العــودة	إلــى	جهــة	قدومــه.	نشــير	إلــى	أنهــا	ليســت	المــرة	األولــى	التــي	يــروج	فيهــا	النظــام	الســوري	

لهــذا	األمــر.
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https://sn4hr.org/arabic/?p=12551
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=207834924225709&id=112243780451491
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=207834924225709&id=112243780451491
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مصادرة األمالك وقوننة نهب الممتلكات:
ــكات	ومصادرتهــا	وشــهَد	 فــي	عــام	2020	اســتمرَّت	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	سياســتها	فــي	نهــب	الممتل
مطلــع	العــام	ســيطرة	النظــام	الســوري	علــى	عــدد	مــن	القرى	فــي	ريف	حلب	الغربــي	والجنوبي	والشــمالي،	كقرى	
عاجــل	وعويجــل	وكفرناهــا	والســعدية،	إضافــة	إلــى	خمــس	جمعيــات	ســكنية	فــي	ريــف	حلــب	الغربــي	والراشــدين	
وســرقة	 النهــب	 مــن	 ممنهجــة	 لعمليــات	 تعرضــت	 المناطــق	 هــذه	 العلمية،	جميــع	 والبحــوث	 الشــمالية	
	ســرقة	 ــى	حــدِّ ــي،	وتصــل	إل ــاث	المنزل ــخ	واألث ــزات	المطب ــازل	مــن	تجهي ــاث	المن ــًا	بنهــب	أث ــدأ	غالب ــكات	تب الممتل
التجهيــزات	الداخليــة	كالتمديــدات	الكهربائيــة	وشــبكات	الميــاه	حتــى	تصــل	إلــى	أرضيــة	المنزل	وحديــد	التســليح.	
كمــا	رصدنــا	فــي	هــذا	العــام	اســتمرار	قــوات	النظــام	الســوري	وميليشــياته	بنهــب	ممتلكات	المدنييــن	فــي	
المناطــق	التــي	ســيطر	عليهــا	فــي	منطقــة	إدلــب	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا	وقــد	أصدرنا	تقريرًا	حــول	الظاهــرة.

وردتنــا	أخبــار	مــن	أهالــي	الغوطــة	الشــرقية	ال	نــزال	نعمــل	علــى	التحقــق	منهــا	حــول	قيــام	ضبــاط	فــي	جيــش	
النظــام	الســوري	بمصــادرة	عــدد	كبيــر	مــن	المنــازل	فــي	مدينــة	دومــا	بريــف	دمشــق	تعــود	ملكيتهــا	ألشــخاص	
معارضيــن	ومهجريــن	نحــو	الشــمال	الســوري	فــي	محيــط	البــرج	الطبــي،	إضافــة	إلــى	اســتيالئهم	علــى	بعــض	
المــزارع	الواقعــة	بيــن	مدينتــي	دومــا	وحرســتا	وبلــدة	عيــن	ترمــا،	وعلــى	بعــض	المنــازل	الواقعــة	أيضــًا	فــي	محيــط	

طريــق	“المتحلــق	الجنوبــي”	مــن	جهــة	مدينــة	زملــكا.
وفــي	عــام	2020	ســجلنا	قيــام	قــوات	النظــام	الســوري	بتنفيــذ	عمليــات	هــدم	اســتهدفت	فيهــا	عشــرات	المنــازل	
فــي	حــي	القابــون	ومنطقة	“غــرب	األوتوســتراد”	فــي	مدينــة	حرســتا	بالغوطــة	الشــرقية،	مســتخدمة	جرافــات	

وآليــات	صناعيــة	ثقيلــة.

علــى	صعيــد	آخــر	نشــرت	شــعبة	منطقــة	محــردة	التابعــة	لحــزب	البعــث،	فــي	25/	تموز،	إعــالن مــزاد علني	لضمان	
اســتثمار	األراضــي	المشــجرة	بالفســتق	الحلبــي	لموســم	واحــد	)2020(	فــي	مجــال	منطقــة	محــرده	وتحديــدًا	فــي	
مناطــق	“اللطامنــة	–	لطميــن	–	كفرزيتــا	-	الــزكاة”	وتعــود	ملكيــة	هــذه	األراضــي	إلــى	ســكان	هــذه	المناطــق	ممــن	

هجــروا	بفعــل	العمليــات	العســكرية	التــي	شــنها	النظــام	الســوري	علــى	هــذه	المناطــق	نهايــة	2019.

ــازل	ترتكبها	الميليشــيات	 ــا	نســجل	عمليــات	نهــب	للممتلــكات	ومصــادرة	للمن وفــي	المنطقــة	الشــرقية	ال	زلن
العراقيــة	واإليرانيــة	واللبنانيــة	والتــي	بــدأ	ظهورهــا	بشــكل	واضــح	إبــان	المعركــة	التــي	شــنتها	قــوات	النظــام	
	تنظيــم	داعــش،	ومنــذ	 الســوري	بدعــم	مــن	هــذه	الميليشــيات	علــى	محافظــة	ديــر	الــزور	منتصــف	عــام	2017	ضــدَّ
ع	بشــكل	 ذلــك	الوقــت	وبعــد	القضــاء	علــى	التنظيــم،	أصبحــت	هــذه	الميليشــيات	تبســط	ســيطرتها	وتتوسَّ
أكبــر،	الســيما	فــي	قــرى	وبلــدات	غــرب	الفــرات	كمنطقــة	البوكمــال	القريبة	مــن	الحــدود	السورية-العراقية،	تنتشــر	
هــذه	الميليشــيات	ضمــن	مقــرات	أغلبهــا	تعــود	لمدنييــن	مهجريــن	خــارج	مناطــق	ســيطرة	النظــام	الســوري،	
ــزور	الشــرقي	حيــث	يتخــذ	أفــراد	هــذه	الميليشــيات	مــع	 ــر	ال ــن	بريــف	دي ــي	البوكمــال	والميادي وخاصــة	فــي	مدينت

عوائلهــم	مــن	بيــوت	المدنييــن	مقــرات	لهــم.
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ومــن	جانــب	آخــر	فقــد	رصدنــا	ممارســات	مماثلــة	ارتكبتهــا	أطــراف	أخــرى	فــي	النــزاع	إال	أن	هــذه	الممارســات	لــم	
ترتكــب	علــى	نطــاق	واســع	كمــا	هــو	الحــال	مــع	النظــام	الســوري	ـ

وقــد	ســجلنا	في	5/	آب	المنصــرم	إعــالن	اإلدارة	الذاتيــة	لشــمال	وشــرق	ســوريا	عن القانــون رقــم 7 المتعلــق 
بــإدارة أمــالك الغائبيــن والمهجريــن فــي مناطــق ســيطرتها	تحت	إشــراف	لجنــة	مختصــة	تتبــع	لهــا	مــن	أجــل	
	القانــون	صالحيــات	كاملــة	فــي	التصــرف	بهــذه	األمــالك،	والســيطرة	 اإلشــراف	علــى	هــذه	الممتلــكات،	وأقــرَّ
عليهــا،	وهــو	علــى	غــرار	قوانيــن	الســيطرة	علــى	الممتلــكات	التــي	أصدرهــا	النظــام	الســوري،	وقــد	القــى	القانــون	
احتجاجــًا	واســعًا	مــن	أهالــي	المنطقــة	والمنظمــات	الحقوقية	لتعلــن اإلدارة الذاتية	فــي	14/	آب	عــن	إيقــاف	
تنفيــذ	القانــون	7	علــى	أن	يعــاد	النظــر	فيــه	وصياغتــه	مــن	جديــد،	وكنــا	قــد	ســجلنا	ســابقًا	مصــادرة	قــوات	اإلدارة	
الذاتيــة	عشــرات	المبانــي	الســكنية	والمنــازل	التــي	تعــود	لمدنييــن	خــارج	ســوريا	فــي	مدينتــي	الطبقــة	والرقــة	
الخاضعتيــن	لســيطرتها	منذ	عــام	2017،	كمــا	أنهــا	صــادرت	عــددًا	مــن	المنــازل	التــي	تعــود	ملكيتهــا	لمدنييــن	فــي	
بعــض	القــرى	والبلــدات	بريــف	ديــر	الــزور	الشــرقي	كان	آخرهــا	فــي	كانــون	الثانــي	2020	فــي	مدينــة	الشــحيل	حيــُث	
صــادرت	10	منــازل	مدنييــن	وتــم	تحويلهــا	إلــى	مقــرات	عســكرية	وبعضهــا	اآلخــر	ســكنها	عناصــر	مــن	قــوات	اإلدارة	

الذاتيــة	وعوائلهــم،	وجــرت	البعــض	مــن	تلــك	المصــادرات	علــى	خلفيــة	عرقيــة.

https://drive.google.com/file/d/1kBhiqtd4Yhan-H7gKYRS1GHoAaw_oYyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193jKJmL_T89mPose4YwGn2iROoiXojpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193jKJmL_T89mPose4YwGn2iROoiXojpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DQ4dYBcz_zhY1UW2FZYZFgOvKyII_qdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBhiqtd4Yhan-H7gKYRS1GHoAaw_oYyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mK3XOj2JMy1YPuLm-pJmzUtW030vog68/view
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النزوح والتَّشريد القسري:

شــهدت	بدايــة	عــام	2020	حــركات	نــزوح	كبيــرة	على	خلفيــة	امتداد	الحملــة	العســكرية	العنيفــة	علــى	شــمال	
	انحســار	المناطــق	الخارجــة	عــن	ســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	 غــرب	ســوريا،	فمــع	اشــتداد	الحملــة	وفــي	ظــلِّ
	قرابــة	750	ألــف	شــخص	للنــزوح	بعيــدًا	عــن	خطــوط	التمــاس،	رغــم	ســوء	األحــوال	الجويــة	وضعــف	 اضطــرَّ
االســتجابة	اإلنســانية.	وقد أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنسانية )أوتشــا(	فــي	12/	آذار	
تقريرهــا	العاشــر	حــول	الوضــع	اإلنســاني	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا،	الــذي	ذكــرت	فيــه	أن	قرابــة	960	ألــف	شــخص	
قــد	نزحــوا	منــذ	1/	كانــون	األول/	2019	حتــى	12/	آذار/	2020،	وأن	معظــم	مــن	نزحــوا	منــذ	15/	كانــون	الثانــي	ســبق	
لهــم	النــزوح	غيــر	مرة.	نفى	رئيــس	مركــز	المصالحــة	الروســية	فــي	ســوريا	أوليــغ	جورافليــف	فــي	21/	شــباط	
ع	عــن	نفــي	وتكذيــب	أيــة	 ب	التقاريــر	التــي	توثــق	هــذا	النــزوح.	النظــام	الروســي	ال	يتــورَّ حــدوث	عمليــات	نــزوح	وكــذَّ

تقاريــر	تتحــدث	عــن	جرائمــه	وهــي	ليســت	المــرة	األولــى.

ولــم	يأمــن	النازحــون	علــى	حياتهــم	علــى	طرقــات	النــزوح فتعرضــوا للقصــف مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري 
الروســي،	كمــا	تعرضــت	المخيمــات	ومراكــز	اإليــواء	العتــداءات	مــن	قبــل	قــوات	الحلــف	الســوري	الروســي	أيضــًا،	

وقــد وثقنــا 12 حادثــة	فــي	عــام	2020.

ــز	التنفيــذ	فــي	6/	آذار/	2020،	والــذي	أوقــف	الهجمــات	الجويــة	 ســاهم	وقف	إطــالق	النــار	األخيــر	الــذي	دخــل	حيِّ
لقــوات	الحلــف	الســوري	الروســي	بشــكل	شــبه	كامــل،	فــي	عــودة	قرابــة	300	ألــف	نــازح	إلــى	مســاكنهم	فــي	
المناطــق	الخارجــة	عــن	ســيطرة	النظــام	الســوري،	وفــَق	تقديــرات	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان،	وذلــك	
بعــد	أن	اطمأنــوا	بــأن	النظــام	الســوري	لــن	يتقــدم	للســيطرة	عليهــا	-علــى	األقــل	فــي	هــذه	المرحلــة-،	كنــا	نتوقــع	
ــر	ومتكــرر،	 ــم	خرقهــا	بشــكل	كبي ــي	ت ــن	لكــن	بســبب	انعــدام	الثقــة	باتفاقــات	التســوية،	الت عــودة	أوســع	للنازحي
وكذلــك	بســبب	دمــار	المســاكن	وانهيارهــا	فلم	نشــهد	ســوى	عــودة	محــدودة	للنازحين.	وقــد	أصدرنا	تقريرًا	حول	
ــه	 ــى	األرض	فــي	حملت ــذي	أحــرزه	عل ــر	التقــدم	ال ــه	قــوات	النظــام	الســوري	وحلفــاؤه	إث بت	ب ــذي	تســبَّ التشــريد	ال
العســكرية	األخيــرة	علــى	منطقــة	إدلــب	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا،	ومــا	رافقهــا	مــن	دمــار،	واســتعرض	التقريــر	
مدينتــي	معــرة	النعمــان	وســراقب	كأنموذجيــن	عبــر	تحليــل	صــور	أقمــار	صناعيــة	اقتنتهــا	الشــبكة	الســورية	

لحقــوق	اإلنســان.

فــي	تشــرين	األول	شــهدت	بعــض	مناطــق	ســهل	الغــاب	فــي	ريــف	حمــاة	الغربــي	حركــة	نــزوح	مؤقــت	لمئــات	
المدنييــن	جــراء	القصــف	الــذي	تتعــرض	لــه	المنطقــة،	ثــم	يعــودون	إلــى	منازلهــم	عنــد	انخفــاض	وتيــرة	القصــف،	
كمــا	شــهدت	ناحيــة	عيــن	عيســى	فــي	ريــف	الرقــة،	منــذ	تشــرين	األول،	حركــة	نــزوح	لمئــات	المدنييــن	الفاريــن	مــن	

منازلهــم	جــراء	عمليــات	قصــف	الجيــش	الوطنــي	للمنطقــة،	جلُّهــم	نزحــوا	باتجــاه	مدينــة	الرقــة.
 

	قرابــة	850	ألــف	شــخص	قــد	تعرَّضــوا	للتَّشــريد	القســري	فــي	عــام	 ر	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	أنَّ ُتقــدِّ
2020،	90	%	منهــم	تشــردوا	بفعــل	عمليــات	عســكرية	شــنتها	قــوات	الحلــف	الســوري	الروســي.
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علــى	صعيــد	المخيمــات	مــا	تــزال	المخيمــات	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا	تعانــي	مــن	تــردي	الوضــع	اإلنســاني	وقــد	
لنا	عــدة	حــوادث	النــدالع	حرائــق	فــي	المخيمــات	ســواء	جــراء	ســوء	اســتخدام	وســائل	الطهــي	أو	نتيجة	ماس	 ســجَّ
ــى	ذلــك	تســببت	 ــي.	كمــا	تســببت	الظــروف	المناخيــة	القاســية	بحــاالت	وفيــات	بيــن	النازحيــن،	إضافــة	إل كهربائ
الريــاح	الشــديدة	والعواصــف	المطريــة	التــي	ضربــت	المنطقــة	بأضــرار	فــي	عشــرات	الخيــام	داخــل	المخيمــات،	
بت	بهــا	حيوانــات	ســامة،	حيــث	تفتقــر	هــذه	 كمــا	رصدنــا	خســائر	بشــرية	بيــن	قاطنــي	المخيمــات	العشــوائية	تســبَّ

المخيمــات	ألســوار	تحمــي	النازحيــن	المقيميــن	فيهــا	مــن	لدغــات	هــذه	الحيوانــات.	
 

أوضاعــًا	 الديمقراطيــة	 قــوات	ســوريا	 فــي	مناطــق	ســيطرة	 الشــرقية	 المنطقــة	 أغلــب	مخيمــات	 وتشــهد	
معيشــية	تفاقمــت	صعوبتها	بعــد	الفيتــو	الروســي	الالإنســاني	والمخالــف	لحقــوق	اإلنســان،	الــذي	عارضــت	
مــن	خاللــه	روســيا	تجديــد	قــرار	مجلــس	األمــن	رقم	62165	فــي	كانــون	األول/	2019،	وأغلــَق	بعدهــا	معبــر	اليعربيــة،	
ــى	الحســكة،	وقــد	 ــم	تعــود	مــرة	أخــرى	للذهــاب	إل ــى	دمشــق	ومــن	ث ــة	تذهــب	إل وأصبحــت	المســاعدات	األممي

ــع	ضمن	تقريــر خــاص. تحدثنــا	عــن	نهــب	النظــام	الســوري	للمســاعدات	األمميــة	بشــكل	موسَّ

مــا	زال	عشــرات	آالف	المحتجزيــن	مــن	ســكان	مخيــم	الهــول	يعانــون	أوضاعــًا	إنســانية	قاســية،	وســوء	إدارة	
صــارخ	مــن	قبــل	اإلدارة	الذاتيــة،	فــي	10/	تشــرين	األول	أصــدرت	اإلدارة	الذاتيــة	فــي	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	
القرار رقــم 146	القاضــي	بالســماح	لمــن	يرغــب	مــن	الســوريين	القاطنيــن	فــي	مخيــم	الهول7	بمغادرتــه	بعــد	
اســتكمال	اإلجــراءات	الالزمــة،	ولكننــا	مــن	خــالل	مراقبتنــا	لتطبيــق	هــذا	القــرار	لــم	نلحــظ	عمليــات	إخــالء	واســعة	
ــت	مقتصــرة	علــى	وســاطات	العشــائر	وقــد	تحدثنــا	عــن	ذلــك	بشــكل	 لــآالف	مــن	الســوريين	المحتجزيــن،	وظلَّ
ــة	العــام	 ــة	2000	مــن	قاطنــي	المخيــم-	حتــى	نهاي ــا	خــروج	5	دفعــات	-قراب ــر ســابق،	كمــا	وثقن موســع	فــي	تقري
مــن	المخيــم	مــن	أبنــاء	محافظتــي	الرقــة	وديــر	الــزور،	كمــا	اســتردت	العديــد	مــن	الــدول	األجنبيــة	عــددًا	مــن	عوائــل	
ــر	الــدول	التــي	اســتردت	مــن	 تنظيــم	داعــش	مــن	المخيــم،	وال	ســيما	دول	شــرق	آســيا	وروســيا،	التــي	كانــت	أكث

عوائــل	التنظيــم،	فيمــا	ال	تــزال	الــدول	األوروبيــة	هــي	األقــل.

ال	يزال	مخيــم	الركبــان	الواقــع	علــى	الحــدود	الســورية	األردنيــة	يعانــي	مــن	حصــار	تفرضــه	قــوات	النظــام	الســوري	
بشــكل	رئيــس،	التــي	غالبــًا	مــا	تمنع	مكتــب	األمــم	المتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنسانية	)أوتشــا(	مــن	إيصــال	
المســاعدات	إلــى	المخيــم؛	مــا	يجعــل	أهالــي	المخيــم،	خصوصــًا	األطفــال	والنســاء،	فــي	حاجــة	دائمــة	للمســاعدات	

والمعونــات	الغذائيــة،	وال	يملكــون	ســوى	الحــد	األدنــى	مــن	االحتياجــات	األساســية.

فــي	25/	تشــرين	الثانــي	أوضــح	رامــش	راجاســينغهام،	نائــب	منســق	اإلغاثــة	فــي	حــاالت	الطــوارئ	فــي إحاطتــه 
أمــام	مجلــس	األمــن	وجــود	6.7	مليــون	نــازح	فــي	ســوريا،	وأن	ثلثهــم	يفتقــر	إلــى	المــأوى	المناســب،	الــذي	يوفــر	
حمايــة	كافيــة	مــن	العوامــل	الجويــة،	مــع	عــدم	وجــود	األساســيات	التــي	تقــي	النازحيــن	مــن	البــرد،	مثــل	وقــود	

التدفئــة	والبطانيــات	والمالبــس	الدافئــة	واألحذيــة.
 

األوضــاع	المعيشــية	فــي	عمــوم	المخيمــات	فــي	ســوريا	تشــهد	تدهــورًا	جــراء	الظــروف	اإلنســانية	الســيئة	
وغــالء	المعيشــة،	يضــاف	إلــى	ذلــك	تفشــي	جائحــة	كوفيــد	-	19	وســَط	ظــروف	غايــة	فــي	الســوء	تمنــع	اتخــاذ	أيــة	
إجــراءات	احترازيــة.	وثقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020	مقتــل	68	نازحــًا،	بينهــم	24	طفــاًل	

و13	ســيدة	داخل المخيمــات جــراء تدهــور الظــروف اإلنســانية فيهــا.

6 المرجع رقم 1.

7  يقع شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية، يؤوي قرابة 60 ألف شخص 
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جائحة كوفيد- 19:
مــع	بدايــة	هــذا	العــام	ظهــر	فيــروس	كورونــا	المســتجد	فــي	مدينــة	ووهــان	الصينيــة	ليجتــاح	أنحــاء	العالــم	
تدريجيًا،	وتســبَّب	فــي	أعــداد	هائلــة	مــن	اإلصابــات	والوفيــات،	وقــد	تعاملــت	معــه	أغلــب	دول	العالــم	بجديــة	
وأصــدرت	قــرارات	اســتثنائية،	وهــي	دول	مســتقرة،	وأعلنــت	دول	كثيــرة	عــن	رغبتهــا	باســتقطاب	وتوظيــف	كــوادر	

ــن. ــن	والمحتجزي ــرة	مــن	المعتقلي ــة،	كمــا	أفرجــت	بعــض	الحكومــات	عــن	أعــداد	كبي طبي
فــي	حين	لــم	تقــم	أي	مــن	األطــراف	المســيطرة	فــي	ســوريا	باتخاذ	أيــة	إجــراءات	احترازيــة	جــادة	للوقايــة	مــن	
انتشــار	الجائحــة	منــذ	اإلعــالن	عــن	ظهــوره؛	مــا	تســبب	فــي	انتشــار	المــرض	بشــكل	مطــرد	ووفــاة	أعــداد	كبيــرة	
مــن	المواطنين،	وقــد	أشــرنا	إلــى	ذلــك	ضمــن	سلســلة	واســعة	من األخبار وضمــن العديــد مــن التقارير	علــى	

مــدى	األشــهر الماضيــة.

ُيظهــر	الجــدول	التالــي	الــذي	قامــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	بإعــداده	اســتنادًا	إلــى	إحصائيــات	صــادرة	
ــرد	فــي	أعــداد	اإلصابــات	والوفيــات	بجائحــة	كوفيــد-	19	فــي	مختلــف	مناطــق	 عــن	جهــات	رســمية8	االزدياد	المطَّ

ســوريا،	شــهريًا	منــذ	اإلعــالن	عنــه	ألول	مــرة	حتــى	نهايــة	عــام	2020:

التوزع الشهري لحصيلة حاالت اإلصابة والوفاة بسبب جائحة كوفيد- 19 في سوريا، منذ اإلعالن عن 
ظهور أول حالة إصابة حتى نهاية عام 2020 

8 إحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري باالعتماد تقارير المكتب اإلعالمي لوزارة الصحة التابعة للنظام السوري

EWARN إحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني باالعتماد على تقارير نظام اإلنذار المبكر
إحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية باالعتماد باالعتماد على تقارير اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
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اختــالف مناطــق  19، علــى  أزمــة جائحــة كوفيــد-  إدارة  مــن ســوء  فــي ســوريا  المجتمــع  يعانــي 
الســيطرة:

واحد: في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري:

تعامــل	النظــام	الســوري	باســتخفاف	وإهمــال	شــديدين	منــذ	بدايــة	تفشــي	الجائحــة	عالميــًا،	وقــد	أعلنــت	دول	
	 عــدة	منــذ	مطلــع	آذار	2020	عــن	وصــول	حــاالت	مصابــة	قادمــة	مــن	ســوريا	إليهــا،	إال	أن	النظــام	الســوري	اســتمرَّ
فــي	حالــة	اإلنــكار	لوجــود	أيــة	إصابــات	فــي	ســوريا	حتــى	22/	آذار.	كان	مــن	المفتــرض	وفقــًا	لإلحصائيــات	حــول	عــدد	
اإلصابــات	والوفيــات	بالجائحــة	الصــادرة	عــن	النظــام	الســوري	وعلــى	الرغــم	مــن	افتقارهــا	للشــفافية	)والتــي	
ــر	 ــة(،	أن	يتخــذ	إجــراءات	أكث ــات	الفحــص	والمراقب ــى	اإلطــالق	بســبب	ضعــف	عملي ــر	دقيقــة	عل نعتقــد	أنهــا	غي
	إهمــال	النظــام	الســوري	وإدارتــه	الكارثيــة	للدولــة	الســورية	 	مــن	انتشــار	المــرض.	إنَّ تشــديدًا	فــي	ســبيل	الحــدِّ
	جائحــة	كوفيــد-	19،	ويجــب	أن	نتذكــر	دائمــًا	أن	النظــام	الســوري	 علــى	مــدى	الســنوات	الماضيــة	هــي	ذاتهــا	فــي	ظــلِّ
وحليفــه	الروســي	متَّهمــان	بشــكل	أساســي	بتدميــر	وقصــف	معظــم	المراكــز	الطبيــة	فــي	ســوريا،	وبقتــل	مــا	ال	
يقــل	عــن	722	مــن	الكــوادر	الطبيــة	بحســب	قاعــدة	بيانــات	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان،	فــي	حيــن	ال	يــزال	
مــا	ال	يقــل	عــن	3334	منهــم	فــي	عــداد	المختفيــن	قســريًا	لــدى	قــوات	النظــام	الســوري،	منــذ	آذار/	2011	حتــى	نهايــة	

عــام	2020.

نستعرض	فيما	يلي	أبرز	النقاط	التي	تؤكد	سوء	إدارة	النظام	السوري	لألزمة	واستهتاره	بحياة	مواطنيه:

	مــن	انتشــار	المــرض،	. 1 عــدم	اتخــاذ	النظــام	الســوري	إجــراءات	احترازيــة	صارمــة	وذات	فعاليــة	للحــدِّ
حيــث	ســمح	بافتتــاح	المــدارس	والجامعــات	واألســواق	والدوائــر	الحكوميــة.

الســماح	بتجمعــات	كثيفــة	للمواطنيــن	الســوريين	أمــام	الصرافــات	اآلليــة	وأمــام	الدوائــر	الرســمية	. 2
	أو	تمنــع	احتشــاد	الجماهيــر	 ونقــاط	بيــع	المواد	االســتهالكية،	كمــا	لــم	يتبــع	أيــة	إجــراءات	تحــدُّ
فــي	المالعــب	لحضــور	المباريــات	ولــم	يفــرض	إجــراءات	ُتلزمهــم	باتبــاع	التدابيــر	الوقائيــة،	وفــي	
	اســتمرار	تفاقــم	أزمــة	الخبــز	والوقــود	شــهدت	األفــران	ومحطــات	الوقــود	ازدحامــًا	ووقــوف	 ظــلِّ
انتقــال	 احترازيــة	تمنــع	مــن	 إجــراءات	 أيــة	 أرتــااًل	لســاعات	طويلــة	وبــدون	 أمامهــا	 المواطنيــن	

الجائحــة.
اســتقبال	الوفــود	واألشــخاص	والميليشــيات	الشــيعية	القادمــة	مــن	إيــران	والعراق	)أبرزهــم	. 3

حركــة	النجبــاء،	لــواء	اإلمــام	علــي،	لــواء	فاطميــون،	لــواء	فيلــق	القــدس،	أبــو	الفضــل	العبــاس،	لــواء	
ــر	البوكمــال	البــري،	ولــم	يمنــع	الســياحة	الدينيــة	للمراقــد	الشــيعية	إال	لمــدة	 حيدريون(	عبــر	معب

وجيــزة.
	مــن	حركــة	العبــور	إليهــا	مــن	. 4 لــم	تتَّخــذ	الســلطات	الســورية	أيــة	إجــراءات	فعالــة	فــي	ســبيل	الحــدِّ

بقيــة	الــدول	عبــر	المعابــر	الجويــة،	وبقــي	مطــار	دمشــق	الدولــي	يشــهد	حركــة	طيــران	مــع	العديــد	
مــن	الــدول،	ومــن	بينهــا	إيــران	التــي	تعتبــر	دولــة	موبــوءة.

	مــن	احتــكار	التجــار	للمســكنات	وأســطوانات	األكســجين	بحيــث	ال	. 5 عــدم	اتخــاذ	إجــراءات	جــادة	تحــدُّ
يمكــن	الحصــول	عليهــا	بأســعار	تتناســب	مــع	دخــل	المواطــن.

عــدم	توفيــر	مراكــز	صحيــة	كافيــة	قــادرة	علــى	االســتجابة	النتشــار	الجائحــة	بين	المواطنين	وبشــكل	. 6
مجاني.
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7 . 100 مبلــغ	 دفــع	 علــى	 بإجبارهــم	 ســوريا	 خــارج	 المســافرين	 المواطنيــن	 حاجــة	 اســتغالل	
دوالر	وحســب	ســعر	صــرف	المصــرف	التجــاري	الســوري	مقابل	إجــراء	مسحات	PCR	لتشــخيص	
التابعــة	 الصحــة	 وزارة	 بيــان	أصدرتــه	 المســتجد	وفــق	 بفيــروس	كورونــا	 أو	عدمهــا	 إصابتهــم	

تمــوز.  /22 الســوري	في  للنظــام	
اســتمرار	عمليــات	االعتقــال	وعــدم	المبادرة	بإطــالق	ســراح	عشــرات	آالف	المعتقليــن	تعســفيًا	. 8

ضمــن	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري،	والتــي	تعانــي	مــن	غيــاب	شــبه	كامــل	
لحقــوق	 الســورية	 الشــبكة	 تؤكــد	 حيــث	 بالمعتقليــن،	 الكتظاظهــا	 إضافــة	 الصحيــة	 للرعايــة	
الرئيســة	والســجون	 األربعــة	 األمنيــة	 األفــرع	 فــي	 المعتقليــن	خصوصــًا	 أن	معظــم	 اإلنســان	
العســكرية،	يحصلون علــى مســاحة ال تتجــاوز 70 ســم2	ضمن	زنزانــات	تفتقــر	للتهويــة	والنظافة.	
	احتكاكهــم	مــع	العناصــر	األمنيــة	التــي	تتواصــل	مــع	المحيــط	الخارجــي	ومــع	عناصــر	 وفــي	ظــلِّ
ميليشــيات	إيرانيــة	وعراقيــة	وافــدة	إلــى	ســوريا	مــن	مناطــق	موبــوءة،	تــزداد	المخــاوف	مــن	انتشــار	

ــد-	19	داخــل	هــذه	المراكــز. جائحــة	كوفي

	النظــام	الســوري	وحلفــاؤه	هــذه	الجائحــة	للمطالبة	برفــع	العقوبــات	عنه،	وقــد	تجاهــل	حلفــاؤه	 وقــد	اســتغلَّ
المطالبيــن	برفــع العقوبــات عنــه	أن	األســباب	الرئيســة	وراء	تدهــور	القطــاع	الصحــي	فــي	ســوريا	هي	اســتهدافه	
وحليفيه	)روســيا	وإيران(	القطــاع	الطبــي	قصفــًا	وقتــاًل	واعتقــااًل؛	مــا	تســبَّب	فــي	هجــرة	الكــوادر	الطبيــة،	ُيضــاف	
إلــى	ذلك	الفســاد	الكبيــر	فــي	أجهــزة	النظــام	الســوري،	واســتنزاف	االحتياطــي	النقــدي	للدولــة	الســورية	فــي	
عمليــات	القصــف	والعمليــات	العســكرية	واألجهــزة	األمنية	)قرابــة	150	ألــف	عنصــر	أمن(	علــى	حســاب	تعزيــز	
القطــاع	والخدمــات	الطبيــة،	وقــد	طالبــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	بــأن	تقــوم	روســيا	الدولــة	الغنيــة	
بمســاعدة	حليفهــا	النظــام	الســوري	فــي	ظــروف	انتشــار	جائحــة	كوفيــد-	19	المســتجد	فهــذا	أفضــل	بكثيــر	وأقــل	

تكلفــة	مــن	القصــف	الجــوي	علــى	المراكــز	الطبيــة	والمــدن	والبلــدات	فــي	إدلــب	ومــا	حولهــا.
 

اثنان: في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا:

فــي	9/	تموز	أعلن	نظــام	اإلنــذار	المبكر	EWARN	عــن	ظهــور	أول	حالــة	إصابــة	بفيــروس	كوفيــد-	19	فــي	شــمال	
غــرب	ســوريا،	كانــت	ألحــد	الكــوادر	الطبية،	ومنــذ	ذلــك	التاريــخ	ســجلت	اإلحصائيــات	المعلنــة	مــن	قبــل	النظــام	
ذاتــه	قفــزات	كبيــرة	فــي	أعــداد	المصابيــن	والوفيــات،	وتعتبــر	اإلحصائيــات	المنشــورة	هــي	للحــاالت	التــي	تمكــن	
ــات.	وقــد	أعلنت	منظمــة	الدفــاع	 ــي	لإلصاب ــي	ال	تعكــس	الواقــع	الفعل النظــام	مــن	تحليلهــا	فقــط	فهــي	بالتال
المدنــي	عــن	دفــن	عشــرات	الحــاالت	ألشــخاص	يشــتبه	بإصابتهــم		بكوفيــد-	19،	مــا	ينــذر	بكارثــة	إنســانية.	وعلــى	
الرغــم	مــن	هــذه	المؤشــرات	ال	تــزال	اإلجــراءات	االحترازيــة	غائبــة	لــدى	المدنييــن	وفق	ما	رصدته	الشــبكة	الســورية	

لحقــوق	اإلنســان	ســواء	فــي	المســاجد	أو	األســواق	أو	غيرهــا.

يــزداد	الوضــع	خطــورة	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا	جــراء	ارتفــاع	عدد	حــاالت	اإلصابــة	بيــن	الكــوادر	الطبيــة،	وازديــاد	
انتشــار	المــرض	فــي	المخيمــات

http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85913
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85913
https://twitter.com/SN4HR/status/1276609945010688001
https://twitter.com/SN4HR/status/1276609945010688001
http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85538
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تعود	أسباب	سوء	إدارة	أزمة	جائحة	كوفيد-	19	في	شمال	غرب	سوريا	إلى	عدة	نقاط،	من	أبرزها:

ــة	ُتصــدر	تعليمــات	موحــدة،	. 1 ُتعانــي	مناطــق	ســيطرة	المعارضــة	مــن	عــدم	وجــود	ســلطة	مركزي
وقــد	انعكــس	ذلــك	بشــكل	كبيــر	علــى	تفــاوت	تعامــل	األهالــي	مــع		جائحــة	كوفيــد-	19.

ــا	اجتمــاع	. 2 		انخفــاض	درجــة	التوعيــة	الطبيــة	والدينيــة	بمخاطــر	االكتظــاظ	والتجمــع،	وقــد	الحظن
العشــرات	فــي	بعــض	األســواق،	أو	حضــور	الفعاليــات	الرياضية	في	المالعب	والصــاالت	الرياضية،	
	أو	تمنــع	إقامــة	الصلوات	الجماعية	فــي	 كمــا	لــم	تتَّخــذ	الســلطات	المســيطرة	أيــة	إجــراءات	تحــدُّ
المســاجد	وحفــالت	تخــرج	طــالب	الجامعــات،	كمــا	ســمحت	بافتتــاح	المــدارس	وذهــاب	الطــالب	
إليهــا،	حيــث	يســود	بيــن	النــاس	حالــة	مــن	الــال	مبــاالة	الناتجــة	بشــكل	رئيــس	عمــا	تعرضــوا	لــه	مــن	

عمليــات	قصــف	وتشــريد	وتعذيــب	مــن	قبــل	قــوات	النظــام	الســوري	وحلفائــه.
	عــدم	توفــر	اإلمكانــات	الطبيــة	القــادرة	علــى	اســتيعاب	كامــل	اإلصابــات	ومداواتهــا،	بســبب	انهيــار	. 3

القطــاع	الطبــي	فــي	المنطقــة	جــراء	العمليــات	العســكرية	التــي	شــنتها	قــوات	الحلــف	الســوري	
الروســي	علــى	المنطقــة.

	تشــهد	المنطقــة	اكتظاظــًا	بالمدنييــن	جــراء	حــركات	النــزوح	والتشــريد	القســري	التــي	شــهدتها،	. 4
الســوري	 النظــام	 عــن	ســيطرة	 الخارجــة	 المناطــق	 فــي	 3	مليــون	شــخص	 يوجد	قرابــة	 حيــث	
	النســبة	األكبــر	منهــم	نازحون	إليهــا	ســابقًا	مــن	مناطــق	عــدة	مثــل	 فــي	إدلــب	ومــا	حولهــا،	وإنَّ
الغوطــة	الشــرقية،	وريــف	حمــص	الشــمالي،	ومــن	جنــوب	ســوريا،	وريــف	حمــاة	الشــمالي	وريــف	
ــكن	 للسَّ غيــر	مؤهلــة	 أو	أبنيــة	 الجنوبي،	يعيــش	معظمهم	ضمــن	مخيمــات	عشــوائية	 إدلــب	
)كالمــدارس	والدكاكيــن	والشــقق	غيــر	الجاهــزة،	واألبنيــة	المهدمــة،	مغــارات..(،	التــي	تفتقــر	إلــى	
ــاه	النقيــة،	مــا	 البنــى	التحيــة	الصحيــة	كــدورات	الميــاه	وشــبكات	الصــرف	الصحــي	المؤهلــة	والمي
	بكثيــر	مــن	الحالــة	الطبيعيــة	 يجعــل	مخصصــات	الميــاه	الالزمــة	للنظافــة	الدوريــة	لــكل	فــرد	أقــلَّ
ومــن	بقيــة	المناطــق	فــي	ســوريا،	وُيعانــي	المشــردون	مــن	أجــل	الحصــول	علــى	خيــام	كافيــة،	

ــان	لإلقامــة	فــي	خيمــة	بصــورة	مشــتركة. ويضطــرون	فــي	بعــض	األحي
عــدم	إغــالق	المعابــر	الواصلــة	بيــن	المناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	أو	. 5

الخاضعــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	مــع	مناطــق	شــمال	غــرب	ســوريا	بشــكل	مــدروس.
 

ثالثة: في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا:

اتَّســم	الوضــع	فــي	منطقــة	شــمال	شــرق	ســوريا	بغيــاب	التخطيــط	واإلدارة	وبعــدم	الوضــوح	والشــفافية،	ُيدلــل	
علــى	ذلــك	النقــاط	الرئيســة	التاليــة:

فــي	29/	نيســان	أعلنت	اإلدارة	الذاتيــة	لشــمال	وشــرق	ســوريا	فــي	بيــان	لهــا	عــن	ظهــور	حالتــي	إصابــة	)رجــل	
وزوجتــه(	خضعــت	الزوجــة	للحجــر	الصحــي	فــي	المشــفى	واعتبــرت	حالــة	اإلصابــة	األولــى	فــي	محافظــة	الحســكة	

وفــق	تصريــح	مديــر	المشــفى.

https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1305153686341232/
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فــي	23/	تمــوز،	أي	بعــد	ثالثــة	أشــهر	تقريبــًا،	أعلــن جــوان مصطفــى،	الرئيــس	المشــترك	لهيئــة	الصحــة	فــي	
اإلدارة	الذاتيــة	لشــمال	وشــرق	ســوريا،	عــن	ظهــور	4	حــاالت	جديــدة	لتصبــح	حصيلــة	اإلصابــات	التــي	ظهــرت	
ــرد	حتــى	لحظــة	إعــداد	 فــي	المنطقــة	6،	منــذ	ذلــك	التاريــخ	بــدأت	أعــداد	اإلصابــات	المعلنــة	باالرتفــاع	بشــكل	مطَّ

ــر. التقري

ال	تعتبــر	منطقــة	شــمال	شــرق	ســوريا	أفضــل	حــااًل	مــن	شــمال	غــرب	ســوريا،	مــن	حيــث	توفــر	الظــروف	المواتيــة	
	أعــدادًا	كبيــرة	مــن	النازحيــن	فــي	المخيمــات،	وقــد	تســبَّب	إغــالق	معبــر	اليعربيــة	مــع	 النتشــار	الجائحة	حيــث	تضــمُّ
العــراق	بنــاًء	علــى	القــرار	األممــي	92533	فــي	حرمــان	المنطقــة	مــن	تلقــي	المســاعدات	األمميــة	بشــكل	مباشــر،	
ــد	ويقــوم	بعمليــات	ابتــزاز	منهجيــة. وأصبحــت	حصــرًا	عبــر	النظــام	الســوري،	الــذي	يضــع	عراقيــل	بشــكل	متعمَّ

كمــا	تعانــي	المنطقــة	مــن	الدمــار	الكبيــر	الناجــم	عــن	الحمــالت	العســكرية	التــي	شــهدتها،	حيــث	يفتقــر	المدنيــون	
فــي	معظــم	أرجائهــا	لألبنيــة	المالئمــة	للســكن	والتــي	تفتقــر	للبنــى	التحتيــة	التــي	تســاهم	فــي	تطبيــق	اإلجــراءات	

االحترازيــة.

9 تجديد اإلجراءات التي أقّرها مجلس األمن في الفقرتين 2 و 3 من قرار 2165 )2014(، لمدة اثني عشر شهرًا، أي حتى 10 تموز 2021، باستثناء معابر الرمثا 

واليعربية وباب السالم الحدودية.

https://youtu.be/7k7DHRlWQxw
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الواقع المعيشي واالقتصادي في سوريا:

شــهَد	عــام	2020	انهيــارًا	كبيــرًا	في	قيمــة	العملــة	الســورية،	وقــد	انعكــس	هبــوط	قيمــة	الليــرة	الســورية	علــى	
كافــة	مســتويات	الحيــاة	وأســعار	الســلع	األساســية	فــي	مختلــف	المناطــق	الســورية،	كمــا	شــهدت	األســواق	
	المــواد	األساســية	فــي	مناطــق	ســيطرة	قــوات	النظــام	 غــالًء	كبيــرًا	وبمعــدالت	قياســية	عــالوة	علــى	شــحِّ

الســوري.

	مــا	فــي	مناطــق	ســيطرة	المعارضــة	شــمال	غــرب	ســوريا،	حيــث	عمــدت	الســلطات	 اختلــف	الوضــع	إلــى	حــدٍّ
الحاكمــة	ممثلــة	بحكومــة	اإلنقــاذ	فــي	منطقــة	إدلــب	والحكومــة	الســورية	المؤقتــة	فــي	مناطــق	شــمال	غــرب	

حلب للتعامــل بالعملــة التركية	بــداًل	مــن	العملــة	الســورية	منــذ	منتصــف	حزيــران	المنصــرم	2020.
 

أصــدرت	وزارة	التجــارة	الداخليــة	وحمايــة	المســتهلك	التابعــة	للنظــام	الســوري،	فــي	عــام	2020،	قــرارات	متعاقبــة	
تقضــي	برفــع	أســعار	المــواد	األساســية	والضروريــة	للمواطــن	الســوري،	كالمــواد	الغذائيــة	ووقــود	المنــازل	)غــاز	
ومــازوت(	والتــي	يتــم	توزيــع	مخصصاتهــا	لــكل	أســرة	حســب	عــدد	أفرادهــا	بأســعار	“مدعومــة”	باالســتعانة	
بالبطاقــة	الذكيــة	التــي	تهــدف	إلــى	تنظيــم	الحصــول	علــى	هــذه	المخصصــات	دون	الحاجــة	لالزدحــام،	والتــي	أجبــرت	
المواطنيــن	الســوريين	فــي	عــام	2020	علــى	االصطفــاف	ســاعات	يوميــًا	فــي	طوابيــر	ضمــن	ظــروف	مناخيــة	
متقلبــة	للحصــول	علــى	هــذه	المــواد	وعلــى	رأســها	الخبــز	وبكميــات	ال	تــكاد	تكفــي	األســرة	الواحــدة،	وقــد	بلغ	ســعر	
مبيــع	الكيلــو	غــرام	الواحــد	مــن	مــادة	الخبــز	المدعــوم	مبلــغ	75	ليــرة	ســورية	مــن	دون	عبــوة	وتــم	تحديــد	وزن	ربطــة	
الخبــز	المدعــوم	بـــ	1100	غــرام	بســعر	100	ليــرة	ســورية	معبــأة	فــي	كيــس	نايلــون	وذلــك	عنــد	البيــع	للمعتمديــن	
والمســتهلكين	مــن	منفــذ	البيــع	بالمخبــز،	وفــق	القرارين	2990	و2991	الصادريــن	عــن	الــوزارة	فــي	28/	تشــرين	
األول،	نشــير	إلــى	أن	المخصصــات اليومية	للعائلــة	المؤلفــة	مــن	شــخص	أو	شــخصين	ربطــة	خبــز	واحــدة،	
ــة	المؤلفــة	مــن	خمســة	أو	ســتة	أشــخاص	 ــان،	والعائل ــة	أو	أربعــة	أشــخاص	ربطت ــة	المؤلفــة	مــن	ثالث وللعائل
ثــالث	ربطــات،	ومــن	ســبعة	أشــخاص	ومــا	فــوق،	أربــع	ربطــات،	وقــد	أكــد	لنــا	مواطنــون	تواصلنــا	معهــم	أنهــم	

غالبــًا	ال	يحصلــون	علــى	حصتهــم	كاملــة	وأن	األمــر	يخضــع	لمزاجيــة	المســؤول	عــن	التوزيــع.

الحظنــا	ارتفاعــًا	فــي	أســعار	معظــم	المــواد،	فــي	مناطــق	ســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري،	بوتيــرة	متقاربــة	
ــان	95 بقرارين متعاقبين	فــي	تشــرين	 ــن	أوكت ــال	ارتفــع	ســعر	مــادة	البنزي ــر	مدروســة،	فعلــى	ســبيل	المث وغي
األول	ليرتفــع	بمقــدار	1.75	ضعفــًا	ويصبــح	1050	ليــرة	ســورية/	لتر،	ينــذر	رفــع	ســعر	الوقــود	لتشــغيل	المنشــآت	

الصناعيــة	بإغالقهــا؛	ممــا	سيشــكل	عبئــًا	إضافيــًا	علــى	المواطــن	الســوري.

وقــد	أشــارت	تقديرات	برنامج	األغذيــة	العالمــي	فــي	26/	حزيــران	أن	9.3	مليــون	ســوري	يعانــون	اآلن	مــن	انعــدام	
األمــن	الغذائــي	-	بزيــادة	قدرهــا	1.4	مليــون	فــي	األشــهر	الســتة	األخيــرة،	وأشــار	التقريــر	إلــى	أن	الجمــود	وتداعيــات	
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جائحــة	كوفيــد-	19	قــد	أســهمت	فــي	ارتفــاع	أســعار	المــواد	الغذائيــة	بأكثــر	مــن	200	%	فــي	أقــل	مــن	عــام.	فــي	
حيــن	صنَّف	تقريــر منظمــة الفــاو،	الصــادر	فــي	30/	تشــرين	األول،	ســوريا	فــي	المرتبــة	الـــ	16	بيــن	الــدول	المهــددة	

بزيــادة	مســتوى	الجــوع	بشــدة،	وتزايــد	عــدد	األشــخاص	الذيــن	يعانــون	مــن	انعــدام	األمــن	الغذائــي.

لقــد	أســهم	هــذا	االنهيــار	بشــكل	كبير	فــي	عجــز	المواطــن	الســوري	فــي	عمــوم	أنحــاء	ســوريا	عــن	تلبيــة	اإلجــراءات	
إلــى	مــوارد	ماليــة	لشــراء	الكمامــات	ومــواد	 التــي	تحتــاج	 	،19 االحترازيــة	الالزمــة	للوقايــة	مــن	جائحــة	كوفيــد-	

ــن	لقمــة	العيــش. التنظيــف،	والعمــل	المســتمر	دون	انقطــاع	أو	حجــر	لتأمي

وقــد	رصدنــا	انتشــارًا	أوســع	عمــا	كان	عليــه	الحــال	مقارنــة	مــع	العــام	األســبق	2019	لظواهــر	البطالــة	والتســول	
والتشــرد،	كمــا	ارتفــع	معــدل	حــوادث	الخطــف	والســرقة	والقتــل	واالنتحــار	فــي	عــام	2020،	خاصــة	فــي	مناطــق	
ســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري،	وقــد	تطرقنــا	لهــذا	الموضــوع	فــي	تقاريــر	عــدة	أصدرناهــا	فــي	العــام	المنصــرم.	

عمــَل	النظــام	الســوري	فــي	العــام	المنصــرم	علــى	التضييــق	علــى	العامليــن	فــي	قطــاع	الحــواالت،	حيــث	أغلــَق	
مئــات	مكاتــب	الحــواالت	مقابــل	إبقــاء	عــدد	محــدود	مــن	الشــركات،	واعتقــال	عشــرات	العامليــن	فــي	مجــال	
الحــواالت،	إضافــة	للتدقيــق	األمنــي	علــى	أســماء	المرســلين	والمســتلمين؛	األمــر	الــذي	حــاَل	دون	تلقــي	مالييــن	
المواطنيــن	الســوريين	حــواالت	تردهــم	مــن	أقاربهــم	خــارج	ســوريا،	والتــي	كانــوا	يعتمــدون	عليهــا	في	معيشــتهم.

	الخدمــات	 علــى	صعيــد	المجــال	الخدمــي	يعانــي	المواطنــون	الســوريون	فــي	عمــوم	أنحــاء	ســوريا	مــن	شــحِّ
بت	فــي	تصــدع	األبنيــة	ودمــار	البنــى	 المقدمــة	وخصوصــًا	فــي	المناطــق	التــي	تعرضــت	لعمليــات	عســكرية	تســبَّ
ــار	ألبنيــة	متصدعــة	فــوق	رؤوس	 التحتيــة،	وقــد	رصــدت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	عــدة	حــوادث	انهي

ســاكنيها	الذيــن	أجبرتهــم	الظــروف	الماديــة	علــى	البقــاء	فيها؛	مــا تســبب بخســائر بشــرية.

ــاء	المناطــق	والبلــدات	التــي	تعرضــت	للدمــار	فــي	المناطــق	التــي	 ــكاد	تنعــدم	عمليــات	إعــادة	تأهيــل	وإعــادة	بن ت
ــة	األنقــاض،	ونعتقــد	فــي	الشــبكة	 ــات	إلزال ــْو	عملي ــم	نلَحــظ	وَل اســتعاد	النظــام	الســوري	ســيطرته	عليهــا،	فل
ــة	فــي	 ــذي	يســتنزف	مــوارد	الدول 	هــذا	الفعــل	مقصــود	مــن	النظــام	الســوري،	ال الســورية	لحقــوق	اإلنســان	أنَّ

ــاء	واإلعمــار. ــات	إعــادة	البن ــام	بعملي ــن	القي ــب،	ويطلــب	مــن	اآلخري ــات	القصــف	والتعذي عملي

مــن	ناحيــة	أخــرى،	فقــد	رصدنــا	قيــام	العديــد	مــن	البلديــات	بإزالــة	مخالفــات	بنــاء،	وهدم	أبنيــة	تعتبر	مالذًا	لعشــرات	
اأُلســر	وجلُّهــم	مشــردون	مــن	منازلهــم	فــي	مناطق	أخرى.

إضافــة	إلــى	ذلــك،	فقــد	تفاقمــت	معانــاة	المواطنيــن	الســوريين	فــي	مناطــق	ســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري؛	
ــد	المســتمر	لعــدد	ســاعات	تقنيــن	الطاقــة	الكهربائيــة،	التــي	تبلــغ	فــي	بعــض	المناطــق	6	ســاعات	 جــراء	التزاي
قطــع	وال	تتجــاوز	الســاعة	الواحــدة	وصــل،	تنقطــع	خاللهــا	الكهربــاء	مــرارًا،	ويعزو	المســؤولون	في	أغلــب	
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األحيــان	ســبب	التقنيــن	إلــى	عــدم	توليــد	كميــات	كافيــة	مــن	الكهربــاء	وارتفــاع	نســبة	الحمــوالت	وتضاعفهــا	
ــذي	ُيفاقــم	مــن	ســوء	 ــن؛	األمــر	ال ــل	المواطني ــي	مــن	قب ــار	الكهربائ ــر	للتي ــن	نتيجــة	لالســتجرار	الكبي بمقــدار	مرتي
	نقــص	كميــات	المــازوت	والغــاز	التــي	يمكــن	للمواطــن	الســوري	الحصــول	 الوضــع	اإلنســاني	خاصــة	فــي	ظــلِّ

عليهــا	الســتخدامات	التدفئــة	والطبــخ.

أمــا	فــي	مناطــق	ســيطرة	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة،	مدينــة	الحســكة	وريفهــا	تحديــدًا،	عانــى	األهالــي	مــن	
	مــرات	فــي	هــذا	العــام	بإيقــاف	ضــخ	الميــاه	 انقطاعــات	متتاليــة	وطويلــة	للميــاه،	حيث	قــام	الجيــش	الوطنــي	ســتَّ
مــن	محطــة	ميــاه	علــوك	شــرق	مدينــة	رأس	العيــن	بريــف	الحســكة	الغربــي	الشــمالي	عــن	قرابــة	600	ألــف	
مدنــي،	ردًا	منــه	علــى	اتخــاذ	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	إجــراءات	تخفيــض	الــوارد	الكهربائــي	إلــى	محطــة	كهربــاء	
د	مناطــق	ســيطرة	قــوات	الجيــش	الوطنــي	بالكهربــاء؛	ممــا	تســبب	بأزمــة	إنســانية	فــي	كال	 المبروكــة	التــي	تــزوِّ
المنطقتيــن	جــراء	الظــروف	التــي	تمــر	بهــا	المنطقــة	مــن	انتشــار	جائحــة	كوفيــد-	19،	وارتفــاع	درجــات	الحــرارة	فــي	

ذلــك	الوقــت	مــن	العــام.

كمــا	عانــى	القطــاع	الزراعــي	والصناعــي	واللــذان	يعتبــران	المصــدر	الرئيــس	للدخــل	فــي	ســوريا	بشــكل	كبيــر	مــن	
تداعيــات	الوضــع	االقتصــادي،	حيــث	بــات	مــن	الصعوبــة	تأميــن	مســتلزمات	العمــل	مــن	مــواد	وأيــدي	عاملــة	
	للقيــود	التــي	تفرضهــا	الحواجــز	األمنيــة	فــي	مناطــق	ســيطرة	 وتأميــن	ســوق	لتصريــف	هــذه	المنتجــات،	كمــا	أنَّ
قــوات	النظــام	الســوري	علــى	حركــة	المنتجــات	واألتــاوات	المفروضــة	علــى	التجــار	وســيارات	النقــل	أثرهــا	فــي	

ــة. ــد	مــن	المنشــآت	الصناعي توقــف	اســتثمار	األراضــي	وإغــالق	العدي

ــر	 راقبنــا	خــروج	أهالــي	بلــدات	وقــرى	عــدة	فــي	مناطــق	ســيطرة	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	فــي	محافظتــي	دي
ــي	فــي	مظاهــرات	حاشــدة	احتجاجــًا	علــى	ســوء	الوضــع	األمنــي	والخدمــي	 ــزور	والرقــة	وريــف	الحســكة	الجنوب ال

	النظــام	الســوري. ــة	ضــدَّ ــة	الســويداء	جنــوب	ســوريا	احتجاجــات	مماثل واالقتصــادي،	كمــا	شــهدت	مدين
 

األسباب األساسية وراء التدهور االقتصادي في سوريا:

يعــزو	النظــام	الســوري	وحلفــاؤه	تدهــور	قيمــة	الليــرة	ورفــع	أســعار	المــواد	األساســية	إلــى	العقوبــات	المفروضة	
العوامــل	 	 أنَّ الســورية	لحقــوق	اإلنســان	 الشــبكة	 له،	ونعتقــد	فــي	 أفــراد	ومؤسســات	مواليــة	 عليــه	وعلــى	

ــار	االقتصــاد	الســوري	هــي	باختصــار: الرئيســة	وراء	انهي

الغالبيــة	. 1 بالصواريــخ	مســؤولة	عــن	 الجويــة	 الهجمــات	 بأكملهــا،	وُتعتبــر	 أحيــاء	ومنشــآت	حيويــة	 تدميــر	
المتفجــرة.	 بالبراميــل	 الهجمــات	 وتليهــا	 الدمــار،	 مــن	 العظمــى	

تشــريد	قرابــة	13	مليــون	ســوري،	مــن	بينهــم	عاملــون	وفنيــون	وكفــاءات	وتجــار	كان	لهــم	دور	كبيــر	فــي	. 2
دعــم	عجلــة	االقتصــاد،	واألســباب	الرئيســة	التــي	تدفــع	إلــى	التشــريد	هــي	دمــار	المنــازل	والمحــالت	التجاريــة	

واالعتقــال	والتعذيــب	والتجنيــد	اإلجبــاري.
اســتنزاف	مــوارد	الدولــة	الســورية	واالحتياطــي	النقــدي	فــي	العمليات	العســكرية	لمواجهة	الحراك	الشــعبي	. 3

ــف	الثمن. والتغييــر	السياســي	مهمــا	كلَّ
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اســتمرار	أزمــة	المصــارف	اللبنانيــة	التــي	كانــت	المعبــر	األساســي	للنظــام	الســوري	إلــى	العالــم	الخارجــي،	. 4
ــى	ســوريا. ــع	إل ــم	إدخــال	مختلــف	البضائ ــات	الشــراء	ث ــم	مــن	خــالل	معظمهــا	عملي ــث	تت حي

أســباب	إضافيــة	مثــل:	جائحــة	كوفيــد-	19	والعقوبــات	المفروضــة	علــى	إيــران،	وتفشــي	الفســاد	بيــن	الغالبيــة	. 5
العظمــى	مــن	مؤسســات	النظــام	الســوري،	والخــالف	مــع	رامــي	مخلــوف	ابــن	خــال	بشــار	األســد	وأحــد	أثــرى	
الشــخصيات	فــي	النظــام	الســوري،	والــذي	احتكــر	علــى	مــدى	عقــود	مئــات	مــن	الســلع	والخدمــات	برعايــة	مــن	

بشــار	األســد	وأجهزتــه	األمنيــة.
	اإلنســانية	وجرائــم	الحــرب	وإطــالق	ســراح	عشــرات	. 6 أخيــرًا	عــدم	رغبــة	النظــام	الســوري	بإيقــاف	الجرائــم	ضــدَّ

آالف	المعتقليــن،	واالنخــراط	فــي	انتقــال	سياســي؛	ممــا	يســاهم	فــي	رفــع	العقوبــات	وبــدء	دوران	عجلــة	
االقتصــاد.

ــة	مــع	األســباب	الســتة	آنفــة	 ــر	علــى	المجتمــع	الســوري،	لكنــه	هامشــي	مقارن ــات	أث 	فــإن	للعقوب وبــدون	شــكٍّ
ــر موســع.  ــك	في	تقري ــا	عــن	ذل الذكــر،	وقــد	تحدثن

ونشــير	إلــى	أن	تطبيــق	هــذه	العقوبــات،	ال	يتــم	بشــكل	كامــل	حيــث	وردتنــا	أنبــاء	مــن	مصــادر	متقاطعــة	مــن	
ضمنهــا	مصــادر	إعالميــة	عــن	اســتمرار	حــزب	هللا	اللبنانــي	بعمليــات	تهريــب	لمــواد	البنزيــن	والطحيــن	إلــى	النظــام	
الســوري،	كمــا	ال	تــزال	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	تقــوم	بتصديــر	النفــط	الخــام	مــن	حقــول	النفــط	الواقعــة	
تحــت	ســيطرتها	إلــى	النظــام	الســوري،	ســواء	عبــر	المعابــر	المائيــة	علــى	نهــر	الفــرات	بريــف	ديــر	الــزور	الشــرقي	أو	
عــن	طريــق	المعابــر	البريــة	بواســطة	شــركة	القاطرجــي	المحســوبة	علــى	النظــام	الســوري،	والتــي	اســتعرضناها	
ــز	التنفيــذ،	ونعتقــد	أن	مــردود	عمليــات	التهريــب	 في تقريــر ســابق،	وذلــك	علــى	الرغــم	مــن	دخــول	قانــون	قيصــر	حيِّ
هــذه	ال	يعــود	لصالــح	المواطــن	الســوري	إنمــا	لصالــح	أشــخاص	ومؤسســات	محســوبة	علــى	النظــام	الســوري.

 
ــه	فــي	عــام	2020  ــن	لتجــارة	المخــدرات	فــي	ســوريا،	وكان	مــا	كشــف	عن ــا	نشــاطًا	فــي	العاميــن	األخيري والحظن
ــد	الترويــج	لهــا	بيــن	المواطنيــن	الســوريين	وتعاطيهــا،	خصوصــًا	فــي	 هــو	األســوأ	علــى	هــذا	الصعيــد،	كمــا	تزاي
مناطــق	ســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري،	دون	اتخــاذ	إجــراءات	ملموســة	مــن	قبــل	األطــراف	المســيطرة	كــي	
	مــن	زراعتهــا	والمتاجــرة	بهــا،	وقــد	وردتنــا	معلومــات	حــول	وجــود	مــزارع	لمــادة	الحشــيش	فــي	الجنــوب	 تحــدَّ
الســوري	يشــرف	عليهــا	أشــخاص	تابعــون	لحــزب	هللا	اللبنانــي،	كمــا	رصدنــا	خــالل	هــذا	العــام	عشــرات	الحــوادث	
التــي	تؤكــد	عمليــات	تهريــب	للمــواد	المخــدرة	مــن	ســوريا	إلــى	دول	أخــرى،	فقــد	أعلنــت	دول	عــدة	علــى	رأســهم	

ــا	عــن	إحباطهــا	محــاوالت	لتهريــب	المخــدرات	مــن	ســوريا.	 ــا وروماني األردن ومصــر وإيطالي

وعلــى	الرغــم	مــن	الوضــع	االقتصــادي	المتهــاوي	يعمــل	النظــام	الســوري	علــى	تلميــع	صورتــه	عبر فعاليــات 
17/	تشــرين	 افتتاحــه	فــي	 بينهــا	 الدولــة	عليهــا،	ومــن	 تدشــين عدة	تحتــاج	صــرف	مبالــغ	طائلــة	مــن	خزينــة	
الثاني	متحــف “الشــهيد الفــارس الذهبــي باســل األســد”	في	مدينــة	األســد	الرياضيــة	بمدينــة	الالذقيــة،	وذلــك	

ــرف	بالغــة	فــي	المنشــأة. ــدت	مظاهــر	ت ــده،	وقــد	ب بعــد	إعــادة	تجدي

https://sn4hr.org/arabic/?p=12152
https://sn4hr.org/arabic/?p=11548
https://sn4hr.org/arabic/?p=11548
https://www.mai.gov.ro/cea-mai-mare-captura-de-pastile-de-captagon-si-hasis-din-istoria-politiei-romane/
https://twitter.com/GDF/status/1278215819374333952
https://arabic.rt.com/middle_east/1176250-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-6-%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=7656#.X-obyXfXLIV
https://news.sn4hr.org/ar/?p=89347
https://news.sn4hr.org/ar/?p=89347
https://news.sn4hr.org/?p=88368
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أخيــرًا،	فقــد	شــهدت	ســوريا	فــي	عــام	2020	انــدالع	عشــرات	الحرائــق	الواســعة	مجهولــة	الســبب	فــي	المناطــق	
ــار	بالتزامــن	مــع	مواســم	الحصــاد	فــي	عمــوم	أنحــاء	ســوريا؛	مــا	تســبب	 الحراجيــة	والحقــول	بدايــة	مــن	شــهر	أي
بأضــرار	كبيــرة	فــي	المحاصيــل	الزراعيــة؛	ممــا	انعكــس	بشــكل	كبيــر	علــى	المزارعيــن،	الحرائــق	األضخــم	واألوســع	
انتشــارًا	كانــت	فــي	جبــال	الســاحل	الســوري	وأضخمهــا	تلــك	التــي	اندلعــت	فــي	9/	تشــرين	األول	والتــي	تعامــل	
ــران	 ــم	نرصــد	تدخــل	الطي ــاالة،	حيــث	ل ــق	باســتخفاف	وعــدم	مب النظــام	الســوري	معهــا	كســابقتها	مــن	الحرائ
بت	حرائــق	هــذا	العــام	بخســائر	بشــرية	 المروحــي	إلطفــاء	الحرائــق	حتــى	امتــدت	إلــى	داخــل	القــرى	والبلــدات،	تســبَّ
وزراعيــة	وحيوانيــة	تحتــاج	مئــات	مــن	الســنين	القادمــة	لتعويضها.	وقــد	كشــفت	وزارة	الزراعــة	التابعــة	للنظــام	
الســوري	فــي	20/	كانــون	األول	أن	عــدد	الحرائــق	فــي	عــام	2020	قــد	بلــغ	2480	حريقــًا	توزعــت	علــى	4	محافظــات.

http://www.sana.sy/?p=1280213
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مسؤولون في النظام السوري يدلون بتصريحات غير مسؤولة 
ومتناقضة لتبرير أزمات الشعب السوري:

رصدنــا	فــي	عــام	2020	العديــد	مــن	التصريحــات	والقــرارات	الفوضويــة	التــي	تشــير	إلــى	عــدم	اكتــراث	وتفشــي	
	أزمــة	اقتصاديــة	 حالــة	مــن	الفوضــى	والفســاد	وانعــدام	المســؤولية،	وقــد	جــاءت	هــذه	التصريحــات	فــي	ظــلِّ
الــوزراء	 مجلــس	 رئيــس	 عرنــوس،	 المثال	أصدر	حســين	 ســبيل	 فعلــى	 الســوري.	 الشــعب	 يعانيهــا	 خانقــة	
التابــع	للنظــام	الســوري،	فــي	8/	تمــوز	قــرارًا	ألــزم	بموجبــه	المواطنيــن	الســوريين	ومــن	فــي	حكمهــم	الراغبيــن	
بالعــودة	إلــى	ســوريا،	بتصريــف	مبلــغ	100	دوالر	أمريكــي،	أو	مــا	يعادلهــا	بإحــدى	العمــالت	األجنبيــة	التــي	يقبــل	بهــا	
ــي	علــى	العشــرات	 ــا تداعيات	هــذا	القــرار	الغوغائ ــى	الليــرات	الســورية،	وقد	رصدن المصــرف	المركــزي	حصــرًا،	إل

مــن	المواطنيــن	الســوريين	الذيــن	قــرروا	العــودة	مــن	لبنــان	إلــى	ســوريا	بعــد	انفجــار	مرفــأ	بيــروت.

فــي	4/	تشــرين	الثانــي	أوضــح	رئيــس	النظــام	الســوري	خــالل	زيارتــه	لمعــرض	“منتجيــن	2020”	في	مدينة	دمشــق،	
ســبب	المشــكلة	االقتصاديــة	التــي	تعانــي	منها	ســوريا	قائاًل:

المشــكلة االقتصاديــة لهــا ســبب آخــر وهــو األمــوال التي أخذها الســوريون ووضعوها 
ــا الثمــن، هــذا هــو جوهــر المشــكلة  ــان فدفعن ــان وأغلقــت المصــارف فــي لبن فــي لبن

الــذي ال يتحــدث عنــه أحــد.

	انتشــار	جائحــة	كوفيــد	-	19 صرَّح	وزيــر	الصحــة	فــي	النظــام	الســوري	الدكتــور	نــزار	يازجــي،	فــي	10/	آذار،	ضمــن	 فــي	ظــلِّ
لقــاء	تلفزيونــي	مــع	إحــدى	الــوكاالت	الرســمية	حــول	اإلجــراءات	المتبعــة	في	وزارته	للتصــدي	لجائحة	كوفيــد-	19	قائاًل:	

هذا	وزير	للصحة	وليس	رئيس	فرع	أمني	متوحش	أو	قائد	كتيبة	دبابات.

ر	نشــرته	صحيفــة	الوطــن	فــي	9/	أيلــول	عّلــق	دارم	الطبــاع،	وزيــر	التربيــة	التابع	للنظام	الســوري	 فــي	تصريــح	مصــوَّ
	تفشــي	جائحــة	كوفيد-	19: حــول	ضــرورة	إغــالق	المــدارس	فــي	ظــلِّ

بحمــد هللا طهــر الجيــش العربــي الســوري الكثيــر مــن الجراثيــم الموجــودة علــى أرض 
ســوريا، وأشــكره علــى ذلــك.

إن عــودة الطــالب والمدرســين ســتخفف مــن الضغــط فــي التجمعات الســكنية، ويصبح 
بإمكانهــم خــالل فتــرات الــدوام االنتشــار فــي أماكــن فســيحة فــي ســاحات ومالعــب 
وصفــوف المــدارس” وأن “التربيــة ال يمكنهــا أن تغلــق أبــواب المــدارس وفــي الوقــت 

ذاتــه فــإن المشــافي وكليــات الطــب لــم تغلــق أبوابهــا فــي ظــل الجائحــة.
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فــي	13/	كانــون	األول	نشــرت	صحيفــة	الوطــن	لقــاء	مــع	أحمــد	نابلســي،	نائــب	محافــظ	دمشــق	علــق	فيــه	عــن	
ســبب	االزدحــام	األخيــر	علــى	محطــات	البنزيــن	بأنــه	فــي	شــهر	كانــون	األول	لــم	يعــد	هنــاك	قلــة	فــي	المــادة	مقارنــة	

باألشــهر	الثالثــة	األخيــرة	التــي	ســبقته:	

قــال	الدكتــور	عاطــف	الطويــل،	مديــر	مديريــة	األمــراض	الســارية	والمزمنــة	فــي	وزارة	الصحــة،	بخصــوص	تأميــن	
لقــاح	كوفيــد-	19	لســوريا،	فــي	تصريــح	نشــر	لــه	فــي	24/	كانــون	األول:

وتعليقًا	حول	نقص	مادة	الخبز	قال زياد هزاع	مدير	عام	المخابز	لراديو	نينار	في	14/	أيلول:	
 

نعتقد	في	الشــبكة	الســورية	لحقوق	اإلنســان	أن	مثل	هذه	التصريحات	كانت	لتؤدي	إلقالة	هؤالء	المســؤولين	
والتشــهير	بهــم	وفضحهــم	عبــر	وســائل	اإلعــالم	لــو	أنهــا	أطلقــت	فــي	أيــة	دولــة	تحتــرم	مواطنيهــا	ومشــاعرهم	

وعقولهم.

نقــص الخبــز ســببه الرئيــس أنــه أصبــح جــزءًا أساســيًا مــن قــوت األخــوة المواطنيــن بعــد 
ارتفــاع األســعار فــزاد الطلــب علــى المــادة.

صحيــح أن هنــاك دواًل تأخــذ حصصــًا أكبــر ألن هــذا أمــر تجــاري بحــت، لكــن كلمــا تأخــر 
اللقــاح كلمــا كان األمــر لمصلحــة المواطــن حيــث يزيــد اإلنتــاج بالتالــي ينخفــض الســعر 

ليصــل إلــى عــدد أكبــر مــن الــدول.

المســألة لهــا عالقــة بالحالــة النفســية للنــاس، فبمجــرد أن يــرى المواطــن أن هنــاك رتــاًل 
مــن الســيارات ينتابــه شــعور أن المــادة ســتنقطع، فيقــف فــي الــدور ليأخــذ مخصصاتــه 

وهكــذا يــزداد عــدد المنتظريــن ويحــدث االزدحــام.

https://alwatan.sy/archives/238941
https://www.watanbd.com/16979.html?fbclid=IwAR21vA5esFQ-iuXdJ0EgqGupcJ8LrZNrjc9JEYZoo0HoeU8GgYgYo8sC0UU
https://youtu.be/4aFfSQiWY1w


التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 292020

 التمدد اإليراني وانتشار مظاهر التشييع في مناطق سيطرة قوات 
النظام السوري:

اســتند	النظــام	اإليرانــي	منــذ	انطــالق	الحــراك	الشــعبي	علــى	الدعايــة	اآليديولوجيــة	لتبريــر	تدخلــه	فــي	ســوريا	
ج	بشــكل	كبيــر	لقضيــة	“حمايــة	المراقــد	 والوقــوف	إلــى	جانــب	النظــام	الســوري	ضــد	الحــراك	الشــعبي،	وروَّ
الشــيعية”،	التــي	لــم	تقتصــر	علــى	حمايــة	المراقــد	المعروفــة	فقــط	بــل	تعدتهــا	إلــى	مراقــد	مندثــرة	أو	مختلفــة،	
ــى	القضــاء	 ــارة	عــن	تنظيمــات	إرهابيــة	ســنية	متطرفــة	تهــدف	إل ــه	عب ــر	الحــراك	الشــعبي	بأن ــى	تصوي إضافــة	إل
علــى	الشــيعة	فــي	ســوريا،	وبأنهــا	حــرب	اســتباقية	فــي	ســوريا	قبــل	تمددهــا	نحــو	العــراق	وإيــران،	ترافــق	كل	ذلــك	
مــع	محــاوالت	حثيثــة	لنشــر	المذهــب	الشــيعي	بيــن	الســوريين،	وذلــك	بهــدف	تعزيــز	وجــوده	عبــر	إحــداث	تغييــر	
مذهبــي،	نشــطت	هــذه	المحــاوالت	فــي	المناطــق	ذات	الوضــع	االقتصــادي	والعلمــي	المتــردي	فــي	المناطــق	التــي	

تمركــزت	فيهــا	الميليشــيات	الشــيعية.

رصدنــا	فــي	عــام	2020	ازديــادًا	فــي	هــذا	النشــاط،	حيــث	انتشــر	ظهــور	العمائــم	الشــيعية	حتــى	ضمــن	االحتفــاالت	
الرســمية	التــي	يقيمهــا	النظــام	الســوري،	كمــا	تمــت	إقامــة	عشــرات	اللطميــات	فــي	األماكــن	العامــة	وكان	أكثرها	
فــي	مدينــة	دمشــق،	إلرســال	رســالة	إلــى	جميــع	الســوريين	وإلــى	مختلــف	دول	العالــم	عــن	مــدى	تغلغــل	وانتشــار	

الوجــود	اإليرانــي	فــي	ســوريا.

ــز	انتشــار	مظاهــر	التشــيع	والدعــوة	إليهــا	بشــكل	أساســي	فــي	محافظــات	دمشــق	وريفهــا	وديــر	الــزور	 وقــد	تركَّ
وحمــص	وحلــب،	ُيعــد	مقــام	الســيدة	زينــب،	ومقــام	الســيدة	رقيــة	بدمشــق	مــن	أشــهر	المراقــد	الشــيعية	ُيضاف	
ــزور	ومســجد	النقطــة	فــي	 ــر	ال ــة	شــرق	دي ــة	القوري ــة	مدين ــال،	مــزار	عيــن	علــي	فــي	بادي إليهمــا	علــى	ســبيل	المث
مدينــة	حلــب.	تقــوم	المراكــز	الثقافيــة	اإليرانيــة	المنتشــرة	فــي	قــرى	وبلــدات	عديــدة	بنشــاطات	دعويــة	وثقافيــة	

عــن	طريــق	توزيــع	كتيبــات	ومطويــات	لنشــر	الفكــر	الشــيعي	بيــن	الطــالب	واألهالــي.

إضافــة	إلــى	ذلــك	فقــد	وقعــت	إيــران	اتفاقيــات	عــدة	مــع	النظــام	الســوري	فــي	مجــاالت	مختلفــة،	حيــث	شــهد	عام	
2020	توقيع	اتفاقيــة لدعــم الواقــع التعليمي فــي	ســوريا،	يبــدو	أن	الهــدف	منهــا	هــو	بــث	فكــر	نظــام	الماللــي	
المتطــرف	بيــن	أطفــال	ســوريا،	إضافــة	إلــى	توقيــع	العديــد	مــن	االتفاقيــات	االقتصاديــة	والعســكرية	التي	تهــدف	

إلــى	بســط	الســيطرة	علــى	قطاعــات	هامــة.

التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 292020

https://alwatan.sy/archives/229505
https://alwatan.sy/archives/229505
https://arabic.rt.com/features/1132307-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/


التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 302020

ثالثًا: أبرز الوقائع على صعيد األوضاع السياسية والعسكرية 
والحقوقية المتعلقة بالشأن السوري في عام 2020:

نحــاول أن نربــط األحــداث السياســية مــع الوقائــع العســكرية والميدانيــة مــن أجــل فهــم الصــورة بشــكل 
أوضــح، دون أن يعنــي ذلــك تبريــرًا ألي شــكل مــن أشــكال انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

 

ألف: أبرز األحداث السياسية:

فــي	3/	كانــون	الثانــي	أعلنــت	وزارة	الخارجيــة	األميركيــة،	إدراج	ميليشــيا	“عصائــب	أهــل	الحــق”	واثنيــن	مــن	قاداتهــا	
علــى	قائمــة	المنظمــات	اإلرهابيــة	األجنبيــة،	وهــي	تعمــل	لصالــح	إيــران	فــي	ســوريا	والعــراق.

فــي	7/	كانــون	الثانــي	زار فالديميــر بوتيــن الرئيــس الروســي دمشــق	للمــرة	الثانيــة	منــذ	التدخــل	العســكري	
	فريــق	القــوات	 الروســي	فــي	ســوريا	فــي	أيلــول/	2015،	والتقــى	مــع	بشــار	األســد	رئيــس	النظــام	الســوري	فــي	مقــرِّ

المســلحة	الروســية	فــي	ســوريا،	قبــل	التوجــه	إلــى	قاعــدة	حميميــم.

فــي	17/	آذار			عقــد	الرئيــس	التركــي	رجــب	طيــب	أردوغــان،	ونظيــره	الفرنســي	إيمانويــل	ماكــرون،	والمستشــارة	
األلمانيــة	أنجيــال	ميــركل،	ورئيــس	الــوزراء	البريطانــي	بوريــس	جونســون،	قمــة	رباعيــة	عبــر	دائرة	تلفزيونيــة	مغلقة،	

لبحــث	الوضــع	فــي	إدلــب	وقضيــة	الالجئيــن.

فــي	22/	آذار			أصــدر	رئيــس	النظــام	الســوري	بشــار	األسد	المرســوم التشــريعي	رقم	6	لعــام	2020	القاضــي	
ز	خاللــه	علــى	اإلفــراج	عــن	مرتكبــي	الجرائــم	 	عــام	عــن	الجرائــم	المرتكبــة	قبــل	تاريــخ	إصــدار	المرســوم،	ركَّ

ٍ
بمنــح	عفــو

ــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد شــمَل  ــات	والمخالفات	وبحســب قســم المعتقلي والجناي
أعــدادًا قليلــة جدًا مــن	المعتقليــن	المحاليــن	إلــى	المحاكــم	االســتثنائية	كمحكمــة	قضايــا	اإلرهــاب،	ومحاكــم	
الميــدان	العســكرية،	واســتثنى	الحصيلــَة	األكبــر	مــن	المعتقليــن	الذيــن	لــم	يخضعــوا	أليــة	محاكمــة	علــى	مــدى	

ســنوات	مــن	اعتقالهــم	وتحولــوا	إلــى	مختفيــن	قســريًا

فــي	9/	نيســان	رحــب الســيد جوزيــب بوريــل،	الممثــل	الســامي	لالتحــاد	األوروبــي	للشــؤون	الخارجيــة	والسياســة	
األمنيــة،	بإصــدار	التقريــر	األول	لفريــق	التحقيــق	وتحديــد	المســؤولية	التابــع	لمنظمــة	حظــر	األســلحة	الكيميائيــة،	

ودعــا	إلــى	محاســبة	المســؤولين	عــن	اســتخدام	األســلحة	الكيميائيــة.

فــي	22/	نيســان	عقــد	وزراء	خارجيــة	الــدول	الضامنــة	لعمليــة	أســتانا	“روســيا	وتركيــا	وإيــران”،	اجتماعــًا	عبــر	الهاتف	
أكــدوا	فيــه	تمســك	روســيا	وإيــران	وتركيــا	باحتــرام	ســيادة	ووحــدة	أراضــي	الجمهوريــة	العربيــة	الســورية	وفقــًا	

للقــرار	مجلــس	األمــن	الدولــي	رقــم	2254.
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فــي	30/	أيــار			أصــدر	رئيــس	النظــام	الســوري	بشــار	األسد	مراســيم	تقضي	بتعييــن	خمــس	محافظيــن	جــدد	
11/	حزيــران،	 الســويداء	وحمــص	والقنيطــرة	ودرعــا	والحســكة(،	وألحقه	بالمرســوم 143،	فــي	 )لمحافظــات	
القاضــي	بإعفــاء	رئيــس	مجلــس	الــوزراء	المهنــدس	عمــاد	خميــس	مــن	منصبــه	وتكليــف	المهنــدس	حســين	

عرنــوس	بمهامــه.
 

فــي	22/	حزيــران		عقــدت	فعاليــات	مؤتمــر بروكســل الرابــع	“دعــم	مســتقبل	ســوريا	والمنطقــة”،	الــذي	ينظمــه	
	حتــى	الـــ	30	مــن	الشــهر	ذاتــه،	بهــدف	تقديــم	المجتمــع	 االتحــاد	األوروبــي	بالتعــاون	مــع	األمــم	المتحــدة	واســتمرَّ

الدولــي	الدعــم	المالــي	لســوريا	والــدول	المجــاورة	التــي	تســتضيف	الجئيــن.
 
في	19/	تموز					أجرى	النظام	السوري	انتخابات	مجلس	الشعب	للدور	التشريعي	الثالث،	وقد	أصدرنا	تقريرًا	حول	

شرعية	هذه	االنتخابات.
 
فــي	24/	آب	تــم	تعليــق	اجتمــاع	اللجنــة	الدســتورية10	الذي	كان	مقــررًا	انعقــاده	فــي	جنيــف	بســبب	اكتشــاف	3 

ــا	بيــن	الوفــود	المشــاركة. ــة	بفيــروس	كورون حــاالت	إصاب
 
فــي	27/	آب	اســتؤنفت فــي جنيــف	اجتماعــات	اللجنــة	الدســتورية	للمــرة	األولــى	بعــد	توقــف	دام	تســعة	أشــهر،	

بســبب	الخالفــات	حــول	جــدول	األعمــال	ثــم	بســبب	قيــود	كوفيــد-	19.

فــي	7/	أيلــول	اســتقبل	رئيــس	النظــام	الســوري،	بشــار	األســد،	وفــدًا	روســيًا	بينهــم	وزيــر	الخارجيــة	ســيرغي	
الفــروف،	وذلــك	فــي	زيــارة	هــي	األولــى	لــه	منــذ	عام	2012	إلــى	دمشــق	برئاســة	يــوري	بوريســوف	نائــب	رئيــس	

الــوزراء،	مــع	عــدد	مــن	الدبلوماســيين	الــروس.

فــي	8/	تشــرين	األول		صــرح رئيــس النظــام الســوري	فــي	حديــث	لوكالــة	ســبوتنيك	اإلعالميــة	أن	محادثــات	
اللجنــة	الدســتورية	فــي	جنيــف: “هــي عبــارة عــن لعبــة سياســية، وهــي ليســت مــا يركز عليــه عموم الســوريين، 
فالشــعب الســوري ال يفكــر بالدســتور، وال أحــد يتحــدث عنــه، اهتماماتهــم تتعلــق باإلصالحــات التــي ينبغــي 

علينــا القيــام بهــا والسياســات التــي نحــن بحاجــة لتغييرهــا لضمــان تلبية احتياجاتهــم”

فــي	22/	تشــرين	األول	صــرح	ســيرجي	فيرشــينين،	نائــب	وزيــر	الخارجيــة	الروســي	فــي	كلمــة	لــه	أمــام	مجلــس	
النــواب	الروســي	أن	بــالده	تعــارض	تبنــي	مشــروع	قــرار	برعايــة	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة	بشــأن	ســوريا	فــي	
مجلــس	األمــن	الدولــي	بنــاًء	علــى	تقريــر	لمنظمــة	حظــر	األســلحة	الكيميائيــة	وتســعى	للتعــاون	مــع	دول	أخــرى	

فــي	هــذا	الشــأن.
 
فــي	5/	تشــرين	الثانــي	حذفــت	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة	“الحركــة	اإلســالمية	التركســتانية”	أو	“حركــة	تركســتان	
الشــرقية	اإلســالمية”	والمعروفــة	اختصــارًا	باســم	“ETIM”،	مــن	قوائــم اإلرهــاب األمريكيــة،	والتــي	لهــا	فــرع	

الحــزب	اإلســالمي	التركســتاني	فــي	ســوريا.

10   اللجنة الدستورية شكلتها األمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار األممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام 

والمعارضة وممثلي منظمات مجتمع مدني.
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فــي	7/	تشــرين	الثانــي اســتقال الســفير جيمــس جيفــري	الممثــل	الخــاص	لســوريا	والمبعــوث	الخــاص	للتحالــف	
الدولــي	لهزيمــة	تنظيــم	داعــش،	الــذي	كانــت	لــه	مواقــف	داعمــة	للشــعب	الســوري.

فــي	11/	تشــرين	الثانــي	انطلقــت	أعمــال	المؤتمــر	الدولــي	لعــودة	الالجئيــن	فــي	قصــر	المؤتمــرات	بدمشــق	علــى	
مــدار	يوميــن	بمشــاركة 27 دولــة و12 منظمة	مــن	بينهــا	روســيا	والصيــن	وإيــران	ولبنــان	واإلمــارات	وباكســتان	

وعمــان.

فــي	16/	تشــرين	الثانــي	نعــت	رئاســة	مجلــس	الــوزراء	التابعــة	للنظــام	الســوري	وليــد	المعلم	نائــب	رئيــس	
مجلــس	الــوزراء	وزيــر	الخارجيــة	والمغتربيــن	الــذي	توفــي	فجــر	اليــوم	ذاتــه،	وقــد	أصــدر	رئيــس	النظــام	الســوري	فــي	
22/	تشــرين	الثانــي	المرســوم التشــريعي 322	القاضــي	بتعييــن	فيصــل	المقــداد	وزيــرًا	للخارجيــة	والمغتربيــن.

فــي	16/	تشــرين	الثانــي	قــال	محمــد الرحمــون	وزيــر	الداخليــة	التابــع	للنظــام	الســوري	فــي	كلمتــه	أمــام	مجلــس	
الشــعب	أنــه	تــم	اســتيفاء	أكثــر	مــن	21.5	مليــون	دوالر	مــن	جــوازات	الســفر،	التــي	تــم	إصدارهــا	للمواطنيــن	
الســوريين	خــارج	القطــر،	نعتقــد	أن	هــذه	األمــوال	التــي	يتــم	قبضهــا	مــن	المواطنيــن	الســوريين	ســيتم	تســخيرها	

للعمليــات	العســكرية	واالعتقــاالت	والتعذيــب.

فــي	16/	تشــرين	الثانــي	قــال	ســيرغي الفــروف،	وزيــر	الخارجيــة	الروســي	فــي	مقالــة	كتبهــا	بمناســبة	مــرور	75	عامــًا	
علــى	تأســيس	منظمــة	اليونســكو:	“أخيرًا، حــان الوقــت ألن يتخــذ المجتمــع الدولــي بقيــادة اليونســكو إجــراءات 
فاعلــة لترميــم مواقــع التــراث العالمــي فــي ســوريا التــي دمــرت علــى أيــدي اإلرهابيين”.	نشــير	إلــى	أنــه	تتوفــر	لدينــا	
قاعــدة	بيانــات	لحــوادث	االعتــداء	علــى	المواقــع	األثريــة	فــي	ســوريا	منــذ	آذار	2011	ونعمــل	منــذ	أشــهر	علــى	إعــداد	
تقريــر	حولهــا،	والــذي	ســيؤكد	دور	روســيا	والنظــام	الســوري	فــي	تخريــب	العديــد	مــن	هــذه	المواقــع	بطــرق	عــدة.

فــي	17/	تشــرين	الثانــي	صــرح الرئيــس الروســي	فالديميــر	بوتيــن	فــي	قمــة	بريكــس	بأنــه	ال	يــزال	يتعيــن	القيــام	
بعمــل	كثيــر	للتوصــل	إلــى	تســوية	سياســية	فــي	ســوريا.

فــي	20/	تشــرين	الثانــي	أصــدر	االئتــالف	الوطنــي	الســوري	لقــوى	الثــورة	والمعارضة،	قــرارًا بتشــكيل	“مفوضية	
ــة	ســورية.	فأصدر  ــات	مدني ــة	وسياســية	وفعالي ــات	مدني ــات”	القــى	القــرار	موجــة	رفــض	مــن	هيئ ــا	لالنتخاب علي

االئتــالف قــرارًا فــي الـــ 23 مــن الشــهر ذاته	يقضــي	بإيقــاف	العمــل	بقــرار	التشــكيل.

فــي	23/	تشــرين	الثاني	أكد	ياســين	أقطــاي،	مستشــار	حــزب	العدالــة	والتنميــة،	فــي	لقــاء	تلفزيونــي	أن	تركيــا	لــم	
ولــن	تتنــازل	عــن	إدلــب	التــي	أصبحــت	ملجــًأ	للســوريين	الذيــن	نزحــوا	مــن	ظلــم	روســيا	ونظــام	األســد	والحشــد	

الشــعبي.

	بــالده	تدعــم	العمليــة	السياســية	التــي	 فــي	26/	تشــرين	الثاني	صرح	لويجــي	دي	مايــو،	وزيــر	الخارجيــة	اإليطالــي	أنَّ
تقودهــا	األمــم	المتحــدة	فــي	ســوريا.

 

https://www.state.gov/on-the-departure-of-ambassador-james-f-jeffrey/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011101047143610-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-27-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011101047143610-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-27-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/
http://sana.sy/?p=1258755
http://sana.sy/?p=1262983
http://sana.sy/?p=1262983
https://www.alwatanonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85/
https://arabic.sputniknews.com/russia/202011161047209043-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/64430?fbclid=IwAR3kgyYfEARLk4NrBaOS1KRlotabRxeD4S3MGdtIM5Mc24eIs_SfOIU6QmQ
http://en.kremlin.ru/events/president/news/64430?fbclid=IwAR3kgyYfEARLk4NrBaOS1KRlotabRxeD4S3MGdtIM5Mc24eIs_SfOIU6QmQ
https://twitter.com/SyrianCoalition/status/1329817488813649921?fbclid=IwAR2wQ08S6HA50W5uWaEGXsSu_fbY6FFjhW3bXm06l5JUVIiAffc28iPUtj4
https://twitter.com/SyrianCoalition/status/1330847980413472769?fbclid=IwAR1w69l005lB6HqmfTkP-m-NXvE4mTYUmkJU4sGGVi8I28ZsbTnf5M22Cks
https://twitter.com/SyrianCoalition/status/1330847980413472769?fbclid=IwAR1w69l005lB6HqmfTkP-m-NXvE4mTYUmkJU4sGGVi8I28ZsbTnf5M22Cks
https://twitter.com/SyrianCoalition/status/1330847980413472769?fbclid=IwAR1w69l005lB6HqmfTkP-m-NXvE4mTYUmkJU4sGGVi8I28ZsbTnf5M22Cks
https://www.syria.tv/أقطاي-لـ-تلفزيون-سوريا-إدلب-ملجأ-السوريين-وتركيا-لن-تتنازل-عنها
https://www.urdupoint.com/en/world/italy-supports-un-efforts-to-help-syrias-con-1096048.html
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فــي	30/	تشــرين	الثانــي  انطلقــت الجولــة الرابعــة	مــن	محادثــات	اللجنــة	الدســتورية	الســورية	التــي	تســتضيفها	
األمــم	المتحــدة	فــي	جنيــف،	لمناقشــة	األســس	والمبــادئ	الوطنيــة	علــى	أن	تكــون	المســائل	الدســتورية	علــى	

جــدول	األعمــال	فــي	االجتمــاع	القــادم،	واســتمرت	الجولــة	حتــى	4/	كانــون	األول.
 
فــي	3/	كانــون	األول	صرح	جويــل	ريبــورن،	المبعــوث	األميركــي	الخــاص	إلــى	ســوريا،	خــالل	مؤتمر	صحفــي	افتراضي	
عقــده	فــي	مدينــة	اســطنبول	التركيــة،	أن	أيــة	انتخابــات	يجريهــا	نظــام	األســد	عــام	2021	خــارج	إطــار	قــرار	مجلــس	
األمــن	رقــم	2245	لــن	تتمتــع	بالشــرعية،	فاالنتخابــات	يجــب	أن	تكــون	تحــت	رعايــة	وضمــان	األمــم	المتحــدة،	واتهــم	
النظــام	الســوري	بالتباطؤ	والعرقلــة	المســتمرة	ألعمــال	اللجنــة	الدســتورية	وأشــار	إلــى	أن	روســيا	مطالبــة	

بالضغــط	علــى	النظــام	للقيــام	بــدور	بنــاء	وهــادف.

فــي	4/	كانــون	األول	اختتمــت	الجولــة	الرابعــة	مــن	اجتماعــات	اللجنــة	الدســتورية	فــي	جنيــف،	التــي	لــم	يتــم	التطــرق	
البيــان	 إلــى	ســوريا	فــي	 إلــى	موضــوع	الدســتور،	لكن	أشــار	غير	بيدرســون،	المبعــوث	األممــي	الخــاص	 فيهــا	
الختامــي	إلــى	أنــه	تــم	االتفــاق	علــى	أن	المبــادئ	الدســتورية	ســتكون	علــى	جــدول	األعمــال	للجولــة	القادمــة	المقــرر	
عقدهــا	نهايــة	كانــون	الثانــي	2021،	لــم	نلحــظ	أي	تقــدم	حقيقــي	يذكــر،	كمــا	لــم	تحقــق	كافــة	جــوالت	المباحثــات	فــي	
جنيــف	أي	اختــراق	علــى	صعيــد	االنتقــال	السياســي،	ونعتقــد	أنهــا	إذا	اســتمرت	علــى	هــذه	الوتيــرة	فهــي	بحاجــة	
إلــى	عــدة	عقــود	مــن	الزمــن	إلنجــاز	المســار	المرســوم	فــي	قــرار	مجلــس	األمــن	رقــم	2254	وبيــان	جنيــف	واحــد.

 
فــي	9/	كانــون	األول  أعلنــت وزارة الداخليــة الســودانية	فــي	بيــان	لهــا	عــن	إلغــاء	قــرار	إعفــاء	الســوريين	مــن	

تأشــيرات	الدخــول	عنــد	دخــول	الســودان.

في	16/	كانون	األول		وافق مجلس الشعب	على	موازنة	الدولة	للسنة	القادمة	بـ	8.5	آالف	مليار.

فــي	17/	كانــون	األول	فــازت األمانــة الســورية للتنميــة،	التــي	تشــرف	عليهــا	أســماء	األســد	زوجــة	رئيــس	النظــام	
الســوري،	برتبــة	محكــم	دولــي	فــي	انتخابــات	هيئــة	التقييــم	الدوليــة	عــن	مجموعــة	المنظمــات	غيــر	الحكوميــة	فــي	
المنطقــة	العربيــة	وذلــك	خــالل	الــدورة	الخامســة	عشــرة	لصــون	التــراث	الثقافــي	غيــر	المــادي	فــي	منظمــة	األمــم	
المتحــدة	للعلــم	والتربيــة	والثقافــة	“يونيســكو”	المنعقــدة	فــي	باريــس،	نعتقــد	فــي	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	
اإلنســان	أن	علــى	اليونيســكو	التراجــع	عــن	هــذا	القــرار	الــذي	يعطــي	مؤسســات	تابعــة	للنظــام	الســوري	الــذي	
قــام	بتدميــر	التــراث	الثقافــي	فــي	ســوريا،	شــرعية	فــي	المجتمــع	الدولي،	كمــا	أن	أســماء	األخــرس	موضوعــة	
علــى	قوائــم	العقوبــات	األمريكيــة	واألوروبيــة	باعتبارهــا	متورطــة	فــي	دعــم	االنتهــاكات	الفظيعــة	التــي	يمارســها	

زوجهــا.

فــي	18/	كانــون	األول	صرحت	ماريــا	زاخاروفــا،	المتحدثــة	باســم	الخارجيــة	الروســية	فــي	بيــان	لهــا	أن	موســكو	
مســتعدة	للتعــاون	بشــأن	ســوريا	مــع	جميــع	الــدول	المعنيــة،	بمــا	فــي	ذلــك	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة،	

دت	علــى	أن	روســيا	لعبــت	دورًا	رئيســًا	فــي	توجيــه	ضربــة	ســاحقة	لإلرهــاب	الدولــي	فــي	ســوريا. وشــدَّ

صرح	فيصــل	مقــداد،	وزيــر	الخارجيــة	فــي	حكومــة	النظــام	الســوري	فــي	لقــاء	صحفــي	بثتــه	قناة	RT	الروســية	فــي	
19/	كانــون	األول	أن	العقوبــات	األمريكيــة	أحاديــة	الجانــب	تهــدف	للتأثيــر	علــى	االنتخابــات	الرئاســية	القادمــة.

https://news.un.org/feed/view/ar/story/2020/11/1066672
https://www.syria.tv/%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
https://news.un.org/ar/story/2020/12/1067032
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012091047455810-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/
https://alwatan.sy/archives/239536
http://www.sana.sy/?p=1279261
https://tass.com/politics/1237143
https://arabic.rt.com/prg/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-1184654/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1/


التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 342020

باء: التطورات العسكرية:

فــي	 العســكرية	 العمليــات	 وتيــرة	 تراجعــت	
األعــوام	 مــن	 بســابقه	 مقارنــة	 	2020 عــام	
الكبيــر	 األثــر	 	19 كوفيــد-	 لجائحــة	 كان	 فلقــد	
علــى	العمليــات	العســكرية،	إضافــة	التفــاق	
وقــف	إطــالق	النــار	فــي	منطقــة	إدلــب	الــذي	
6/	آذار،	حيــث	رصدنــا	 دخــل	حيــز	التنفيــذ	فــي	
العســكرية	 العمليــات	 وتيــرة	 انخفــاض	
بشــكل	 واقتصــرت	 	% 	85 بلغــت	 بنســبة	
إحــراز	 دون	 األرضيــة	 الهجمــات	 علــى	 رئيــس	
أن	 إلــى	 ونشــير	 األرض،	 علــى	 يذكــر	 تقــدم	
حــدث	 الــذي	 الســيطرة	 مناطــق	 فــي	 التغيــر	
فــي	هــذا	العــام	اقتصــر	علــى	منطقــة	إدلــب	
تغيــر	 التاليــة	 الخريطــة	 توضــح	 ومــا	حولهــا.	
واقــع	الســيطرة	بيــن	أطــراف	النــزاع	والقــوى	
المســيطرة	فــي	عــام	2020،	والتــي	قــام	فريــق	
لحقــوق	 الســورية	 الشــبكة	 فــي	 التصميــم	
خرائــط	 إلــى	 باالســتناد	 بإعدادهــا	 اإلنســان	

:liveumap موقــع	
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	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	غــارة علــى وســط مدينــة البــاب	بريــف	محافظــة	 	فــي	1/	شــباط،	شــنَّ
حلــب	الشــرقي،	وهــي	المــرة	األولــى	التــي	تتعــّرض	فيهــا	مدينــة	البــاب	لهجــوم	جــوي	مــن	قبــل	قــوات	الحلــف	
الســوري	الروســي،	منــذ	خضوعهــا	لســيطرة	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	مدعومــة	مــن	القــوات	التركيــة	

فــي	شــباط	2017.

فــي11/	شــباط	ســيطرت قــوات النظــام الســوري علــى حــي الراشــدين	غــرب	مدينــة	حلــب	وبذلــك	يكــون	النظــام	
.M5	حلــب	دمشــق	الدولــي	الطريــق	كامــل	علــى	ســيطر	قــد

 
فــي	27/	شــباط	أطلقــت	تركيــا	عمليــة	درع	الربيــع	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا	إثــر	هجــوم	جــوي	روســي	علــى	القــوات	
التركيــة	فــي	قريــة	بليــون	بريــف	محافظــة	إدلــب؛	أســفر	عــن	مقتــل	33	منهــم.	وبالتزامــن	مــع	هــذه	العمليــة	أعــرب	
الرئيــس	التركــي	رجــب	طيــب	أردوغــان	أن	بــالده	لــن	تغلــق	حدودهــا	أمــام	المهاجريــن	بســبب	عــدم	وفــاء	االتحــاد	

األوروبــي	بالتزاماتــه.

فــي	1/	آذار	اقتحمــت	قــوات	النظــام	الســوري	والميليشــيات	المواليــة	لــه	أحيــاء	فــي	مدينــة	الصنميــن	فــي	ريــف	
درعــا	الشــمالي	التــي	تضــم	مجموعــات	مــن	فصائــل	المعارضــة	المســلحة	ســابقًا،	تبعهــا	عمليــات	اعتقــال،	قبــل	
أن	يتــم	التوصــل	التفــاق	تســوية،	فــي	اليــوم	ذاتــه،	بوســاطة	مــن	الفيلــق	الخامــس	التابــع	لروســيا،	قضــى	بتهجيــر	

21	منهــم	إلــى	شــمال	غــرب	ســوريا.

فــي	18/	آذار	قصفــت	قــوات	النظــام	الســوري	بلــدة	مســاكن	جليــن	فــي	ريــف	درعــا	الغربــي	بعــد	اشــتباك	مــع	
مجموعــات	مســلحة	علــى	أطــراف	البلــدة	إثــر	قتــل	عناصــر	أحــد	حواجــز	قــوات	النظــام	الســوري	قيــادات	مــن	اللجنــة	

المركزيــة	فــي	ريــف	درعــا	الغربــي،	تســبب	القصــف	بخســائر	بشــرية	فــي	صفــوف	المدنييــن.

فــي	24/	آذار		دعت	القيــادة	العامــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	أطــراف	النــزاع	فــي	ســوريا	إلــى	االمتنــاع	عــن	أيــة	
مبــادرات	أو	أعمــال	عســكرية،	وااللتــزام	الفــوري	بهدنــة	إنســانية	اســتجابة	لتداعيــات	جائحــة	كوفيــد-	19،	وأعلنــت	

التــزام	قواتهــا	بحالــة	الدفــاع	المشــروع.

الوطنــي	 الدفــاع	 قــوات	 بيــن	 الســويداء	 جنــوب	محافظــة	 القريــا	 بلــدة	 فــي	 اشــتباكات	 اندلعــت	 آذار	 	/27 فــي	
وحركــة	رجــال	الكرامة11 مــن	جهــة	واللــواء	الثامــن	التابــع	للفيلــق	الخامــس	المشــّكل	مــن	قبــل	روســيا	مــن	
جهــة	أخــرى،	إثــر	هجــوم	تعرضــت	لــه	نقــاط	اللــواء	الثامــن	الــذي	يقــوده	أحمــد	العــودة	فــي	أرض	تعــود	ملكيتهــا	
ــه	فــي	1/	نيســان،	روســيا	مســؤولية	هــذه	 ألهالــي	الســويداء.	وقد	حملت	حركة	رجــال	الكرامــة،	فــي	بيــان	أصدرت

االشــتباكات.

	تســيير	الدوريــة	التركيــة	الروســية	المشــتركة	علــى	طريــق	الالذقية-حلــب	“M4”	ألول	مــرة	دون	 فــي	5/	أيــار	تــمَّ
معوقــات	علــى	كامــل	المســار	المتفــق	عليــه	فــي	اتفــاق	وقــف	إطــالق	النــار	المبــرم	فــي	6/	آذار،	نشــير	إلــى	أن	
اعتصامــات	أهليــة	مدعومــة	مــن	قبــل	هيئــة	تحريــر	الشــام	شــهدها	الطريــق	الدولــي	رفضــًا	لتســيير	هــذه	الدوريــات	
ت	مــن	حركــة	الدوريــات	علــى	كامــل	المســار	منــذ	انطــالق	الدوريــة	األولــى	فــي	15/	آذار	حتــى	هــذا	التاريــخ. قــد	حــدَّ

11  تأسست في عام 2012 على يد الشيخ وحيد البلعوس، لحماية السكان الدروز في السويداء من أي هجوم أو جهة، ذات نفوذ واسع في محافظة السويداء. تقف موقف الحياد 

في النزاع السوري.

https://news.sn4hr.org/ar/?p=82063
https://arabic.euronews.com/2020/02/11/syrian-forces-control-the-entire-international-highway-aleppo-damascus
https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/%D9%82%D9%88-%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-60548
https://drive.google.com/file/d/16eHhBmdIZIyp_Nj4MzndYezFRwVD5mK6/view?fbclid=IwAR1c_nC33K91JDv41mw0eyzjiyMcHSlOr-u_z32Ox_h0LLvpCEwkbU-spvQ
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فــي	27/	أيــار		أجــرت	قــوات	روســية	وأمريكيــة،	أول	دوريــة	مشــتركة	منــذ	دخــول	قواتهمــا	إلــى	ســوريا،	فــي	محيــط	
قريــة	ديــر	غصــن	فــي	محافظــة	الحســكة	شــمال	شــرق	ســوريا.

فــي	4/	حزيــران	أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطية	فــي	بيــان	لهــا	عــن	بــدء	المرحلــة	األولــى	مــن	عمليــة	“ردع	
اإلرهــاب”	بحثــًا	عــن	خاليــا	تنظيــم	داعــش	فــي	ريــف	الحســكة	الجنوبــي	وريــف	ديــر	الــزور	الشــرقي	وصــواًل	إلــى	

الحــدود	العراقيــة	الســورية.	والتــي	أنهتهــا	فــي	10/	حزيــران	وفق	بيان	صــادر	عنهــا.
 

فــي	20/	حزيــران	اســُتهدفت	حافلــة	عســكرية	للفيلــق	الخامــس	التابــع	لقــوات	النظــام	الســوري	والمدعــوم	
روســيًا،	علــى	الطريــق	الواصــل	بيــن	بلدتــي	كحيــل	والســهوة	شــرق	درعــا،	بمــواد	متفجــرة	أدت	إلــى	انقــالب	الحافلــة	
ومقتــل	10	أشــخاص،	معظمهــم	مــن	فصائــل	المعارضــة	المســلحة	ســابقًا	والذيــن	التحقــوا	بالفيلــق،	وإصابــة	

مــا	ال	يقــل	عــن	30	آخريــن،	إصابــات	بعضهــم	خطــرة.

فــي	17/	تمــوز		أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطية	عــن	بــدء	المرحلــة	الثانيــة	مــن	عمليــة	“ردع	اإلرهــاب”،	فــي	عــدة	
مــدن	وبلــدات	فــي	ريــف	ديــر	الــزور	الشــرقي،	هــي	البصيــرة	والــزر	وجديــد	عكيــدات	والشــحيل،	بحثــًا	عــن	خاليــا	تنظيــم	
	هــذا	جــاء	بنــاء	علــى	طلــب	وجهــاء	عشــائر	ريــف	ديــر	 داعــش،	ووفــَق	تصريحــات	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	فــإنَّ
الــزور	الذيــن	التقــوا	بمظلــوم	عبــدي،	القائــد	العــام	لقوات	ســوريا	الديمقراطية،	فــي	14/	تموز.	واســتمرت	العملية 

حتــى 20/ تمــوز.

فــي	22/	تمــوز		ســلكت الدوريــات التركيــة الروســية المشــتركة	المســار	المقــرر	لهــا	كامــاًل،	مــن	مدينــة	ســراقب	
فــي	ريــف	إدلــب	حتــى	قريــة	عيــن	الحــور	فــي	ريــف	الالذقيــة،	ألول	مــرة	منــذ	خــروج	أول	دوريــة	فــي	15/	آذار.

فــي	18/	آب،	أطلقــت	روســيا	عمليــة الصحــراء البيضــاء	لمالحقــة	خاليــا	تنظيــم	داعــش،	فــي	باديــة	الســخنة	
الواقعــة	بريــف	حمــص	الشــرقي،	إثــر	مقتــل	الجنــرال	الروســي	فيتشــالف	غالدكيــخ،	المستشــار	العســكري	فــي	

القــوات	الروســية،	بعبــوة	ناســفة	مزروعــة	علــى	جانــب	الطريــق	بالقــرب	مــن	حقــل	التيــم	النفطــي.

فــي	2/	أيلــول	ذكــر	مراقبــو	العقوبــات	المســتقلون	فــي تقريــر مقــدم	إلــى	لجنــة	عقوبــات	ليبيــا	التابعــة	لمجلــس	
األمــن	التابــع	لألمــم	المتحــدة	أن	روســيا	عــززت	وجــود	قــوات	فاغنــر	الروســية	فــي	ليبيــا	عبــر	دعمهــا	لوجســتيًا	بنحــو	

338	رحلــة	شــحن	عســكرية	مــن	ســوريا	إلــى	ليبيــا	بيــن	تشــرين	الثانــي/	2019	ونهايــة	تمــوز/	2020.

https://sdf-press.com/?p=32439
https://sdf-press.com/?p=32415
http://sdf-press.com/?p=32484
http://sdf-press.com/en/2020/07/the-start-up-of-the-second-stage-of-deterrent-of-terrorism-operation/
http://sdf-press.com/en/2020/07/the-start-up-of-the-second-stage-of-deterrent-of-terrorism-operation/
http://sdf-press.com/en/2020/07/the-start-up-of-the-second-stage-of-deterrent-of-terrorism-operation/
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8022-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/1918846
https://www.interfax.ru/world/723182
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-un-idUSKBN25T37G
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جيم: على الصعيد الحقوقي:

فــي	10/	كانــون	الثانــي	امتنعــت	كل	مــن	روســيا	والصيــن	عــن	التصويــت	لقــرار	مجلــس	األمن رقــم 2504،	الــذي	
ــن	تعديــالت	إضافيــة	علــى	القــرار	2165	لصالــح	روســيا،	فقــد	اقتصــر	التمديــد	علــى	ســتة	أشــهر،	وألغــى	 تضمَّ
معبــري	الرمثــا	واليعربيــة	الحدودييــن،	وعليــه	تــم	تمديــد	إدخــال	المســاعدات	اإلنســانية	العابــرة	للحــدود	حتــى	
10/	تمــوز/	2020،	وقــد	قمنــا	بالتعليــق	علــى	اســتخدام	روســيا	للفيتــو	وبشــكل	خــاص	فــي	وجــه	المســاعدات	
اإلنســانية	في	تقريــر خــاص،	وضحنــا	فيــه	أن	روســيا	طــرف	فــي	النــزاع	الســوري	ومــع	ذلــك	فهــي	تســتخدم	الفيتــو	

لصالحهــا	بمــا	يخالــف	ميثــاق	األمــم	المتحــدة.

فــي	29/	كانــون	الثانــي	عقــد مجلــس األمــن الدولــي	جلســة	بشــأن	المســؤولية	عــن	تدهــور	األوضــاع	اإلنســانية	
شــمال	غــرب	ســوريا	تزامنــًا	مــع	اســتمرار	التصعيــد	العســكري	الروســي.

فــي	28/	شــباط	عقــد مجلــس األمــن الدولــي	جلســة	طارئــة	لمناقشــة	الوضــع	المتــأزم	في	إدلب،	بعد	اســتهداف	
قــوات	النظــام	وروســيا	للقــوات	العســكرية	التركيــة،	فــي	ريــف	إدلــب،	والتســبب	فــي	مقتل	33	عنصــرًا	فــي	قريــة	

بليــون	بجبــل	الزاويــة	بريــف	إدلــب.

فــي	24/	حزيــران	راســلت	األمــم	المتحــدة	منظمــات	إنســانية	عاملــة	فــي	الشــمال	الســوري	تبلغهــم	أن	النظــام	
الروســي	قــد	أبلغهــا	فــي	اليــوم	الســابق	أنــه	لــن	يشــارك	فــي	نظــام	تحييــد	األماكــن	اإلنســانية	مــن	االســتهداف،	
الــذي	تســتخدمه	األمــم	المتحــدة	وشــركاؤها	فــي	المجــال	اإلنســاني	لتبــادل	المعلومــات	مــع	أطــراف	النــزاع،	
نشــير	إلــى	أن	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	قــد	وثقــت	اســتهداف	القــوات	الروســية	العديــد	مــن	المنشــآت	
الطبيــة	المشــاركة	فــي	هــذه	اآلليــة	كمــا	فعلــت	قــوات	النظــام	الســوري؛	مــا	يؤكــد	عــدم	التــزام	كل	مــن	النظــام	

الســوري	وروســيا	بــأي	آليــات	أو	قوانيــن،	وســعيهما	دائمــًا	إللحــاق	أكبــر	الضــرر	بالمدنييــن.

فــي	7/	تمــوز		اســتخدمت	روســيا	والصيــن	حــق	النقــض	“الفيتــو”	فــي	مجلــس	األمــن،	ضد	مشــروع قرار	ألمانــي	
بلجيكــي	مــن	أجل	االســتمرار	بإدخــال	المســاعدات	اإلنســانية	إلــى	ســوريا	عبــر	معبــري	بــاب	الســالم	وبــاب	الهــوى	

لمــدة	ســنة،	هــذه	هــي	المــرة	الخامســة	عشــر	التــي	تســتخدم	فيهــا	روســيا	الفيتــو	لصالــح	النظــام	الســوري.

فــي	9/	تمــوز		فشــلت	روســيا	في	تمريــر مشــروع قرار	فــي	مجلــس	األمــن	يهــدف	إلــى	تقليــص	المســاعدات	
اإلنســانية	العابــرة	للحــدود	إلــى	ســوريا	عبــر	معبــر	واحــد	فقــط	ولمــدة	ســتة	أشــهر	بعــد	اعتــراض	كل	مــن	ألمانيــا	

وفرنســا	والمملكــة	المتحــدة	البريطانيــة	والواليــات	المتحــدة	األمريكيــة	وإســتونيا	وبلجيــكا.
 
فــي	10/	تمــوز			اســتخدمت	كل	مــن	روســيا	والصيــن	للمــرة	الثانيــة	فــي	غضــون	شــهر	واحــد	حــق	النقــض	
ــر	 ــة	إدخــال	المســاعدات	اإلنســانية	عب ــد	آلي ــكا	بشــأن	تمدي ــا	وبلجي ــه	ألماني الفيتو	ضــدَّ مشــروع قرار	تقدمــت	ب
الحــدود	لمــدة	6	أشــهر،	وذلــك	عبــر	معبــري	بــاب	الســالم	وبــاب	الهــوى	علــى	الحــدود	التركيــة	الســورية،	هــذه	هــي	

ــح	النظــام	الســوري. ــو	لصال ــي	تســتخدم	فيهــا	روســيا	الفيت المــرة السادســة عشــر الت
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فــي	10/	تمــوز		تمكــن	مجلــس	األمــن	مــن	تمرير	القــرار رقــم 2533	القاضــي	بإدخــال	المســاعدات	اإلنســانية	إلــى	
ســوريا	عبــر	معبــر	واحــد	فقــط	وهــو	معبــر	بــاب	الهــوى	ولمــدة	عــام.

فــي	10/	تمــوز	اعتمــد	المجلــس	التنفيــذي	لمنظمــة	حظــر	األســلحة	الكيميائيــة	)EC(	بالتصويــت	قــرارًا	يتنــاول	
امتــالك	واســتخدام	األســلحة	الكيميائيــة	مــن	قبــل	النظــام	الســوري،	وأعــرب	المجلــس	عــن	عميــق	تعاطفــه	مــع	

ضحايــا	اســتخدام	األســلحة	الكيميائيــة.

فــي	17/	تمــوز			تبنى	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	التابــع	لألمــم	المتحــدة،	قــرارًا	دعــا	فيــه	النظــام	الســوري	وداعميــه	
إلــى	توفيــر	وصــول	إنســاني	كامــل	وفــوري،	للمســاعدات	إلــى	ســوريا.

فــي	10/	أيلــول	رفضــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة	إغــالق	الملــف	الخــاص	بالعثــور	علــى	مــواد	كيميائيــة	
داخــل	ســوريا	متهمــة	النظــام	الســوري	بأنــه	يخفــي	معلومــات	عــن	المنظمــة	بالتزامــن	مــع	اتهــام	ألمانيــا	النظــام	

الروســي	بالتســتر	علــى	جرائــم	النظــام	الســوري.

فــي	5/	تشــرين	األول	عقــد	مجلــس	األمــن	الدولــي جلســة خاصــة	لمناقشــة	ملــف	نــزع	األســلحة	الكيميائيــة	فــي	
ــزع	الســالح	أن	فريــق	تقييــم	إعــالن	منظمــة	 ســوريا	وذكــرت	إيزومــي	ناكاميتســو،	الممثلــة	الســامية	لشــؤون	ن
	محــل	تلــك	التــي	تــم	أخذهــا	خــالل	انتشــاره	الســابق،	 حظــر	األســلحة	الكيميائيــة	زار	دمشــق	وجمــع	عينــات	لتحــلَّ
وقالــت	إن	األمانــة	الفنيــة	لمنظمــة	حظــر	األســلحة	الكيميائيــة	ال	تــزال	تخطــط	إلجــراء	جولتيــن	مــن	عمليــات	
التفتيــش	فــي	منشــآت	بــرزة	وجمرايــا	التابعــة	للمركــز	الســوري	للدراســات	والبحــوث	العلميــة	فــي	عــام	2020.

فــي	13/	تشــرين	األول	أعيــد	انتخــاب	كل	مــن	روســيا	والصين	لعضوية	مجلــس	حقــوق	اإلنســان،	وقد أصدرنــا 
تقريــرًا تحدثنــا	فيــه	عــن	الــدول	التــي	صوتــت	لصالــح	انتهــاكات	النظــام	الســوري	فــي	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	
ــت	ضــد	قــرارات	مجلــس	 ــد	مــن	التصوي ــى	مزي ــؤدي	إل ــت	روســيا	فــي	مقدمتهــا،	وهــذا	االنضمــام	ســوف	ي وكان
حقــوق	اإلنســان،	ممــا	يشــكل	دعمــًا	النتهــاكات	النظــام	الســوري،	وتشــكيكًا	فــي	جــدوى	وفاعليــة	عمــل	لجنــة	

التحقيــق	الدوليــة.

	النظــام	 ــه	أنَّ ــد	في ــرًا	أكَّ فــي	14/	تشــرين	األول	أصــدر	األميــن	العــام	لمنظمــة	حظــر	األســلحة	الكيميائيــة 12 تقري
الســوري	لــم	يلتــزم	بمهلــة	ال90	يــوم،	ولــم	ُيعلــن	عــن	المرافــق	التــي	اســتحدثت	فيهــا	األســلحة	الكيميائيــة	التــي	
ــه	 ــة	بحوزت ــة	أســلحة	كيميائي ــم	يعلــن	عــن	أي ــر	أن	النظــام	ل ــة،	كمــا	ذكــر	التقري اســتخدمها	فــي	هجمــات	اللطامن
حاليــًا،	وال	عــن	أيــة	مرافــق	إلنتــاج	األســلحة	الكيميائيــة،	وبالتالــي	فــإن	النظــام	الســوري	لــم	يســوي	وضــع	جميــع	
المســائل	غيــر	المحســومة	فيمــا	يتعلــق	بإعالنــه	األولــي	عــن	تدميــر	مخزونــه	مــن	األســلحة	الكيميائيــة،	وطبقــًا	

لذلــك	فقــد	تمــت	إحالــة	التقريــر	إلــى	مجلــس	األمــن	الدولــي	والجمعيــة	العامــة	لألمــم	المتحــدة.

فــي	27/	تشــرين	األول	أكــد	غيــر بيدرســون،	مبعــوث	األميــن	الخــاص	إلــى	ســوريا،	فــي	إحاطتــه	أمــام	مجلــس	
األمــن	علــى	أن	حــل	النــزاع	الســوري	مــن	خــالل	إصــالح	دســتوري	أو	دســتور	جديــد	فقــط،	غيــر	ممكــن.	وأشــار	إلــى	

ــًا	لعمليــة	أعمــق	وأوســع. أن	التقــدم	فــي	اللجنــة	الدســتورية	يمكــن	أن	يفتــح	باب

12  التقرير صدر بعنوان “تنفيذ القرار EC-94/DC2 بشأن التصدي لحيازة الجمهورية العربية السورية األسلحة الكيميائية واستخدامها إياها” 
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فــي	27/	تشــرين	األول	قــام	كل	مــن	الســيد	مــارك	كتــس،	نائــب	المنســق	اإلقليمــي	للشــؤون	اإلنســانية،	وكيفــن	
كينيــدي،	مســاعد	األميــن	العــام	لألمــم	المتحــدة	ومنســق	الشــؤون	اإلنســانية	اإلقليمــي	وعــدد	مــن	الشــخصيات	

األخــرى	بزيــارة إلــى عــدد مــن المخيمــات	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا.

ــف	 فــي	28/	تشــرين	األول	أصــدرت لجنــة حمايــة الصحفييــن	تقريــرًا	بعنــوان	“اإلفــالت	بأفــدح	األفعــال”	الــذي	صنَّ
ســوريا	كثانــي	أســوأ	دولــة	فــي	العالــم	فــي	مؤشــر	لجنــة	حمايــة	الصحفييــن	العالمــي	لإلفــالت	مــن	العقــاب	لعــام	

.2020

األمــم	 وكاالت	 إلــى	 وجهتهــا	 رســالة	 ووتش	فــي	 رايتــس  منظمة هيومــن  الثانــي	طالبــت	 تشــرين	 	/23 فــي	
ــدت	 المتحــدة	بتفعيــل	اإلطــار	الحقوقــي	الــذي	وضعتــه	األمــم	المتحــدة	في	ســوريا	في	خططهــا	للمســاعدة،	وأكَّ
المنظمــة	أنــه	علــى	الرغــم	مــن	انتشــار	جائحة	كوفيــد-	19	إال	أن	وكاالت	اإلغاثــة	ال	تزال	تواجــه	عقبــات	كبيــرة	
طويلــة	األمد	فــي	نقــل	المــواد	والطواقــم	مــن	دمشــق	إلــى	المناطــق	الواقعة	خــارج	ســيطرة	النظــام	الســوري	
فــي	شــمال	شــرق	ســوريا،	وكذلــك	داخــل	المناطــق	التــي	تســيطر	عليها،	بمــا	فيها	التأخيــر	فــي	الســماح	بنقــل	
شــحنات	المســاعدات،	وعوائــق	جمــع	عينــات	الفحوصــات،	والتوزيــع	التمييــزي	للمعــدات	الشــخصية	الوقائيــة.

 
ــد رئيــس منظمــة حظــر األســلحة الكيميائية )OPCW(	خــالل	اجتمــاع	عبــر	الفيديــو	 أكَّ 11/	كانــون	األول	 فــي	
لمجلــس	األمــن	أن	إعــالن	ســوريا	األولــي	عــن	وجــود	أســلحة	كيميائيــة	علــى	أراضيهــا	ال	يمكــن	اعتبــاره	دقيقــًا	
وكامــاًل،	بينمــا	أصــرَّت	ســوريا	وحلفاؤهــا	علــى	أن	تلــك	المخزونــات	تــم	تأكيــد	تدميرهــا	بالكامــل	بحلــول	عــام	2014.

فــي	17/كانــون	األول	احتلــت	ســوريا	المرتبــة	األخيــرة	فــي مؤشــر الحريــات	الصــادر	عــن	معهــد	فرايــزر	لألبحــاث13  
ومعهــد	كاتو14	للعــام	2020.

التــي	 	”2020 30/	كانــون	األول	أصدرت	منظمــة	أوتشــا	“خطــة	االســتجابة	اإلنســانية	فــي	ســوريا	لعــام	 فــي	
تحــدد	اســتجابة	المجتمــع	اإلنســاني	لالحتياجــات	اإلنســانية	والحمايــة	واســعة	النطــاق	طــوال	عــام	2020،	والتــي	
أعدتهــا	بالتشــاور	مــع	حكومــة	النظــام	الســوري	والتــي	أجمــع	الطرفــان	علــى	أن	الغايــة	مــن	هــذه	الخطــة	تقديــم	
المســاعدة	اإلنســانية	فــي	الوقــت	المناســب	وبشــكل	مناســب	لألشــخاص	المحتاجيــن	وفقــًا	للقانــون	الدولــي،	
وميثــاق	األمــم	المتحــدة.	نســتغرب	فــي	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	إصــدار	هــذه	الخطــة	قبــل	انتهــاء	
العــام	بســاعات	فقــط،	كمــا	ندعــو	إلــى	إيجــاد	منصــة	للمنظمــات	اإلغاثيــة	مــن	أجــل	تنســيق	العمــل،	ومفاوضــة	

النظــام	الســوري	بشــكل	أكثــر	مركزيــة.

13 معهد فريزر هو منظمة بحثية وتعليمية مستقلة وغير حزبية مقرها في كندا.

14   مركز أبحاث مكرس لمبادئ الحرية الفردية والحكومة المحدودة واألسواق الحرة والسالم. تأسست في عام 1977 يقوم باحثوها ومحللوها بإجراء أبحاث مستقلة وغير حزبية 

حول مجموعة واسعة من قضايا السياسة، مقرها في الواليات المتحدة األمريكية

https://twitter.com/MarkCutts/status/1321389081058750467
https://cpj.org/ar/reports/2020/10/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a3%d9%81%d8%af%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/23/377091
https://www.un.org/press/en/2020/sc14380.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sc14380.doc.htm
https://www.cato.org/human-freedom-index-new
https://www.cato.org/human-freedom-index-new
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-2020-humanitarian-response-plan-december-2020?utm_medium=social&utm_campaign=shared&utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR3gg0t0JCD2lKo763G116G_1-s6yz5RUCAk4TIMApBBegNw3H8fHzVLUsA
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رابعًا: المســؤولية المباشــرة للنظام الســوري عن ارتكاب االنتهاكات 
فــي ســوريا فــي عــام 2020 وأســماء أفــراد نعتقــد أنهــم متورطــون فــي 

ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة:

إن	النظــام	الســوري	فــي	بنيتــه	هــو	نظــام	شــديد	المركزيــة،	وال	يمكــن	القيــام	بمهــام	عســكرية	ضخمــة،	دون	علــم	
وموافقــة	رأس	النظــام	الســوري	بشــار	األســد،	وهــو	فــي	الوقــت	ذاتــه	القائــد	العــام	للجيــش	والقــوات	المســلحة،	
بــل	ال	يمكــن	القيــام	بمهــام	أقــل	مــن	ذلــك	بكثيــر	دون	علمــه	وموافقته،	ويأخذ	القانــون	الدولــي	اإلنســاني	فــي	
ــل	القــادة	المســؤولية	 ــذي	يفرضــه	القــادة،	ويحمِّ ــاط	ال ــة	للقــوات	المســلحة	واالنضب ــار	الطبيعــة	الهرمي االعتب
الجنائيــة	علــى	المســتوى	الشــخصي	ال	عــن	أفعــال	وتجــاوزات	ارتكبوهــا	بل	أيضــًا	عن	أفعال	ارتكبها	مرؤوســوهم،	
ووفقــًا	لدراســة	اللجنــة	الدوليــة	للصليــب	األحمــر	عــن	القانــون	الدولــي	اإلنســاني	العرفــي،	فإن	مســؤولية القــادة 

تطــورت إلــى القواعــد العرفية التاليــة:

	القــادة	واألشــخاص	اآلخــرون	األرفــع	مقامــًا	مســؤولون	جزائيــًا	عــن	جرائــم	الحــرب	التــي	ترتكــب	بنــاًء		 
علــى	أوامرهــم15.

يرتكبهــا		  التــي	 الحــرب	 األرفــع	مقامــًا	مســؤولون	جزائيــًا	عــن	جرائــم	 اآلخــرون	 القــادة	واألشــخاص	
ــوا	 ــوا	أو	كان مرؤوســوهم	إذا	عرفــوا،	أو	كان	بوســعهم	معرفــة	أن	مرؤوســيهم	علــى	وشــك	أن	يرتكب
يقومــون	بارتــكاب	مثــل	هــذه	الجرائــم	ولــم	يتخــذوا	كل	التدابيــر	الالزمــة	والمعقولــة	التــي	تخولهــا	لهــم	
ســلطتهم	لمنــع	ارتكابهــا	أو	لمعاقبــة	األشــخاص	المســؤولين	عنهــا	إذا	ارتكبــت	مثــل	هــذه	الجرائــم16.

إلمرتهــم		  الخاضعيــن	 المســلحة	 القــوات	 أفــراد	 إدراك	 كذلــك	مســؤولية	ضمــان	 القــادة	 يتحّمــل	

اإلنســاني17. الدولــي	 القانــون	 وفــق	 اللتزاماتهــم	

	 ويعــّزز	النظــام	األساســي	للمحكمــة	الجنائيــة	الدوليــة	عناصــر	المســؤولية	هــذه	ويوّســعها	لتشــمل	الجرائــم	ضدَّ
اإلنســانية،	التــي	ترتكــب	وقــت	الســلم	أو	الحــرب،	وجرائــم	الحــرب،	ســواء	ارتكبــت	فــي	نــزاع	مســلح	دولــي	أو	داخلي18. 
ويحمــل	القانــون	القــادة	العســكريين	باإلضافــة	إلــى	كبــار	المســؤولين،	بمــن	فيهــم	المدنيــون	المســؤولية	عــن	

ذلك19.
وقد	أكدت	محكمة	العدل	الدولية	أنه:

وفقــًا لقاعــدة راســخة فــي القانــون الدولــي، لهــا طبيعــة عرفيــة، فــإن ســلوك أي جهــاز 
فــي دولــة مــا يجــب اعتبــاره عمــاًل مــن أعمــال تلــك الدولــة، ففــي قضيــة جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة ضــد أوغنــدا، أيــدت محكمــة العــدل الدوليــة أن ســلوك الجنــود 
والضبــاط األفــراد بقــوة الدفــاع الشــعبية األوغنديــة يجــب اعتبــاره ســلوك أحــد أجهــزة 
الدولــة، ولذلــك فــإن الــرأي القائــل إن األشــخاص المعنييــن لــم يتصرفــوا بصفتهــم 
أشــخاصاً يمارســون ســلطة حكوميــة فــي الظــروف المعنيــة ال يقــوم علــى أســاس20.

17 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة 87)2(،

16 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 153

15 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 152

18 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة 25 .

19المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي المادة 28،

20 تقرير محكمة العدل الدولية 1998-1999

تقرير محكمة العدل الدولية 2004-2005،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/1998-1999-en.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2004-2005-en.pdf
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وبشــكل	عــام	اشــترطت	المحاكــم	الجنائيــة	الدولية	إثبــات	ثالثــة عناصر	قبــل	تحميــل	شــخص	مــا	مســؤولية	
ــم	ارتكبهــا	المرؤوســون: الرؤســاء	عــن	جرائ

	وجود	عالقة	رئيس	ومرؤوس	بين	المتهم	ومرتكب	الجريمة	األساسية؛	 
	معرفة	الرئيس	بحقيقة	أن	مرؤوسه	ارتكب	الجريمة	أو	على	وشك	ارتكابها؛	 
	عدم	قيام	الرئيس	بمنع	ارتكاب	الجريمة	أو	معاقبة	مرتكبيها.	 

ونحــن	نعتقــد	أن	كافــة	هــذه	االشــتراطات	متحققــة	فــي	حالــة	النظاميــن	الســوري	والروســي،	وعالقــة	رأس	
	النظاميــن	والقيــادات	 النظــام	وقياداتــه	وسلســلة	القيــادة	الشــديدة	الصرامــة	والمركزيــة؛	ممــا	يجعــل	رأس	كلٍّ
العليــا	جميعهــا	متورطــة	بشــكل	مباشــر	فــي	ارتــكاب	انتهــاكات	تصــل	إلــى	الجرائــم	ضــد	اإلنســانية	وجرائــم	الحــرب	

بحــق	الشــعب	الســوري.

لــم	يكتفــي	النظــام	الروســي	بارتــكاب	االنتهــاكات	فــي	ســوريا	بــل	وشــجع	عليهــا	عبــر	تكريمــه	مــن	قامــوا	بمهمــات	
فــي	ســوريا	ومــن	بينهــم	الفريــق	األلكسندر	يوريفيتش	شــايكو،	قائــد	القــوات	الروســية	فــي	ســوريا	منــذ	أيلــول	
2019،	والــذي	تــم	اإلعــالن	فــي	9/	تمــوز/	2020	عــن	حصولــه علــى لقــب “بطــل روســيا”	وهــي	أعلــى	رتبــة	فخريــة	

فــي	روســيا.
 

أسماء ومناصب أبرز قيادات النظام السوري المتورطين في ارتكاب االنتهاكات في 
سوريا في عام 2020:

لقــد	تــورط	المئــات	مــن	قــادة	األجهــزة	األمنيــة	والجيــش	ومؤسســات	أخــرى	فــي	االنتهــاكات	التــي	مورســت	
ــات	تضــم	آالف	األفــراد	 ــا	قاعــدة	بيان ــى	اآلن،	ولدين ــذ	عــام	2011	حت ــة	الســورية	من ضــد	الشــعب	الســوري	والدول
المتورطيــن	ومراكزهــم	واألعمــال	التــي	قامــوا	بهــا،	ونعمــل	علــى	تحديثهــا	بشــكل	مســتمر،	وقــد	تحدثنــا	عــن	
ــرز	هــؤالء	 ــة	عــن	أب ــا	عين ــورد	هن ــة،	ون ــى	مــدى	العشــر	ســنوات	الماضي ــات	عل ــر	وبيان ــد	منهــم	ضمــن	تقاري العدي
القــادة	والشــخصيات	والذيــن	مــا	زالــوا	علــى	رأس	عملهــم	حتــى	نهايــة	عــام	2020	ومنهــم	مــن	اســتلم	مهامــه	

فــي	عــام	2020:

https://iz.ru/1033092/roman-kretcul-aleksei-ramm-anton-lavrov/zvezdnyi-chas-general-leitenant-aleksandr-chaiko-stal-geroem-rossii?fbclid=IwAR1qr6BgiscJIgSSPWU2LNnSnMGkWYW53cyjZ8Hpd6-Mojip-K-746mubYk
https://sn4hr.org/arabic/?p=12320
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بشار األسد	 
رئيس	الجمهورية	والقائد	العام	للجيش

والقوات	المسلحة.

علي عبد هللا أيوب	 
نائب	القائد	العام	وزير	الدفاع.

علي مملوك	 
نائب	رئيس	النظام	السوري	للشؤون	األمنية.

محمد ديب زيتون	 
رئيس	مكتب	األمن	الوطني	في	سوريا.

محمد خالد رحمون	 
	وزير	الداخلية.

ماهر األسد	 
النظــام	 قــوات	 فــي	 الرابعــة	 الفرقــة	 عــن	 المســؤول	
علــى	 واســعة	 انتهــاكات	 مارســت	 والتــي	 الســوري	
مــدار	ســنوات	الحــراك	الشــعبي،	والتــي	تهــدف	لحمايــة	
النظــام	الســوري	مــن	التهديــدات	الداخليــة	والخارجيــة،	
وهنــاك	 المناطــق	 معظــم	 فــي	 لهــا	 حواجــز	 تنتشــر	

النهــب. معلومــات	حــول	مزاولتهــا	ألعمــال	

 حسام لوقا	 
مديــر	إدارة	المخابــرات	العامــة	المعروفــة	باســم	أمــن	

الدولــة.

 ناصر علي	 
	رئيس	شعبة	األمن	السياسي.

 كفاح ملحم	 
رئيس	شعبة	االستخبارات	العسكرية.

 غسان جودت إسماعيل	 
رئيس	إدارة	المخابرات	الجوية.

 حسين جمعة	 
مدير	إدارة	األمن	الجنائي.

غياث دلة	 
قائد	اللواء	40	في	الفرقة	الرابعة.

رمضان رمضان	 
قائد	الفيلق	الخامس.

سهيل الحسن	 
قائد	الفرقة	25.

صالح عاصي	 
قائــد	ميلشــيا	محليــة	فــي	مصيــاف	تتبــع	لفــرع	األمــن	

العســكري.

تركي الحمد	 
معــدان	 في	قريــة	 الوطنــي	 الدفــاع	 ميلشــيا	 قائــد	

الرقــة. بمحافظــة	

يونس محمد	 
نائب	قائد	الفرقة	25.

 صالح العبد هللا	 
قائد	الفوج	116.

ناصيف إبراهيم	 
قائد	الفوج	السادس	اقتحام.

 دعاس العلي	 
رئيس	فرع	أمن	الدولة	بدير	الزور.

غسان األسدي	 
رئيس	قسم	المخابرات	الجوية	بإزرع	في	درعا.

 نابل العبد هللا	 
قائد	ميلشيا	الدفاع	الوطني	في	مدينة	السقلبية	

بحماة.

جورج سمعان	 
قائد	ميلشيا	الدفاع	الوطني	في	صيدنايا.
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 خيرو عبد البارئ	 
قائد	لواء	اإلمام	الرضا	التابع	للحرس	الثوري	اإليراني.

طالل الدقاق	 
قائد	مجموعة	تتبع	لفرع	األمن	العسكري	بحماة.

لؤي العلي	 
رئيس	فرع	األمن	العسكري	بدرعا.

وفيق ناصر	 
رئيس	فرع	األمن	العسكري	بحماة.

عيسى محمد	 
نائب	قائد	الفوج	666	في	الفرقة	الرابعة	في	درعا.

 رامي مواس	 
	ضابط	األمن	في	الفرقة	25.

 سارية مخلوف	 
معاون	ضابط	األمن	في	الفرقة	25.

 هيثم بركات	 
قائد	ميلشيا	الحوارث	التابعة	للفرقة	25.

يوسف كنعان	 
قائد	ميلشيا	الهواشم	تتبع	لألمن	العسكري.

 حيدر نعسان	 
قائد	ميلشيا	الطراميح	التابعة	للفرقة	25.

نزار فندي	 
قائد	الكتيبة	103	استطالع	التابعة	للفرقة	التاسعة.

شادي حديد	 
قائد	لواء	القدس	في	دير	الزور.

عدنان السيد	 
القائد	العسكري	للواء	القدس	في	حلب.

طالل العلي	 
رئيس	فرع	سعسع	التابع	لشعبة	المخابرات	

العسكرية.

علي الصالح	 
نائب	رئيس	فرع	سعسع	التابع	لشعبة	المخابرات	

العسكرية.

مجاهد إسماعيل	 
قائد	كتائب	البعث،	تتبع	إلدارة	الدفاع	الوطني	

بدمشق.

خالد الظاهر	 
قائد	ميلشيا	الدفاع	الوطني	بمنطقة	السفيرة	

وخناصر.

باسل الخطيب	 
قائد	ميلشيا	حيدريون	التابعة	للفرقة	25.

جمعة الجاسم	 
قائد	ميلشيا	من	عشائر	ريف	حماة	الشمالي	
والشرقي،	تتبع	لفرع	األمن	العسكري	بحماة.

عدنان عباس	 
قائد	ميلشيا	أبو	الفضل	العباس	بمدينة	الميادين	

بدير	الزور.

إدريس سالمة	 
قائد	ميلشيا	بالبوكمال	تابعة	للحرس	الثوري	

اإليراني.

دريد عوض	 
مسؤول	قسم	المدفعية	في	الفرقة	25.
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خامسًا: تحقيق تقدم في مسار المحاسبة:

مضــت	عشــر	ســنوات	دون	تحقيــق	أي	إنجــاز	حقيقــي	علــى	صعيــد	المحاســبة	الجنائية	لمرتكبــي	االنتهاكات	علــى	الرغم	
مــن	أنهــا	بلغــت	مســتوى	الجرائــم	ضــد	اإلنســانية،	وأفشــلت	روســيا	والصيــن	اإلحالــة	إلــى	المحكمــة	الجنائيــة	الدوليــة،	
وفشــل	مجلــس	األمــن	فــي	تأســيس	محكمــة	جنائية	خاصة	بســوريا،	وبقــي	االختصاص	القضائي	العالمــي	هو	الخيار	
الوحيــد	المتبقــي	فــي	إطــار	المحاســبة	الجنائيــة،	وعلــى	الرغــم	مــن	محدوديــة	مــا	يمكــن	لالختصــاص	القضائــي	العالمــي	
تحقيقــه	بشــكل	عــام،	لكــن	عــام	2020	قــد	شــهَد	تقدمــاً	بســيطاً	مقارنــة	مــع	الجمــود	شــبه	التــام	فــي	الســنوات	التــي	
َز	النفاذ	وتطبيــق	االتحــاد	األوروبي	 ســبقته،	كمــا	شــهَد	عــام	2020	دخــول	قانــون	قيصــر	لحمايــة	المدنيين	في	ســوريا	حيِّ
لمزيــد	مــن	العقوبــات	بحــق	شــخصيات	متورطــة	فــي	ارتــكاب	االنتهــاكات	بحق	الشــعب	الســوري،	ونأمل	في	الشــبكة	
الســورية	لحقوق	اإلنســان	أن	نشــهد	في	عام	2021	مزيداً	من	الجهود	والشــكاوى	والقضايا	ضد	مرتكبي	االنتهاكات	
فــي	ســوريا،	كمــا	أننــا	أكدنــا	ومنــذ	عــام	2013	علــى	دعمنــا	الكامــل	لمســار	االختصــاص	القضائــي	العالمــي،	وشــعارنا	“ال 

عدالــة بــال محاســبة”.

وفيما يلي أبرز الوقائع التي رصدناها في مسار المحاسبة في العام المنصرم:

ــات	جديــدة	ضــد	ثمانيــة	رجــال	أعمــال	ســوريين	 فــي	17/	شــباط		تبنــى	وزراء	خارجيــة	االتحــاد	األوروبــي	باإلجمــاع	عقوب
وكيانيــن	اثنيــن	تنطبــق	عليهــم	شــروط	الالئحــة التنفيذية	للعقوبــات	األوروبيــة	ألنهم	يدعمــون	النظام	الســوري	الذي	
يســتخدم	القمع	العنيف	ضد	الشــعب	الســوري	مالياً،	وبذلك	تكون	اإلجراءات	التقييدية	لالتحاد	األوروبي	في	ســوريا	

قــد	اســتهدفت	70	كيــان	و273	فــرداً.

فــي	9/	آذار						أعلنــت	حكومــة	المملكــة	المتحــدة	عــن	قائمــة	القيــود	المفروضــة	علــى	ســوريا	وعلــى	رأســها	المعــدات	
المســتخدمة	لعمليات	القمع	الداخلي	وتقييد	عبور	البضائع	إلى	ســوريا	ويســتمر	فرض	هذه	القائمة	حتى	31/	كانون	

األول/	2020.

فــي	17/	آذار			فرضــت	الواليــات	المتحــدة	عقوبــات	علــى	علــي	أيــوب،	وزيــر	الدفــاع	التابــع	لحكومــة	النظــام	الســوري	
لمســؤوليته	عــن	اتخــاذ	إجــراءات	منعــت	وقــف	إطــالق	النــار	فــي	شــمال	ســوريا	منــذ	كانــون	األول/	2019	وتســببت	فــي	

نــزوح	قرابــة	مليــون	شــخص.

فــي	23/	نيســان	انعقــدت الجلســة األولــى	لمحاكمــة	أنــور	رســالن،	ضابــط	المخابــرات	العامــة	الســورية	الســابق،	فــي	
مدينــة	كوبلنتــس	األلمانيــة	بتهمــة	ارتــكاب	جرائــم	ضــد	اإلنســانية	بيــن	آذار	2011	وأيلــول	2012،	عندمــا	كان	مســؤواًل	عــن	

التحقيــق	فــي	فــرع	“الخطيــب”	بدمشــق	التابــع	للمخابــرات	العامــة،	والمعــروف	أيضــاً	باســم	“الفــرع	251.”

ــران/	2021	وذلــك	 ــى	1/	حزي ــاً	و291	شــخصاً	حت ــى	77	كيان ــه	المفروضــة	عل ــي	عقوبات ــار			جــدد	االتحــاد	األوروب فــي	28/	أي
لمشــاركتهم	ودعمهــم	النظــام	الســوري	وارتكابهــم	جرائــم	حــرب	بحــق	الشــعب	الســوري.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0212&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020R0211
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-syria
https://www.state.gov/the-state-department-imposes-sanctions-on-individual-responsible-for-the-violence-in-northern-syria/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2020/05/syrian-torture-trial-in-koblenz-germany-part-1/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D0719
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	رئيــس	النظــام	الســوري	بشــار	األســد،	أربــع	 فــي	17/	حزيــران	قضــت محكمــة فــي باريــس	بســجن	رفعــت	األســد،	عــمِّ
ســنوات	بتهمــة	“تبييــض	أمــوال	واختــالس	المــال	العــام”	فــي	ســوريا،	وبمصــادرة	جميــع	أصولــه	العقاريــة	فــي	فرنســا،	
التــي	ُتقــدر	قيمتهــا	بنحــو	90	مليــون	يــورو.	كمــا	صــادرت	أحد	األصول	العقارية	المملوكة	لــه	في	لندن،	بقيمة	29	مليون	

يورو.
 

فــي	17/	حزيــران			بــدأت	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة،	بتطبيــق	“قانــون	قيصــر21	“	وتم	فرض	عقوبات على 39 شــخصية 
أو كيــان علــى	صلــة	بالســلطات	الســورية،	بمــا	فــي	ذلــك	رئيــس	النظــام	الســوري	وزوجتــه،	أســماء	األســد.	نشــير	إلــى	
أن	مجلــس	الشــيوخ	األميركــي	قــد	صــادق	علــى	القانــون	-ضمــن	موازنــة	وزارة	الدفــاع	لعــام	-2020	فــي	17/	كانــون	األول/	

2019	ووقــع	عليــه	الرئيــس	األمريكــي	الحقــاً	وأصبــح	قانوناً.
 

فــي	18/	حزيــران		أعلــن عــن تقديــم دعــوى جنائيــة	إلــى	المدعــي	العــام	االتحــادي	األلمانــي	ضد	مســؤولي	األجهــزة	األمنية	
في	ســوريا،	نيابة	عن	ســبع	ناجيات	وناجين	ســوريين	من	التعذيب	في	مراكز	االحتجاز	التابعة	لقوات	النظام	الســوري،	
الذين	كانو	قد	تعرضوا	للعنف	الجنســي،	قام	بصياغة	الدعوى	المركز	األوروبي	للحقوق	الدســتورية	وحقوق	اإلنســان	

وقام	بتقديمها	باالشــتراك	مع	شــبكة	المرأة	الســورية	ومنظمة	أورنامو.
 

في	22/	حزيران	أعلن	المدعي	العام	األلماني	عن	اعتقال	الطبيب	الســوري	عالء	الموســى	في	والية	هيســن	األلمانية	
علــى	خلفيــة	تهــم	موجهــة	لــه	بارتــكاب	جرائــم	ضد	اإلنســانية	في	أثناء	ممارســته	عمله	في	مشــفى	حمص	العســكري	

قبــل	لجوئــه	إلى	ألمانيا.
 

فــي	29/	تمــوز			فــرض	مكتــب	مراقبــة	األصــول	األجنبيــة	)OFAC(	التابــع	لــوزارة	الخزانة	األمريكية	عقوبات	علــى	فرد	واحد	
وتســعة	كيانات	إضافية	داعمة	للنظام	الســوري.

في	20/	آب	أعلنت	الواليات	المتحدة	األمريكية	عن	عقوبات	جديدة	على	6	شخصيات	سورية	داعمة	للنظام	السوري	
ــا	الشــبل،	المستشــارة	 تضــاف	إلــى	قائمــة	العقوبــات	األمريكيــة	ومــن	األشــخاص	الذيــن	شــملتهم	العقوبــات	لون
اإلعالميــة	الرئاســية	التابعــة	للنظــام	الســوري	ومحمــد	عمــار	الســاعاتي،	عضــو	فــي	القيــادة	القطريــة	لحــزب	البعــث	

االشــتراكي	ورئيــس	االتحــاد	الوطنــي	لطلبــة	ســوريا	ســابقاً.

فــي	18/	أيلــول	أعلنــت	وزارة	الخارجيــة	الهولنديــة	فــي	بيــان	لهــا	قرارهــا	تحميــل	ســوريا	المســؤولية	بموجــب	القانــون	
الدولــي	عــن	االنتهــاكات	الجســيمة	لحقــوق	اإلنســان	والتعذيــب	بشــكل	خــاص،	وأنهــا	أبلغــت	ســوريا	بالقــرار	بمذكــرة	
دبلوماســية،	وندعــم	فــي	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	هــذه	الخطــوة	ونرحــب	بمزيــد	مــن	الخطــوات	المماثلــة	
	من	 مــن	قبــل	دول	أخــرى	تجــاه	اتفاقيــات	عديــدة	صــادق	النظــام	الســوري	عليهــا	لكنــه	انتهكها	علــى	نحو	فظيــع،	وال	بدَّ

مساءلته.

21 قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا،

https://www.france24.com/ar/20200617-%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.ecchr.eu/en/press-release/germany-must-investigate-sexual-and-gender-based-violence-in-syria-for-what-it-is-a-crime-against-humanity/?fbclid=IwAR0DVdZ4P2Qhkplj5UWbx73Urli1IQwAZPgXyxrNeWv4gxuJ-aFbgR0Hp1Y
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Pressemitteilung_weitere_Sprachen/PR_ARABIC_Syria_SGBV_20200618.pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1072
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1100
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations?fbclid=IwAR3TT-fkLy5IQNMeZFyz1awjOLdMYf33iVdSopACsY60ajxZ8yPyU27i9Ms
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
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في	30/	أيلول	أعلنت	الواليات	المتحدة	عن	17	قراراً	بالعقوبات	المفروضة	على	سوريا	لتحقيق	أهداف	قانون	قيصر	
لحماية	المدنيين	في	سوريا	لعام	2019	ومحاسبة	نظام	األسد	وداعميه	على	جرائمهم.

فــي	6/	تشــرين	األول	أعلــن	محامــون	يمثلــون	ضحايــا	هجمــات	بأســلحة	كيميائيــة	فــي	ســوريا	أنهــم	قدمــوا	
	مســؤولين	ســوريين	يتهمونهــم	بالتَّســبب	فــي	 شــكاوى	جنائيــة	لــدى	المدعــي	االتحــادي	العــام	فــي	ألمانيــا	ضــدَّ
مــوت	مئــات	المدنييــن	فــي	مناطــق	كانــت	تســيطر	عليهــا	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وقــت	الهجمــات.

في	12/	تشــرين	األول	أعلن	االتحاد	األوروبي	عن	تمديد	قرار	فرض	عقوبات	على	األشــخاص	والكيانات	المشــاركة	في	
تطوير	واســتخدام	األســلحة	الكيميائية	في	ســوريا	لمدة	عام	واحد.

فــي	6/	تشــرين	الثانــي	تمــت	إضافــة	ثمانيــة	وزراء	مــن	الحكومــة	الجديــدة	التابعــة	للنظــام	الســوري	إلــى	قوائــم	عقوبــات	
	سياســي	دائــم	وموثــوق	للصــراع	فــي	 ــد	االتحــاد	األوربــي	فــي بيانــه	أنــه	ال	يــزال	ملتزمــاً	بإيجــاد	حــلٍّ االتحــاد	األوروبــي	وأكَّ

ســوريا	علــى	أســاس	قــرار	مجلــس	األمــن	رقــم	2254	وبيــان	جنيــف	لعــام	2012.

ــزت	هــذه	 فــي	9/	تشــرين	الثانــي	فرضــت	الخزانــة	األمريكيــة	عقوبــات	جديــدة	علــى	ســبعة	أفــراد	و10	كيانــات	جديــدة	وركَّ
العقوبــات	علــى	األفــراد	والكيانــات	الذيــن	يقدمــون	الدعــم	لشــبكة	إنتــاج	النفــط	التابعــة	للنظــام	الســوري.	مــن	بيــن	
األفراد	حســام	قاطرجي	رئيس	مجلس	إدارة	مجموعة	قاطرجي	الدولية	وعضو	في	مجلس	الشــعب	التابع	للنظام	

الســوري.

فــي	11/	تشــرين	الثانــي	وّجهــت	هيئــة	مكافحــة	الجرائــم	الماليــة	فــي	كوبنهاغــن	اّتهامــات	إلــى	شــركة	دنماركيــة	بخــرق	
عقوبــات	االتحــاد	األوروبــي	المفروضــة	علــى	ســوريا	ببيعهــا	مــادة	الكيروســين	لشــركات	روســية،	وبنتيجــة	ذلــك	تــم	

تســليم	المــادة	إلــى	ســوريا.	

فــي	11/	تشــرين	الثانــي	أعلنــت	حكومــة	المملكــة	المتحــدة	عــن	اإلرشــادات	الخاصــة	بنظــام	العقوبــات	الــذي	ســتفرضه	
ــز	التنفيــذ	فــي	31/كانــون	األول/	2020. علــى	ســوريا	المتعلــق	بالممتلــكات	الثقافيــة	والــذي	ســيدخل	حيِّ

 
فــي	10/	كانــون	األول	تقــدم جــو ويلســون،	عضــو	الكونجــرس	األمريكــي،	بمشــروع	قانــون	“أوقفــوا	القتــل	فــي	ســوريا”	
نيابة	عن	لجنة	الدراســة	الجمهورية	بمجلس	النواب،	والذي	يهدف	لحظر	االعتراف	بنظام	األســد	كحكومة	شــرعية،	
أو	االعتــراف	بحــق	بشــار	األســد	فــي	الترّشــح	ألي	انتخابــات	مســتقبلية	فــي	ســوريا.	كمــا	يتضمــن	مقترحــات	لزيــادة	
الضغــط	علــى	نظــام	األســد	مــن	أجــل	حمايــة	المدنييــن،	منهــا	عقوبــات	قاســية	تطــول	األســد	وضباطــه	المســؤولين	
عــن	المعتقــالت،	ومســؤولين	حكومييــن	فــي	دول	تســاعد	أو	تطبــع	العالقــات	مــع	ســوريا،	إضافــة	إلــى	مؤسســات	

وهيئــات	علــى	صلــة	بالشــبكة	الماليــة	لبشــار	األســد.

فــي	11/	كانــون	األول	طالبــت 7	دول	أوروبيــة	هــي	بريطانيــا،	وألمانيــا،	وبلجيكا،	وإســتونيا،	وفرنســا،	وإيرلنــدا،	والنرويج،	في	
جلســة	مفتوحــة	لمجلــس	األمــن	الدولــي	بشــأن	برنامــج	ســوريا	الكيميائــي،	بوضــع	ترتيبــات	لتحديــد	المســؤولين	عــن	

اســتخدام	األســلحة	الكيميائيــة	فــي	ســوريا،	مشــددة	علــى	أنهــا	“لــن	تتســامح”	مــع	أي	جهــة	متورطــة	فيهــا.

https://www.state.gov/syria-sanctions-designations-on-the-anniversary-of-assads-attack-against-the-people-of-armanaz-syria/
https://www.reuters.com/article/mideast-syria-germany-chemicalweapons-ia-idARAKBN26R1HX
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/eu-sanctions-regime-for-chemical-weapons-renewed-for-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/06/eight-syrian-ministers-added-to-eu-sanctions-list/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1178
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20201111-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-syria-relating-to-cultural-property
https://joewilson.house.gov/media-center/press-releases/wilson-introduces-stop-the-killing-in-syria-act
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2074104
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ــعة	بحق	الطبيب	الســوري	 في	16/	كانون	األول	أصدر	مكتب	المدعي	العام	االتحادي	في	ألمانيا	مذكرة	توقيف	موسَّ
	اإلنســانية	فــي	أثنــاء	 عــالء	الموســى	فــي	واليــة	هيســن	األلمانيــة	علــى	خلفيــة	تهــم	موجهــة	إليــه	بارتــكاب	جرائــم	ضــدَّ

ممارســته	عملــه	فــي	مشــفى	حمــص	العســكري	قبــل	لجوئــه	إلــى	ألمانيا.

في	22/	كانون	األول	صدرت	قائمة	عقوبات	أميركية	جديدة	على	ســوريا،	أبرز	المشــمولين	بها	أفراد	من	عائلة	أســماء	
األسد،	إضافة	إلى	مصرف	سوريا	المركزي،	وشملت	القائمة	7	أشخاص	و10	كيانات.

 

دور الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في دعم مسار المحاسبة في عام 2020:

	عمــل	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	التوثيقــي	بشــكل	عــام	ضمــن	إطــار	المحاســبة	الجنائيــة	وغيــر	 يصــبُّ
الجنائيــة	مثــل	فــرض	العقوبــات	االقتصاديــة	واتخــاذ	قــرارات	سياســية	لبــذل	جهود	لوقــف	الجرائم	ضد	اإلنســانية	
ــز	عــام	2020	بقيامنــا	بتوقيــع	العديــد	من	 وتحقيــق	االنتقــال	السياســي	نحــو	الديمقراطيــة	وحقــوق	اإلنســان،	وتميَّ

اتفاقيــات	التعــاون	لمشــاركة	البيانــات	مــع	العديــد	مــن	الجهــات	العاملــة	فــي	هــذا	اإلطــار،	ومــن	أبرزهــا:

 
كمــا	كانــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــن	المصــادر	األبــرز	للمعلومــات	فــي	العديــد	مــن	تقاريــر	وزارات	

الخارجيــة	وتقاريــر	الحالــة	لــدول	العالــم،	علــى	ســبيل	المثــال:

تقرير الخارجية األمريكية	عن	حالة	حقوق	اإلنسان	في	سوريا	2019 -
تقرير وزارة الخارجية الهولندية	عن	الوضع	العام	في	سوريا	الصادر	في	أيار	2020 -
تقرير	المكتب األوروبي لدعم اللجوء	عن	الوضع	األمني	في	سوريا	الصادر	في	أيار	2020 -
تقريــر	مكتــب خدمــات الهجــرة	التابــع	لــوزارة	الهجرة	واالندماج	في	الدنمارك	عن	الوضــع	األمني	واالقتصادي	 -

واالجتماعي	في	محافظتي	دمشــق	وريف	دمشــق	في	ســوريا	الصادر	في	تشــرين	األول	2020
تقرير	“الحالة	عن	سوريا”	الذي	أصدرته	وزارة الخارجية األلمانية	في	كانون	األول	2020 -
والعديد	من	تقارير	الدول	األخرى. -

مذكرة	تفاهم	مع	منظمة النتائج 
اإلنسانية.

فريق التحقيق وتحديد مسؤولية 
الهجمات IIT	في	منظمة	حظر	

.OPCW	الكيميائية	األسلحة

أصبحنا	عضوًا رسميًا في التحالف 
الدولي	للقضاء	على	الذخائر	

العنقودية	والحملة	الدولية	لحظر	
األلغام	األرضية	)ICBL-CMC(،	نظرًا	

للجهود	التي	بذلت	على	مدى	سنوات	
في	توثيق	االنتهاكات	المرتبطة	
باستخدام	الذخائر	العنقودية	

واأللغام	األرضية.

https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung3-vom-21-12-2020.html
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201222
http://sn4hr.org/arabic/?p=11995
http://sn4hr.org/arabic/?p=12284
http://sn4hr.org/arabic/?p=12331
https://sn4hr.org/arabic/?p=12786
https://sn4hr.org/arabic/?p=12956
https://sn4hr.org/arabic/2020/02/22/11945/
https://sn4hr.org/arabic/2020/02/22/11945/
http://sn4hr.org/arabic/?p=12111
http://sn4hr.org/arabic/?p=12111
http://sn4hr.org/arabic/?p=12111
https://sn4hr.org/arabic/?p=12656
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ــات	 ــى	قاعــدة	بيان ــات	باالســتناد	إل ــم	بيان ــق	تقدي ــور رســالن	عــن	طري كمــا	شــاركنا	فــي	الدعــوة	المقامــة	ضــد أن
الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	الخاصــة	بضحايــا	بســبب	التعذيــب،	إلــى	المدعــي	العــام	األلمانــي	عــن	طريــق	

شــريكنا	المركــز	األوروبــي	للحقــوق	الدســتورية	وحقــوق	اإلنســان.	

وســاهمنا	فــي	الموقــع	الــذي	أطلقــه المعهــد العالمــي للسياســات العامــة GPPI	عــن	األســلحة	الكيميائيــة	فــي	
ســوريا	فــي	نيســان	2020	كشــريك	محــوري.

يضــاف	إلــى	ذلــك	تقديمهــا تقريــرًا	إلــى	اللجنــة	المعنيــة	بحقــوق	اإلنســان	المنشــأة	مــن	قبــل	العهــد	الدولــي	
الخــاص	بالحقــوق	المدنيــة	والسياســية	بهــدف	إطالعهــا	علــى	أبــرز	االنتهــاكات	التــي	مارســها	النظــام	الســوري	

لعــدد	كبيــر	مــن	مــواد	العهــد	الخــاص	بالحقــوق	المدنيــة	والسياســية،	فــي	25/	آب.

ــى	 ــاة	أطفــال	الغوطــة	الشــرقية،	للحصــول	عل ــي	نقلــت	معان ــار الحمــراوي	الت ــة أن ــا	بترشــيح	الطفل ــرًا،	قمن أخي
جائــزة	الســالم	الدوليــة	لألطفــال	2020	وتــم	قبــول	الترشــيح.

http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84218
https://sn4hr.org/arabic/2020/04/14/12124/?fbclid=IwAR2GoR90dapbK9YV-Kj5-TrWA3Rno_NiHPjWzKqIwfDV5UdIzEx-lxFs6wI
https://sn4hr.org/arabic/?p=12617
https://sn4hr.org/arabic/?p=12771
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سادسًا: حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 
2020 وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

ُيغطي	التقرير	أبرز	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	من	قبل	أطراف	الّنزاع	والقوى	المسيطرة	في	سوريا
منذ	1/	كانون	الثاني/	2020	حتى	1/	كانون	الثاني/	2021،	والتي	يستعرضها	االنفوغراف	التالي:
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َد عام 2020 تشريد قرابة 850 ألف شخص قسريًا؛ بسبب العمليات العسكريَّة ألطراف 
ِ
شه

النِّزاع والقوى المسيطرة
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ألف: القتل خارج نطاق القانون: 

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مقتــل 1734 مدنيــًا بينهــم 326 طفــاًل و169 
ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

مقتل 1734 مدنيًا على يد أطراف النزاع والقوى 
المسيطرة في سوريا في عام 2020

مقتل 263 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى 
المسيطرة في سوريا في عام 2020

مقتل 326 طفاًل على يد أطراف النزاع والقوى 
المسيطرة في سوريا في عام 2020

مقتل 157 شخصًا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع 
والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020

https://drive.google.com/file/d/1UrBztMp1bXq4sOpVi2M14F1bLTN88jke/view
https://drive.google.com/file/d/1FxcoRD9A_F2bbOpFl2VDdpTj6agUhZZI/view
https://drive.google.com/file/d/193iRvlYT6PKHu_YZbQ1ev9lKOfaDU_PX/view
https://drive.google.com/file/d/13D7NiFpRtxHzSQv2MT9og0lcxws4EYMf/view
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واحد: األطراف الرئيسة:

قوات	النظام	السوري	)الجيش،	األمن،	الميليشيات	المحلية،	الميليشيات	الشيعية	األجنبية(22:	432 	 
بينهم	79	طفاًل،	و29	سيدة.

القوات	الروسية:	211	بينهم	62	طفاًل،	و48	سيدة.	 
تنظيم	داعش	)يطلق	على	نفسه	اسم	الدولة	اإلسالمية(:	21	بينهم	2	طفاًل.	 
هيئة	تحرير	الشام23:		26	بينهم	1	سيدة.	 
المعارضة	المسلحة/	الجيش	الوطني:	27	بينهم	9	طفاًل،	و4	سيدة.	 
قوات	سوريا	الديمقراطية	ذات	القيادة	الكردية	)حزب	االتحاد	الديمقراطي(:	63	بينهم	11	طفاًل،	و3	سيدة.	 
قوات	التَّحالف	الدولي:	7	بينهم	1	طفاًل،	و1	سيدة.	 

اثنان: جهات أخرى:

وثقنا	مقتل	947	مدنيًا	بينهم	162	طفاًل	و83	سيدة	على	يد	جهات	أخرى	يتوزعون	على	النحو	التالي:

ألغام	مجهولة	المصدر:	109	بينهم	23	طفاًل،	و10	سيدة.	 
قذائف	مجهولة	المصدر:	11	بينهم	4	طفاًل،	و2	سيدة.	 
رصاص	مجهول	المصدر:	440	بينهم	35	طفاًل،	و24	سيدة.	 
قتل	على	يد	مجهولين:	125	بينهم	15	طفاًل،	و21	سيدة.	 
تفجيرات	لم	نتمكن	من	تحديد	مرتكبيها:	244	بينهم	73	طفاًل،	و25	سيدة.	 
حرس	الحدود	التركي:	5	بينهم	2	طفاًل،	و1	سيدة.	 
حرس	الحدود	األردني:	1	 
القوات	اللبنانية:	1	طفاًل.	 
الغرق:	10	بينهم	8	طفاًل.	 
عبث	باألسلحة:	1	طفاًل.	 

                      

22  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم 

علــى مجموعــة محــدودة جــداً مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيما يلعب الــوزراء بمن فيهم رئيــس الــوزراء ووزير الداخليــة دورًا 
شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعيــة والخدمية فقط، 
فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكم في ســوريا هــو فردي/عائلي وال توجد هيكلية تطبيقيــة، وإنما هيكلية واجهة 
فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس 

فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.

23 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
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باء: االعتقال التَّعسفي واالحتجاز غير المشروع: 

وثــق	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020	مــا	ال	يقــل	عــن	1882	حالــة	اعتقــال	تعســفي	بينهــا	
52	طفــاًل	و39	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(،	علــى	يــد	أطــراف	النــزاع	والقــوى	المســيطرة	فــي	ســوريا	يتوزعــون	علــى	النحــو	

التالي:	

قوات النظام السوري: 908	بينهم	13	طفاًل،		 
و23	سيدة.

هيئة تحرير الشام: 146	بينهم	1	طفاًل،	و4 	 
سيدة.

المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 347 	 
بينهم	6	طفاًل،	و11	سيدة.

قوات سوريا الديمقراطية: 481،	بينهم	32 	 
طفاًل،	و1	سيدة.

تاء: استهداف الكوادر الطبية: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مقتــل 13 مــن الكــوادر الطبيــة، علــى يــد أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون علــى النحــو التالــي: 

واحد: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 3	 
القوات الروسية: 4	 
هيئة تحرير الشام: 1	 

اثنان: جهات أخرى: 
وثقنا	مقتل	5	من	الكوادر	الطبية،	يتوزعون

على	النحو	التالي:	
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 2	 
قتل على يد مجهولين: 2	 
رصاص مجهول المصدر: 1	 

https://drive.google.com/file/d/1Zw90jX_VF68GG9lcKsc1-LVCRsosHbQv/view
https://drive.google.com/file/d/1LBB416FaB8VRlT8E_ngvff09gOPZIyoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBB416FaB8VRlT8E_ngvff09gOPZIyoh/view?usp=sharing
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ثاء: استهداف الكوادر اإلعالمية: 
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مقتــل 5 مــن الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد أطــراف النــزاع 

ــي: ــى النحــو التال والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون عل

واحد: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 2	 
القوات الروسية: 2	 

اثنان: جهات أخرى: 
سجلنا	مقتل	1	من	الكوادر	اإلعالمية

برصاص	مجهول	المصدر.

جيم: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ــة،	 ــة	مدنيَّ لت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020	مــا	ال	يقــل	عــن	326	حادثــة	اعتــداء	علــى	مراكــز	حيويَّ ســجَّ

توزعــت	هــذه	الهجمــات	بحســب	أطــراف	النــزاع	والقــوى	المســيطرة	علــى	النحــو	التالــي:

واحد: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 165	 
القوات الروسية: 83  	 
هيئة تحرير الشام: 2 	 
الحزب اإلسالمي التركستاني: 1	 
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2	 
قوات سوريا الديمقراطية: 4	 

اثنان: جهات أخرى:
ارتكبت	69	حادثة	اعتداء،	توزعوا	على	النحو

التالي:
تفجيرات لم نتمكن من تحديد	 

مرتكبيها: 39
قذائف مجهولة المصدر: 26	 
اعتداء من قبل مجهولين: 1	 
رصاص مجهول المصدر: 1	 

انفجار مجهول المصدر: 2	 

حاء: الهجمات غير المشروعة: 
لنا	4	هجمات	بذخائر	عنقودية،	كانت	جميعها	على	يد	قوات	النظام	السوري. -	الذخائر	العنقودية:	سجَّ

لنا	ما	ال	يقل	عن	474	برمياًل	متفجرًا	ألقاها	طيران	النظام	السوري	المروحي	وثابت	الجناح. -	البراميل	المتفجرة:	سجَّ

https://drive.google.com/file/d/1Xbh2YdW3-EmGV7PlperF6tWFxrRFLpEh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ysYqMgk0nW3PswlbebTr4blpql8vQzsC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ysYqMgk0nW3PswlbebTr4blpql8vQzsC/view?usp=sharing
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سابعًا: مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان في عامي 2019 و2020:

https://drive.google.com/file/d/1x81IQfkX5olpGHk0LejXHIoI04Tc4531/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x81IQfkX5olpGHk0LejXHIoI04Tc4531/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oKQpa8Xgx65p80Bmw40FTf7nMGxfB2a9/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1vctFKjlEns34cealzAmpidKktAG5BY7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmFQymwIm3NrZBkqbfQP5rCwD_P1L36Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXCbmoYXCzVjWfJR-q5xKihoISXdoehh/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1I5Cvyfkfm5LPnU7eAIj5vo3lmW4EjOnk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LEc8f2Vl2e7mWiJpSpNVH1BV52c9tHwA/view?usp=sharing
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ثامنــًا: اســتعراض أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي عــام 2020:  أطــراف الن

ألف: قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات 
الشيعية األجنبية(:

أواًل: االنتهاكات في معاملة المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال:

أ: المجازر وغيرها من أعمال القتل خارج نطاق القانون:  

اســتمرت	عمليــات	قتــل	المدنييــن	فــي	ســوريا	للعــام	العاشــر	علــى	التوالــي	وبأعــداد	ضخمــة؛	ممــا	يشــير	إلــى	عــدم	
اســتقرار	األوضــاع	فــي	ســوريا،	وإلــى	أنهــا	مــا	تــزال	البلــَد	األخطــر	فــي	العالــم	علــى	حيــاة	المدنييــن،	كمــا	أنهــا	مــكان	
	عــام	2020	قــد	شــهَد	تراجعــًا	فــي	معــدالت	قتــل	 ــا	أنَّ ــا	الحظن ــى	الرغــم	مــن	أنن ــر	آمــن	لعــودة	الالجئيــن،	وعل غي
المدنييــن	علــى	يــد	قــوات	النظــام	الســوري	وحلفائــه	إال	أنهــا	مــا	زالــت	تعتبــر	أعلــى	عمليــات	القتــل	خــارج	نطــاق	

القانــون	فــي	العالــم.

ــد	قــوات	النظــام	الســوري،	 لنا	فــي	األســابيع	التســعة	األولــى	مــن	العــام	نســبة	قتــل	مرتفعــة	جــدًا	علــى	ي ســجَّ
بلغــت	58	%	مــن	الحصيلــة	اإلجماليــة،	جــراء	العمليــة	العســكرية	الشرســة	التــي	كان	يشــنُّها	علــى	منطقــة	إدلــب	

نفيــذ	فــي	6/	آذار. ــز	التَّ فــي	شــمال	غــرب	ســوريا	حتــى	دخــول	اتفــاق	وقــف	إطــالق	النــار	حيِّ

وثَّقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020	قتــَل	قــوات	النظــام	الســوري	432	مدنيــًا،	بينهــم	79 
طفــاًل،	و29	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(،	كمــا	ارتكبــت	11	مجــزرة.

ــد	 بلغــت	نســبة	النســاء	واألطفــال	إلــى	المجمــوع	الكلــي	للضحايــا	المدنييــن	25	%	وهــذا	مؤشــر	صــارخ	علــى	تعمُّ
قــوات	النظــام	الســوري	اســتهداف	المدنييــن	عبــر	عمليــات	القصــف	العشــوائي،	واإلعــدام.

فــي	عــام	2019	قتلــت	قــوات	النظــام	الســوري	بحســب	أرشــيف	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	1497	مدنيــًا	
بينهــم	371	طفــاًل،	و224	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(	وارتكبــت	43	مجــزرة. 
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- أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون على يد قوات النظام السوري:

األحــد	5/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	13:00	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	)Su-24(	تابــع	لقــوات	النظــام	
الســوري	قرابــة	ســتة	صواريــخ	دفعــة	واحــدة	اســتهدفت	ثالثــة	مواقــع	ضمــن	الحــي	الغربــي	فــي	مدينــة	أريحــا	
بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــرقي،	حيــث	ســقط	اثنــان	منهــا	أمــام	مدرســة خالــد بشــير الحلبيــة “المحدثــة”،	وعلــى	
ــة	200م	منهمــا	ســقط	صاروخــان	آخــران	أمــام ُمصلــى الحديــدي	المعــروف	بمســجد	اإلمــام	مالــك،	 بعــد	قراب
فيمــا	ســقط	صاروخــان	علــى	بعــد	300م	مــن	المصلــى	فــي منطقــة األوتســتراد الدولــي حلــب – الالذقيــة حيــث 
يوجــد تجمــٌع ســكني وســاحة فيهــا تجمــع ســيارات؛	تســبَّب	القصــف	فــي	مقتــل 13 مدنيًا )اثنين قــرب المصلى 
الحديــدي،	و11	فــي	منطقــة األوتســتراد	الدولــي(،	بينهــم	3 أطفــال )3	ذكــور(،	وســيدة واحــدة،	إضافــًة	إلــى	إصابــة	
قرابــة	30	آخريــن	بجــراح.	تخضــع	مدينــة	أريحــا	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	

تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.	

الســبت	11/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	12:15	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	)MiG-21(	تابــع	لقــوات	النظــام	
الســوري	صواريــخ	عــدة	علــى	المنــازل	فــي	الحــي	الجنوبــي	مــن	قريــة	النيــرب	بريف	محافظــة	إدلب	الجنوبــي؛	ما أدى 
إلــى مقتــل خمســة مدنييــن	مــن	عائلــة واحــدة	-نازحــون	مــن	قريــة	عطشــان	بريــف	محافظــة	حمــاة	الشــرقي-،	
بينهــم	طفــالن اثنــان )1	ذكــر،	و1	أنثــى(،	وإصابــة	ســبعة	آخريــن	بجــراح.	تخضــع	قريــة	النيــرب	لســيطرة	مشــتركة	

بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

الســبت	11/	كانــون	الثانــي/	2020	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	)MiG-23(	تابــع	لقــوات	النظــام	الســوري	بالصواريخ	
	عــام	فــي	منطقــة	دوار	الملعــب	البلــدي	المعروفــة	بشــارع	األربعيــن	غــرب	مدينــة	إدلــب؛	مــا	أدى	إلــى	

ٍ
وســط	شــارع

مقتــل ثمانيــة مدنييــن دفعــة واحــدة،	بينهــم	طفــالن اثنــان )1	ذكــر،	و1	أنثــى(،	وســيدة	واحــدة،	وإصابــة	قرابــة	30 
آخريــن	بجــراح.	تخضــع	مدينــة	إدلــب	لســيطرة	هيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

2020	قرابــة	الســاعة	14:05	ســجل	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	 15/	كانــون	الثانــي/	 األربعــاء	
قصفــًا	مــن	قبــل	طيــران	ثابــت	الجنــاح	)MiG-23(	تابــع	لقــوات	النظــام	الســوري	بصاروخيــن؛	مســتهدفًا	شــرق	
مدينــة	إدلــب،	ســقط	الصــاروخ	األول	فــي	ســوق	الهــال	خلــف	ســور	مبنــى	المتحــف	الوطنــي،	فيمــا	ســقط	الثانــي	
وســط	المنطقــة	الصناعيــة	علــى	بعــد	قرابــة	290م	-خــط	نظــر-	جنــوب	موقــع	الصــاروخ	األول؛	تســبَّب	الهجــوم	
بحســب قســم الضحايــا لدينــا فــي مقتــل 22 مدنيــًا،	بينهــم	طفــالن	اثنــان	-مــن	بيــن	الضحايــا	“محمــد شــادي 
ــة	68	آخريــن	بجــراح،	وهــذه	 األســعد”	أحــد	عناصــر	مركــز	إدلــب	3	التابــع	للدفــاع	المدنــي	الســوري-،	وإصابــة	قراب
تعتبــر	المجــزرة	األضخــم	التــي	يرتكبهــا	النظــام	الســوري	فــي	شــمال	غــرب	ســوريا	مــن	حيــث	الخســارة	البشــرية	
فــي	حصيلــة	الضحايــا	منــذ	26/	نيســان/	2019،	وتأتــي	بعــد	ثالثــة	أيــام	فقــط	مــن	اإلعــالن	المزعــوم	لوقــف	إطــالق	

النــار.	وقــد	أصدرنــا	تقريــرًا	حــول	الحادثــة.

جثاميــن	ضحايــا	فــي	مشــفى	العيــادات	بمدينــة	إدلــب	إثــر	هجــوم	جــوي	ســوري	علــى	
ــي/	2020	–	بعدســة:	أحمــد	رحــال ــون	الثان ــة	فــي	15/	كان المدين

https://drive.google.com/file/d/1qz_RsWekjyhXPG3tRL34vUa78hh2NUV-/view
http://bit.ly/2U0iJ26
http://bit.ly/2RrFfz6
http://bit.ly/2O19U4t
https://drive.google.com/file/d/1MECSoCsy7CfxK_pkUm89wnj4R0PTXuqI/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EepxO4m8m2pEoaa4C1dgVbgB2d3BtjPDOSfXjcOfyG-zKQ?e=TTZ0gA
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EepxO4m8m2pEoaa4C1dgVbgB2d3BtjPDOSfXjcOfyG-zKQ?e=TTZ0gA
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ealko-y2h-JBkNRqjC0MOj4BeckaEodXWxJsZlh1isrQtA?e=JWsBHQ
http://bit.ly/2O19U4t
https://drive.google.com/file/d/1W6_JPB0GmZH-e-5ixKPDsneyLiA7ZCcN/view
https://drive.google.com/file/d/1h0iibcAE6WAbkYBLA50P0SYe6bufDqis/view
https://drive.google.com/file/d/1h0iibcAE6WAbkYBLA50P0SYe6bufDqis/view
https://drive.google.com/file/d/1t42VnKI9mQAn5CMFwO3L42GRQxT-JArB/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERBBtA5Xz4tKjr73BgKAbcoBIux-mIPOlRc7zds7Z1IHLQ?e=SLDwjW
https://www.google.com/maps/place/Al+Nerab,+Syria/@35.8669072,36.7046692,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x152505c75e0a7461:0xa22412c801dbff8f!8m2!3d35.869581!4d36.7186359
https://drive.google.com/file/d/1EeHYrsc0OsA9Tk7mtSV8QX6-tude32wo/view
https://drive.google.com/file/d/1rBXgHAxjtmvYgQXM7qwiVbLbMjkKnfBZ/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQhTatJKRR5DpQa_aSBjBacBmDoRwSUQIuhkEA0Alp2kKA?e=9HD1o3
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERBBtA5Xz4tKjr73BgKAbcoBIux-mIPOlRc7zds7Z1IHLQ?e=SLDwjW
https://drive.google.com/file/d/14bvuahOIJK7HWTZQk1jyOMPIU7l88W7N/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ea4F-6N_QVxDv1w4tyFvr6sBi9vh0rKHs61imTVlSDRMSw?e=R6BprE
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcEBNJ84xmRJiYu8FhzC0jYB4knq-k3OpWNM9PUz3xQrKg?e=xZl2ND
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQHkmw7SA_1Gh5di1jOM8y4BNYhDXaij3WsMCCXT64vZCQ?e=99zxFo
https://drive.google.com/file/d/1qz_RsWekjyhXPG3tRL34vUa78hh2NUV-/view
https://drive.google.com/file/d/1YCirB9o3z8RSvMsqXQ0IkigihftGwwqF/view
https://drive.google.com/file/d/1rlKQ0JJs0ZlYeI6WbU2n6V0BeXCCkpIT/view
https://drive.google.com/file/d/1rlKQ0JJs0ZlYeI6WbU2n6V0BeXCCkpIT/view
https://drive.google.com/file/d/1svbbxdd_DrmLMajUFSVFh54VM9HWR2q1/view
https://drive.google.com/file/d/1UywX1BMJpCyH3QVSLpfG2KmdykdCyM96/view
https://drive.google.com/file/d/1Q3MTwxOnNCFtS1yiJNFROCL4INMHGUio/view
https://drive.google.com/file/d/13Rth813CuaBJHkgsHyIrFLSSygEBCKbw/view
https://drive.google.com/file/d/1YCirB9o3z8RSvMsqXQ0IkigihftGwwqF/view
https://sn4hr.org/arabic/2020/01/27/11893/
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	بالمدنييــن	المتســوقين	وقــت	 أكــد	لنــا	جميــع	مــن	تواصلنــا	معهــم	أن	المنطقــة	المســتهدفة	كانــت	تعــجُّ
اســتهدافها	وأنهــا	خاليــة	مــن	أيــة	أهــداف	عســكرية	محتملــة.

لحقــوق	 الســورية	 الشــبكة	 تواصلــت	
اإلنســان	مــع	الناشــط	اإلعالمــي	أحمد	غجر،	
مــن	أبنــاء	مدينــة	إدلــب،	الذي	كان	في	ســوق	
المنطقــة	الصناعيــة	وقــت	 النجاريــن	فــي	
الهجــوم،	وعلــم	عــن	طريــق	المراصــد	بتوجه	
مدينــة	 أجــواء	 مــن	 الجنــاح	 ثابــت	 طيــران	
ســراقب	باتجــاه	الغــرب	وهو	بحســب	أحمد	
المســار	الــذي	يســلكه	الطيــران	عــادة	قبــل	
دخولــه	أجــواء	مدينــة	إدلــب:	“مــن ســطح 
دكاننــا تابعــت الطائــرة وشــاهدتها قادمــة 
رأيــت  ثــم  الغــرب،  باتجــاه  الشــرق  مــن 
انقضاضهــا حتــى ارتفــاع 1كــم عــن األرض 
وقصفهــا صاروخيــن، كان ثانيهمــا علــى 
أتبعتهمــا  ثــم  عنــي،  700م  قرابــة  بعــد 
غربــًا  بعدهــا  لتتجــه  حراريــة،  ببالونــات 
ثــم جنوبــًا باتجــاه أريحــا”	أخبرنــا	أحمــد	أنــه	
توجــه	بعدهــا	مباشــرة	إلــى	موقــع	ســقوط	
الصــاروخ	لتصويــر	المــكان،	إال	أنه	ما	لبث	أن	
ــى	انتشــال	 ــدأ	بمســاعدة	المســعفين	عل ب
“العــدد  ومصابيــن،  قتلــى	 مــن	 الضحايــا	
ــا كان فــي المنطقــة  ــر مــن الضحايــ األكب

الصناعيـــة ومن بينهم محمد شــادي األســعد المعروف بشــادي إســعاف أحد عناصر الدفاع المدني” أضاف	
ــاد	اســتخدامه	مــن	قبــل	ســالح	الجــو	 ــر	مــن	المعت ــت	أكب ــة	للصــاروخ	المســتخدم	كان أحمــد	أن	القــدرة	التدميري

الســوري	وتســبَّب	فــي	انهيــار	المبنــى	بشــكل	كامــل.

األحــد	1/	آذار/	2020	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	تابــع	لقــوات	النظــام	الســوري	صواريــخ	عــدة	علــى	المنــازل	
فــي	قريــة	كفرنتيــن	الواقعــة	شــرق	مدينــة	دارة	عــزة	بريــف	محافظــة	حلــب	الغربــي؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	خمســة 
ــى	أّن	المنطقــة	المســتهدفة	تقــع	قــرب	 مدنييــن معظمهــم	مــن	عائلــة واحــدة،	بينهــم	طفــل	واحــد،	نشــير	إل
ــل	فــي	المعارضــة	 ــن	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائ ــة	كفرنتي ــة.	تخضــع	قري ــه	القــوات	التركي موقــع	تتمركــز	في

ــة. ــر	الشــام	وقــت	الحادث ــة	تحري المســلحة	وهيئ

تحليل بصري يظهر موقعي سقوط الصاروخين في سوق الهال 
والمنطقة الصناعية:

https://drive.google.com/file/d/1R0nXT-il3QGm9RLTngLozNRaD3BFTaL3/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdrgdnqO2c5NhWmeqA4W6KsB_qeLlLZPrmI0pviU8fS-xQ?e=qQDT55
https://drive.google.com/file/d/1iVuJWATnqmGssAxbQU5O7cma5GKc-ipM/view
https://drive.google.com/file/d/1R0nXT-il3QGm9RLTngLozNRaD3BFTaL3/view
https://drive.google.com/open?id=1pCLEB9lv6v111GWVm6s_GUNLIHA79g5g
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األحــد	31/	أيــار/	2020	أطلــق	عناصــر	تابعــون	لقــوات	النظــام	الســوري	متمركــزون	علــى	نقطــة	تفتيــش	عســكرية	
	طــه	

ِ
مؤقتــة	“حاجــز”	ُأنشــأت	شــرق	مدينــة	نــوى	بريــف	محافظــة	درعــا	الغربــي،	الرصــاص	علــى	كّل	مــن	المدنَييــن

موســى	الســعدي	وهايــل	محمــد	الســعدي	أثنــاء	محاولتهمــا	ســلك	طريــق	آخر	بعــد	أن	تفاجئا	بنقطــة	التفتيش؛	
مــا	أدى	إلــى	مقتلهمــا.	تخضــع	المنطقــة	لســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	وقــت	الحادثــة.

الثالثــاء	29/	أيلــول/	2020	هاجمــت	عناصــر	ميليشــيات	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	مدنييــن	يعملــون	فــي	رعــي	
األغنــام	ويقيمــون	فــي	قريــة	الفاســدة	الواقعــة	فــي	منطقــة	الباديــة	جنــوب	شــرق	بلــدة	الســعن	بريــف	محافظــة	
حمــاة	الشــرقي،	وأطلقــوا	الرصــاص	عليهــم؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	9	مدنييــن،	معظمهــم	مــن	عائلــة	واحــدة،	كمــا	
قامــت	العناصــر	بنهــب	ممتلكاتهــم	مــن	أمــوال	وأغنــام	وســيارات،	نشــيُر	إلــى	أن	معظــم	الضحايــا	كانــوا	مــن	
قاطنــي	مخيــم	الركبــان	علــى	الحــدود	الســورية	األردنيــة	بريــف	محافظــة	حمــص	وعــادوا	إلــى	المنطقــة.	تخضــع	

المنطقــة	لســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	وقــت	الحادثــة.

األحــد	6/	كانــون	األول/	2020	قضــى	المدنــي	عامــر	محمــد	النايــف	جــراء	إطــالق	الرصــاص	عليــه	مــن	قبــل	عناصــر	
تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	متمركــزة	علــى	نقطــة	تفتيــش	عســكرية	“حاجــز”	فــي	قريــة	الســيال	التابعــة	
لمدينــة	البوكمــال	بريــف	محافظــة	ديــر	الــزور	الشــرقي.	تخضــع	المنطقــة	لســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	

ــة. وقــت	الحادث

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غير المشروع:
اســتهدفت	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	عــام	2020	بعمليــات	االعتقــال	والمالحقــة	األشــخاص	الذيــن	أجــروا	
تســوية	ألوضاعهــم	األمنيــة	فــي	المناطــق	التــي	وقعــت	اتفاقــات	مصالحة/تســوية	مــع	قــوات	النظــام	الســوري،	
ــزت	االعتقــاالت	فــي	محافظتــي	ريــف	دمشــق	ودرعــا	وحصــل	معظمهــا	ضمــن	حمــالت	دهــم	واعتقــال	 وتركَّ
جماعيــة،	اســتهدفت	المدنييــن	وعمــال	ســابقون	فــي	منظمــات	إنســانية	ونشــطاء،	ومنشــقون	عــن	قــوات	
النظــام	الســوري،	وقــد	وثــق	فريــق	قســم	المعتقليــن	فــي	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــا	ال	يقــل	عــن	

ــة. 307	حــاالت	اعتقــال	بحــق	أشــخاص	ممــن	أجــروا	تســويات	ألوضاعهــم	األمني

كمــا	شــهدت	المناطــق	التــي	اســتعادتها	قــوات	النظــام	الســوري	ضمــن	عملياتهــا	العســكرية	فــي	عــام	2020 
فــي	أريــاف	محافظــات	حلــب	وإدلــب	وحمــاة	عمليــات	اعتقــال	اســتهدفت	المدنييــن	الذيــن	بقــوا	فــي	منازلهــم	ولــم	
ينزحــوا.	وكان	أعلــى	معــدل	لحصيلــة	االعتقــاالت	وفــق	قاعــدة	بيانــات	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	قــد	

ســجلناه	فــي	شــهر	شــباط/	2020.

منــذ	بدايــة	عــام	2020	ســجلنا	عمليــات	اعتقــال	اســتهدفت	العائديــن	مــن	مناطــق	نزوحهــم	إلــى	مناطقهــم	
األصليــة	التــي	تســيطر	عليهــا	قــوات	النظــام	الســوري،	كمــا	ســجلنا	عمليــات	اعتقــال	اســتهدفت العائديــن مــن 
لبنــان	بشــكل	غيــر	قانونــي	إلــى	مدنهــم،	ووجهــت	إليهــم	تهــم	اإلرهــاب،	لهــذا	فنحــن	دائمــًا	نوصــي	بعــدم	عــودة	

https://sn4hr.org/arabic/2020/09/09/12646/
https://sn4hr.org/arabic/2020/09/09/12646/
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الالجئيــن	أو	النازحيــن	إلــى	مناطــق	ســيطرة	النظــام	الســوري	لعــدم	وجــود	أيــة	ضمانــات	حقيقيــة	بعــدم	االعتقــال	
أو	التعذيــب	أو	اإلخفــاء	القســري	أو	التجنيــد	اإللزامــي،	وثَّــق	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــا	ال	يقــل	

	العائديــن	مــن	بينهــا	89	حالــة	اعتقــال	اســتهدفت	العائديــن	مــن	خــارج	ســوريا. عــن	156	حالــة	اعتقــال	بحــقِّ

ولــم	تتوقــف	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	عــام	2020	عــن	مالحقــة	المواطنيــن	الســوريين	على	خلفيــة	معارضتهم	
السياســية	وآرائهــم	المكفولــة	بالدســتور	والقانــون	الدولــي،	وطالــت	المالحقــات	واالعتقــاالت	التعســفية	عــددًا	
مــن	المواطنيــن	الســوريين	لمجــرد	انتقادهــم	تدهــور	الظــروف	المعيشــية	واالقتصاديــة	فــي	مناطــق	ســيطرة	
النظــام،	وكان	مــن	بينهــم	محامــون	ومدرســون	احتجزتهــم	قــوات	النظــام	الســوري	عبــر	مداهمــة	منازلهــم	
وأماكــن	عملهــم.	كمــا	ســجلنا	عمليــات	اعتقــال	ومالحقــة	بحــق	مواطنيــن	علــى	خلفيــة	مشــاركتهم	فــي	تظاهرات	
وأنشــطة	معارضــة	للنظــام	الســوري	فــي	محافظــة الســويداء،	مــن	بينهــم	طــالب	جامعيــون،	وقــد	حصلــت	
معظــم	عمليــات	االعتقــال	تلــك	فــي	أثنــاء	مرورهــم	علــى	نقــاط	التفتيــش	التابعــة	لقــوات	النظــام	فــي	مدينتــي	

دمشــق	والســويداء.

كمــا	قامــت	قــوات	النظــام	الســوري	باعتقــاالت	بحــق	األشــخاص	المتنقليــن	والمســافرين	إلــى	المناطــق	الخارجة	
عــن	ســيطرتها	عبــر	نقــاط	تفتيشــها،	واعتقــاالت	جــرت	بســبب	إجــراء	اتصــاالت	هاتفيــة	مــع	المناطــق	الخارجــة	
	األطفــال	والنســاء	وكبــار	الســن.	كمــا	جــرت	بعــض	حــوادث	االعتقال	

ِ
عــن	ســيطرة	النظــام	الســوري،	ولــم	تســتثن

بحــق	أشــخاص	عامليــن	فــي	مجــال	الصرافــة	وتحويــل	العمــالت،	وعمليــات	االحتجــاز	هــذه	تهــدف	غالبــًا	إلــى	
ابتزازهــم	وأهلهــم	ماديــًا	بهــدف	الحصــول	علــى	مبالــغ	طائلــة	مقابــل	اإلفــراج	عنهــم.	وطالــت	عمليــات	االعتقــال	
عــددًا	مــن	المعتقليــن	الذيــن	أفــرج	عنهــم	فــي	األشــهر	الســابقة؛	بذرائــع	مختلفــة	كإتــالف	وثائقهــم	الشــخصية	أو	

	البحــث	أو	ألجــل	ســوقهم	إلــى	الخدمــة	العســكرية. عــدم	حصولهــم	علــى	ورقــة	كــفِّ

المدنيــة	 الســجون	 مــن	 545	معتقــاًل	 الســوري	ســبيل	 النظــام	 قــوات	 إخــالء	 أيضــًا	 	2020 عــام	 فــي	 لنا	 ســجَّ
مــدد	 وتراوحــت	 التعســفية،	 أحكامهــم	 انتهــاء	 بعــد	 عنهــم	 أفــرج	 المحافظــات،	معظمهــم	 فــي	 المنتشــرة	
اعتقالهــم	بيــن	أربــع	إلــى	تســع	ســنوات.	مــن	بيــن	حصيلــة	المفــرج	عنهــم	ســجلنا	مــا	ال	يقــل	93	شــخصًا	أفــرج	
	رئاســي	خــاص،	وعمليــة	مصالحــة	اســتهدفت	المعتقليــن	

ٍ
عنهــم	فــي	تشــرين	الثانــي	وكانــون	األول	ضمــن	عفــو

الذيــن	أجــروا	تســويات	ســابقًا	مــن	أبنــاء	محافظــة	درعــا،	بينهــم	منشــقون	عــن	قــوات	النظــام	الســوري	تراوحــت	
مــدد	اعتقالهــم	بيــن	عــام	واحــد	إلــى	عاميــن	اثنيــن،	كمــا	رصدنــا	287	شــخصًا	مــن	المفــرج	عنهــم	خرجــوا	مــن	مراكــز	
االحتجــاز	علــى	خلفيــة	صــدور	مرســوم	العفــو	رقــم	6	لعــام	2020	)حصيلــة	حــاالت	االعتقــال	أعلــى	مــن	حصيلــة	
المفــرج	عنهــم(،	وقــد	أصدرنــا	تقريــرًا خاصــًا	حــول	ذلــك،	حيــث	شــملتهم	بعــض	المــواد	الصــادرة	عــن	مرســوم	
العفــو	الجزئــي	والمتعلقــة	بتخفيــف	مــدة	الحكــم،	وأصدرنــا تقريــرًا	آخــر	حــول	نجــاح	النظــام	الســوري	فــي	تخفيــف	
	تفشــي	جائحــة	كوفيــد-	19	عبــر	مرســوم	 الضغــط	الدولــي	عليــه	لإلفــراج	عــن	عشــرات	آالف	المعتقليــن،	فــي	ظــلِّ
	مخــادع.	وقــد	أظهــرت	صــور	بعــض	المعتقليــن	المفــرج	عنهــم	تعرضهــم	بشــكل	واضــح	لســوء	التغذيــة	

ٍ
عفــو

وإهمــال	الرعايــة	الصحيــة	فــي	أثنــاء	احتجازهــم.	

https://sn4hr.org/arabic/?p=12345
http://sn4hr.org/arabic/?p=12042
https://sn4hr.org/arabic/2020/05/15/12214/
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النظام السوري ال يكترث لحياة المعتقلين في ظل تفشي جائحة كوفيد-19:

تزايــدت	المخاطــر	الكارثيــة	التــي	تهــدد	حيــاة	المعتقليــن	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	مــع	
انتشــار	جائحــة	كوفيــد-	19	بســبب	ظــروف	االحتجــاز	الالإنســانية	التــي	يتعرضــون	لهــا،	وبشــكل	خــاص	االكتظــاظ	
ــة	50	معتقــل،	 	قراب ــة	4 * 6	م2،	وقــد	تضــمُّ ــغ	متوســط	مســاحة	الزنزان ــث	يبل ضمــن	مســاحات	ضيقــة	جــدًا،	حي
أي	بالــكاد	يحصــل	المعتقــل	علــى	مســاحة	70	ســم2	مــن	أجــل	الجلــوس	والنــوم،	وعــادة	مــا	يتنــاوب	المعتقلــون	
علــى	اســتخدام	هــذه	المســاحة	عندمــا	تفــوق	أعدادهــم	القــدرة	االســتيعابية	للزنزانــة،	كمــا	أنهــا	تفتقــر	للتهويــة	
والنظافــة،	وتــزداد	األوضــاع	ســوءًا	فــي	الزنازيــن	والمنفــردات	التــي	تقــع	فــي	الطوابــق	الســفلية	التــي	ينعــدم	فيهــا	
ــة	 حتــى	الضــوء،	ويمنــع	المعتقلــون	طــوال	مــدة	اعتقالهــم	فــي	األفــرع	األمنيــة	مــن	الخــروج	إلــى	ســاحة	التهوي
للتعــرض	للشــمس،	وعبــر	مقارنــة	حصيلــة	المفــرج	عنهــم	بعــد	مرســوم	العفــو	األخيــر	البالغــة	287	شــخصًا	
وحصيلــة	حــاالت	االعتقــال	البالغــة	905	حــاالت،	والتــي	تفــوق	حصيلــة	اإلفــراج	بقرابــة	مرتيــن	ونصــف،	تؤكــد	
لنا	أعلــى	حصيلــة	لالعتقــاالت	منــذ	بــدء	 المقارنــة	أن	النظــام	الســوري	ال	يكتــرث	لحيــاة	المعتقليــن،	وقــد	ســجَّ
لنا	مــا	اليقــل	عــن	26	حالــة	اعتقــال	لكــوادر	طبيــة	 تفشــي	جائحــة	كوفيــد-19،	فــي	شــهر	أيلــول/	2020.	وقــد	ســجَّ
منــذ	كانــون	الثانــي/	2020	حتــى	نهايــة	كانــون	األول/	2020	بينهــم	1	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(	مــن	قبــل	قــوات	النظــام	

الســوري.

وثــق	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــا	ال	يقــل	عــن	908	أشــخاص،	مــن	بينهــم	23	ســيدة	و13 
ــل	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	عــام	2020،	أفــرج	عــن	212	منهــم	 طفــاًل	تعرضــوا	لالعتقــال	التعســفي	مــن	قب
ل	مــا	ال	يقــل	عــن	 معظمهــم	لــم	يخضعــوا	أليــة	محاكمــات،	واقتيــد	العديــد	منهــم	إلــى	الخدمــة	العســكرية،	وتحــوَّ
696	شــخصًا،	بينهــم	7	ســيدة،	و4	طفــاًل	إلــى	مختفيــن	قســريًا.	فــي	حيــن	وثقنــا	مــا	ال	يقــل	عــن	2797	حالــة	اعتقــال	
تعســفي	بينهــا	125	ســيدة	و113	طفــاًل	مــن	قبــل	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	عــام	2019.	ويعــود	انخفــاض	
حصيلــة	االعتقــاالت	إلــى	ازديــاد	صعوبــات	عمليــات	التحقــق	والتوثيــق	فــي	المناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	النظــام	
الســوري	وإعــادة	إحــكام	القبضــة	األمنيــة	علــى	تلــك	المناطــق	وخــوف	الســكان	مــن	اإلبــالغ	وتســجيل	االنتهــاكات	

خشــية	تعرُّضهــم	للمالحقــات	والتهديــدات	مــن	قبــل	قــوات	النظــام.

- أبرز الحوادث:

الجمعــة	7/	شــباط/	2020	قامــت	قــوات	النظــام	الســوري	بحملــة	دهــم	واعتقــال	فــي	بلــدة	عيــن	ترمــا	فــي	
الغوطــة	الشــرقية	بمحافظــة	ريــف	دمشــق،	وثقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	اعتقــال	5	متطوعيــن	

فــي	منظومــة	الدفــاع	المدنــي،	واقتيادهــم	إلــى	جهــة	مجهولــة.

الجمعــة	3/	نيســان/	2020	اعتقلــت	قــوات	النظــام	الســوري	3	ســيدات،	مــن	أبنــاء	حــي	الموظفيــن	بمدينــة	ديــر	
الــزور،	لــدى	عودتهــن	مــن	مناطــق	تخضــع	لســيطرة	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	إلــى	حــي	الموظفيــن،	واقتادتهن	

إلــى	جهــة	مجهولــة.
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اإلثنيــن	15/	حزيــران/	2020	قامــت	قــوات	النظــام	الســوري	بحملــة	دهــم	واعتقــال	فــي	ســاحة	الســير	وســط	مدينة	
الســويداء،	علــى	خلفيــة	التظاهــرات	المناهضــة	للنظــام	الســوري	فــي	المدينــة،	وثقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	
اإلنســان	اعتقــال	9	مدنيــًا،	مــن	بينهــم	موظفــون	حكوميــون	كانــوا	قــد	فصلــوا	تعســفيًا	مــن	وظائفهــم	فــي	وقــت	

ســابق	بســبب	مواقفهــم	مــن	النظــام	الســوري.	ثــم	ســجلنا	اإلفــراج	عنهــم	يــوم	الخميــس	9/	تمــوز/	2020.

الجمعــة	3/	تمــوز/	2020	قامــت	قــوات	النظــام	الســوري	بحملــة	اعتقــال	علــى	إحــدى	نقــاط	التفتيــش	التابعــة	لهــا	
فــي	مدخــل	مخيــم	اليرمــوك	جنــوب	مدينــة	دمشــق،	وثقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	اعتقــال	5	مدنيــًا	

	مجهولــة.
ٍ
بينهــم	1	ســيدة،	واقتيادهــم	إلــى	جهــة

- أبرز الحاالت:

ثائــر	منيــر	النعســان،	طالــب	جامعــي	فــي	كليــة	الطــب	البيطــري	فــي	جامعــة	درعــا،	مــن	أبنــاء	بلــدة	تســيل	غــرب	
محافظــة	درعــا،	اختطفتــه	عناصــر	مســلحة	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	يــوم	األحــد	19/	كانــون	الثانــي/	2020،	
يــزال	مصيــره	مجهــواًل	بالنســبة	للشــبكة	الســورية	لحقــوق	 فــي	منطقــة	درعــا	المحطــة	بمدينــة	درعــا،	وال	

اإلنســان.

محمــود	الســرحان،	مجنــد	منشــق	عــن	قــوات	النظــام	الســوري،	مــن	
أبنــاء	بلــدة	الجــوالن	بريــف	محافظــة	القنيطــرة،	ويقطــن	فــي	مخيــم	درعــا	
ــه	عناصــر	قــوى	األمــن	 ــة	درعــا،	اعتقلت ــن	الفلســطينيين	فــي	مدين لالجئي
حزيــران/	 	/12 الجمعــة	 الســوري	 النظــام	 لقــوات	 التابعــة	 العســكري	
2020،	وذلــك	لــدى	مــروره	علــى	إحــدى	نقــاط	التفتيــش	التابعــة	لهــا	قــرب	
المشــفى	الوطنــي	فــي	حــي	الســحاري	بمدينــة	درعــا،	وقــد	ســجلنا	أنــه	تــم	
ــه	 ــي	التقطــت	ل ــي،	ونالحــظ	فــي	الصــورة	الت ــوم	التال ــه	فــي	الي اإلفــراج	عن

ــار	تعذيــب	شــديد	علــى	جســده. بعــد	اإلفــراج	عنــه	آث

،	مــن	أبنــاء	مدينــة	حمــاة،	اعتقلتــه	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	مدينــة	حمــاة	يــوم	
ٍ
عبــد الرحيــم الســمان،	محــام

الســبت	19/	أيلــول/	2020،	علــى	خلفيــة	انتقــاده	لألوضــاع	المعيشــية	فــي	المدينــة	علــى	صفحتــه	الشــخصية	فــي	
موقــع	“فيســبوك”،	واقتادتــه	إلــى	فــرع	األمــن	الجنائــي	فــي	المدينــة،	وقــد	ســجلنا	اإلفــراج	عنــه	يــوم	الخميــس	24/ 

أيلــول/	2020.

إســراء	عيســى	خميــس	وطفلتهــا	هاتــون	عجــاج،	مــن	أبنــاء	قريــة	كناكــر	
بمحافظــة	ريــف	دمشــق،	اعتقلتهــن	عناصــر	قــوى	األمــن	الجــوي	التابعــة	
ــاء	20/	أيلــول/	2020	لــدى	مرورهــن	علــى	 لقــوات	النظــام	الســوري	الثالث
إحــدى	نقــاط	التفتيــش	التابعــة	لهــا	بالقــرب	مــن	جســر	بلــدة	الطيبــة	
بمحافظــة	ريــف	دمشــق	الغربــي،	ثــم	ســجلنا	اإلفــراج	عنهن	يــوم	األربعاء	

7/	تشــرين	األول/	2020.

صورة تظهر آثار التعذيب على جسد 
المفرج عنه محمود السرحان

الطفلة هاتون عجاج

https://drive.google.com/file/d/1nEFEx4Luv0s_qCucWLJfOxG42GdiEWn9/view
https://drive.google.com/file/d/1JJQiWChrF3lf9UFWURjBYlcgpvAL_oCm/view
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صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري تظهــر آثــار اإلهمــال الكبيــر للرعايــة 
الطبيــة والصحيــة:

عبــد	الحميــد	محمــود	الغافــل	الحــاج	علــي،	مــن	
درعــا	 بريــف	محافظــة	 غزالــة	 خربــة	 بلــدة	 أبنــاء	
النظــام	 قــوات	 اعتقلتــه	 الشــرقي،	 الشــمالي	
 2014 األول/	 كانــون	 	/9 الثالثــاء	 يــوم	 الســوري	
	اعتقالــه	قرابــة	 فــي	بلــدة	خربــة	غزالــة،	واســتمرَّ
خمــس	ســنوات	ونصــف،	ثــم	تــم	اإلفــراج	عنــه	
صيدنايــا	 ســجن	 مــن	 	2020 نيســان/	 	/17 فــي	

دمشــق. ريــف	 بمحافظــة	 العســكري	

فــارس	جهّيــم،	مجنــد	منشــق	عــن	قــوات	النظــام	
الســوري،	مــن	أبنــاء	بلــدة	زاكيــة	فــي	محافظــة	
ريــف	دمشــق	الغربــي،	اعتقلتــه	قــوات	النظــام	
الســوري	فــي	عــام	2017،	لــدى	مراجعتــه	إلجــراء	
عمليــة	التســوية	بشــكل	فــردي،	وبضمانــات	مــن	
	اإلفــراج	 لجنــة	المصالحــة	فــي	بلــدة	زاكيــة،	وتــمَّ
عنــه	يــوم	األحــد	19/	نيســان/	2020	مــن	ســجن	
صيدنايــا	العســكري	بمحافظــة	ريــف	دمشــق.

قريــة	 أبنــاء	 مــن	 وهــو	 البلخــي،	 قاســم	 بشــار	
نصيــب	بريــف	محافظــة	درعــا	الشــرقي،	اعتقلتــه	
	 قــوات	النظــام	الســوري	فــي	عــام	2018،	واســتمرَّ
تمــوز/	 	/27 وفــي	 اثنيــن،	 قرابــة	عاميــن	 اعتقالــه	
صيدنايــا	 ســجن	 مــن	 عنــه	 اإلفــراج	 تــم	 	2020

دمشــق. ريــف	 بمحافظــة	 العســكري	

صورة تظهر مقارنة بين حالة عبد الحميد الحاج علي الصحية 
والجسدية قبل دخوله المعتقل وبعد الخروج منه

صورة تظهر مقارنة بين الحالة الصحية والجسدية لفارس جهيم 
قبل دخول المعتقل وبعد الخروج منه

صورة تظهر مقارنة بين الحالة الصحية والجسدية لبشار قاسم 
البلخي قبل دخول المعتقل وبعد الخروج منه

https://drive.google.com/file/d/1IK3IWnGgz9JVrw1aDGgUbZMGLQ-wu1pc/view
https://drive.google.com/file/d/1WwYhPy82r5NxbHh--3bZKyGY-eRPEI2U/view
https://drive.google.com/file/d/17bdJVLE0n1BOOKO21ztUkkAUX7xXhhQU/view
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ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:

	جميــع	الذيــن	مــروا	بتجربــة	االعتقــال	تعرضــوا	للتعذيــب	منــذ	 فــي	وصــف	يــكاد	ينطبــق	علــى	المعتقليــن	فــإنَّ
ــل	 ــر	مفصَّ لنا	فــي	تقري أول	لحظــة	العتقالهــم	وطــوال	تنقلهــم	بيــن	مراكــز	االحتجــاز	بشــكل	روتينــي،	وقــد	ســجَّ
ــرز	أســاليب	التعذيــب	التــي	اســتخدمتها	قــوات	النظــام	فــي	مراكــز	احتجازهــا	والمشــافي	العســكرية	التابعــة	 أب
لهــا،	والتــي	بلغــت 72 أســلوبًا	للتعذيــب	الجســدي	والنفســي	والجنســي،	قمنــا	برســمها	بشــكل	يحاكــي	الواقــع	

ــات	المعتقليــن	الناجيــن. ــا	مئ ومســتوحاة	ممــا	رواه	لن

ــا	بوفاتهــم	داخــل	مركــز	االحتجــاز	فــي	تاريــخ	 ــان	ال	يقــوم	النظــام	الســوري	بإبــالغ	ذوي	الضحاي فــي	معظــم	األحي
ــر	الناجيــن	مــن	مراكــز	االحتجــاز	أو	بعــد	مراجعتهــم	عــدة	مــرات	 وفاتهــم،	وتعلــم	العائــالت	بوفــاة	أبنائهــا	إمــا	عب
لمقــرات	الشــرطة	العســكرية	بدمشــق،	أو	عبــر	دوائــر	الســجل	المدنــي،	وغالبــًا	مــا	تحصــل	العائــالت	علــى	هــذه	
لنا	مــا	ال	يقــل	عــن	18	شــخصًا	علــَم	ذووهــم	 المعلومــات	بعــد	ســنين	عــدة	مــن	تاريــخ	وفــاة	المعتقــل،	وقــد	ســجَّ
ــة	هــؤالء	 ــي	فــي	المحافظــات	الســورية	فــي	عــام	2020.	وغالبي ــجل	المدن ــر	السِّ ــر	مراجعتهــم	لدوائ بوفاتهــم	عب
أكــدت	لنــا	عائالتهــم	بأنهــم	كانــوا	بصحــة	جيــدة	عنــد	اعتقالهــم،	ونعتقــد	أنهــم	توفــوا	بســبب	التعذيــب	وإهمــال	
الرعايــة	الصحيــة،	باســتثناء	نســبة	قليلــة	منهــم	قضــوا	جــراء	أحــكام	اإلعــدام	التــي	أصدرتهــا	المحاكــم	الميدانيــة	

العســكرية.
فــي	عــام	2020	رصدنــا	تســليم	قــوات	النظــام	الســوري	جثاميــن	14	ممــن	قضــوا	بســبب	التعذيــب	داخــل	مراكــز	
االحتجــاز	التابعــة	لــه،	وبشــكل	رئيــس	فــي	ســجن	صيدنايــا	العســكري	-وممــن	كانــوا	قــد	أجــروا	تســوية	ألوضاعهم	
األمنيــة	فــي	وقــت	ســابق-،	بعــد	مــرور	مــدد	وجيــزة	علــى	اعتقالهــم،	تتــراوح	بيــن	عــدة	أســابيع	إلــى	ســنة،	وقــد	

اســتهدفت	هــذه	الحــوادث	أبنــاء	محافظــة	درعــا.

وثَّــق	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020،	مقتــل	مــا	ال	يقــل	عــن	130	شــخص	بســبب	
التعذيــب	وإهمــال	الرعايــة	الصحيــة	علــى	يــد	قــوات	النظــام	الســوري،	بينهــم	1	ســيدة،	فــي	مقابــل	275	شــخصًا،	

قــد	تــم	توثيــق	مقتلهــم	بســبب	التعذيــب	علــى	يــد	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	عــام	2019.

- أبرز الحاالت:
عمــر محمــد غنــوم،	طالــب	جامعــي	فــي	كليــة	الطــب	
البشــري	فــي	جامعــة	تشــرين	بمدينــة	الالذقيــة،	مــن	
أبنــاء	قريــة	الحميديــة	التابعــة	لمدينــة	القصيــر	غــرب	
محافظــة	حمــص،	مــن	مواليــد	عــام	1992،	اعتقلتــه	
قــوات	النظــام	الســوري	يــوم	األربعــاء	1/	أيــار/	2013 
فــي	جامعــة	تشــرين،	وقــد	علــم	ذووه	يــوم	الجمعــة	17/ 
ــه	مســجل	فــي	دائــرة	الســجل	 كانــون	الثانــي/	2020،	أنَّ
المدنــي	علــى	أنــه	قــد	توفــي	يــوم	اإلثنيــن	24/	تشــرين	
لحقــوق	 الســورية	 الشــبكة	 وترجــح	 	،2014 الثانــي/	
اإلنســان	أن	قــد	توفــي	بســبب	التعذيــب	داخــل	أحــد	
الســوري. النظــام	 لقــوات	 التابعــة	 االحتجــاز	 مراكــز	

وثيقة وفاة الضحية عمر غنوم

https://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
https://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
https://drive.google.com/file/d/1MiJqpRz2nSSgGXhVw_g0iNAQEy2Y5XQM/view
https://drive.google.com/file/d/1ehXbeD3QgvhSaJTXtME-j40kxVTjzFIk/view
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ــد	عــام	 ــزور	الشــرقي،	مــن	موالي ــر	ال ــة	بريــف	محافظــة	دي ــة	القوري ــاء	مدين ــام	محمــد	النافــع،	مــن	أبن الســيدة	هي
1985،	متزوجــة،	اعتقلتهــا	قــوات	النظــام	الســوري	الثالثــاء	3/	آذار/	2020،	مــن	مبنــى	الهجــرة	والجــوازات	فــي	
مدينــة	دمشــق،	واقتادتهــا	إلــى	فــرع	فلســطين	فــي	المدينــة،	ومنــذ	ذلــك	الوقــت	تقريبــًا	وهــي	فــي	عــداد	الُمختفيــن	
قســريًا؛	نظــرًا	لعــدم	الســماح	ألحــد	ولــو	كان	محاميــًا	بزيارتهــا.	اإلثنيــن	11/	أيــار/	2020،	أبلغــت	قــوات	النظــام	
الســوري	ذويهــا	باســتالم	جثمانهــا	مــن	مشــفى	تشــرين	العســكري	فــي	مدينــة	دمشــق	بعــد	وفاتهــا	يــوم	
	جيــدة	حيــن	

ٍ
الجمعــة	1/	أيــار/	2020،	ولــدى	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	معلومــات	أّن	هيــام	كانــت	بصحــة

ــة	الصحيــة. ــر	وفاتهــا	بســبب	التعذيــب	وإهمــال	الرعاي 	كبي
ٍ
اعتقالهــا؛	ممــا	ُيرّجــح	بشــكل

الطبيــب	إبراهيــم عبــد القــادر الزعبــي،	أخصائــي	قلبيــة،	حاصــل	علــى	الدكتــوراه	فــي	اختصــاص	كهربــاء	القلــب	
مــن	جامعــة	ليســتر	البريطانيــة،	مــن	أبنــاء	بلــدة	اليــادودة	بريــف	محافظــة	درعــا	الغربــي،	مــن	مواليــد	عــام	1964،	
اعتقلتــه	عناصــر	فــرع	األمــن	العســكري	التابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	اإلثنيــن	22/	حزيــران/	2020،	إثــر	مداهمــة	
منزلــه	فــي	شــارع	بغــداد	بمدينــة	دمشــق،	واقتادتــه	إلــى	فــرع	التحقيــق	العســكري	“248”	بمدينــة	دمشــق،	ومنــذ	
ذلــك	الوقــت	تقريبــًا	وهــو	فــي	عــداد	المختفيــن	قســريًا؛	نظــرًا	إلنــكار	النظــام	الســوري	احتجــازه	أو	الســماح	ألحــد	
ولــو	كان	محاميــًا	بزيارتــه.	الخميــس	30/	تمــوز/	2020،	أبلغــت	قــوات	النظــام	الســوري	ذويــه	بوفاتــه	فــي	مشــفى	
المواســاة	فــي	مدينــة	دمشــق،	ولــدى	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	معلومــات	أّن	الطبيــب	إبراهيــم	كان	

	كبيــر	وفاتــه	بســبب	التعذيــب	وإهمــال	الرعايــة	الصحيــة.
ٍ
	جيــدة	حيــن	اعتقالــه؛	ممــا	ُيرّجــح	بشــكل

ٍ
بصحــة

ث: العنف الجنسي:

فــي	عــام	2020	ســجلنا	مــا	ال	يقــل	عــن	ثمانيــة	حــوادث	عنــف	جنســي	وقعــت	بحــق	إنــاث	بالغــات،	خمســة	منهــا	
حدثــت	ضمــن	مراكــز	االحتجــاز،	بينمــا	ســجلنا	حادثتــي	اغتصــاب	انتهــت	بالقتــل	مــن	قبــل	عناصــر	يتبعــون	لقــوات	
النظــام	الســوري	فــي	محافظــة	حمــاة،	وحادثــة	حصلــت	علــى	إحــدى	نقــاط	التفتيــش	التابعــة	لقــوات	النظــام	

الســوري	فــي	محافظــة	حمــص.

ج: انتهاكات حقوق الطفل:
تعــددت	االنتهــاكات	التــي	يتعــرض	لهــا	األطفــال	فــي	ســوريا؛	ونظــرًا	لوجــود	
أنمــاط	عــدة	ومتنوعــة	فــي	شــدتها	وأثرهــا	المجحــف	فإننــا	فــي	الشــبكة	
ــز	علــى	فئــات	مــن	االنتهــاكات	الخطيــرة	 الســورية	لحقــوق	اإلنســان	نركِّ
والجســيمة	المهــددة	للحيــاة	التــي	حددهــا	مجلــس	األمــن	التابــع	لألمــم	
المتحــدة،	ونعمــل	علــى	توثيقهــا	وفــق	منهجيتنــا،	وُيعتبــر	قتــل	األطفــال	
فــي	مقدمــة	هــذه	االنتهــاكات	وأشــدها	وطــأة	فــي	ســوريا	الرتفــاع	نســبة	

الضحايــا	مــن	األطفــال،	ويأتــي	ثانيــًا	بعــَد	القتــل	االعتقــال	الــذي	يتحــول	فــي	الغالبيــة	العظمــى	مــن	الحــاالت	إلــى	
ــز	علــى	عمليــات	تجنيــد	األطفــال،	واالعتــداءات	علــى	المراكــز	التعليميــة	ومــا	 اختفــاء	قســري،	ثــم	التعذيــب،	كمــا	نركِّ
ر	النظــام	الســوري	حصيلــة	مرتكبــي	معظــم	 يخلفــه	ذلــك	مــن	هجــران	وتخلــف	عــن	العمليــة	التعليميــة،	ويتصــدَّ

االنتهــاكات	مقارنــة	مــع	بقيــة	أطــراف	النــزاع.	

https://drive.google.com/file/d/1HbD42hsgPagLetYPbR2Ep9PqVR6jdKuA/view
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يمكــن	االطــالع	علــى	تقريرنــا	األخيــر	الــذي	صــدر	فــي	اليــوم	العالمــي	للطفــل	“التقريــر الســنوي التاســع عــن 
االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا”	الــذي	رصدنــا	فيــه	أبــرز	انتهــاكات	حقــوق	الطفــل	فــي	ســوريا	وبشــكل	

خــاص	فــي	عــام	2020.

الثالثــاء	11/	شــباط/	2020	قرابــة	الســاعة	12:10	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	)MiG-23(	تابــع	لقــوات	النظــام	
الســوري	صواريــخ	عــدة	علــى	مدينــة	إدلــب،	ســقط	صاروخــان	فــي	منطقــة	مكتظــة	بالمدنييــن	ضمــن	المنطقــة	
الصناعيــة	شــرق	المدينــة،	حيــث	يبعــد	مــكان	ســقوط أحــد الصواريــخ	عــن	مــكان ســقوط اآلخــر	قرابــة	50م؛	مــا 
أدى	إلــى	مقتــل 12 مدنيــًا،	بينهــم	7 أطفــال	)ذكــور(،	إضافــًة	إلــى	إصابــة 33 آخريــن بجــراح.	تخضــع	مدينــة	إدلــب	

لســيطرة	هيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

ــاء	25/	شــباط/	2020	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	)Su-24(	تابــع	لقــوات	النظــام	الســوري	صواريــخ	عــدة	 الثالث
اســتهدفت	ثــالث	مواقــع	فــي	األطــراف	الجنوبيــة	الشــرقية	مــن	بلــدة	معــرة	مصريــن	بريــف	محافظــة	إدلــب	
الشــمالي،	حيــث	ســقط	صاروخــان	فــي	منطقــة ســكنية	تبعــد	قرابــة	100م	عن	مدرســة	تقنيات	الحاســوب،	وعلى	
بعــد	300م	اســتهدف	صاروخــان	آخــران	كّلًا	مــن	مدرســتي	منيــب	كميشــة	وزهيــر رضــوان للتعليــم األساســي 
–اللتــان	يقطنهمــا	نازحــون-،	فيمــا	ســقط	صــاروخ	علــى	منطقــة ســكنية	تقــع	بيــن	الموقعيــن	األول	والثانــي	
بمســافة	قرابــة	200م	عــن	الثانــي؛	تســبب	القصــف	فــي	مقتــل	11	مدنيــًا	فــي	المواقــع	الثالثــة،	بينهــم	أربعــة	
أطفــال	)3	ذكــور،	و1	أنثــى(،	وإصابــة	نحــو	20	آخريــن	بجــراح.	تخضــع	بلــدة	معــرة	مصريــن	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	

فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

األربعــاء	1/	تمــوز/	2020	قضــت	الطفلــة زينــب محمــد الكريــز،	البالغــة	مــن	العمــر	10	أعــوام،	إثــر	إصابتها	برصاص	
عناصــر	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	أثنــاء	عملهــا	علــى	قطــف	ثمــار	الشــفلح	فــي	منطقــة	الكريــزات	الواقعــة	علــى	
أطــراف	مدينــة	البــاب	بريــف	محافظــة	حلــب	الشــرقي.	تخضــع	المنطقــة	لســيطرة	قــوات	الجيــش	الوطنــي	وقــت	

الحادثة.

إجــالء أحــد الضحايــا إثــر مجــزرة جــراء هجــوم جــوي للنظــام الســوري علــى المنطقــة 
الصناعيــة/ مدينــة إدلــب فــي 11/ شــباط/ -2020 بعدســة: أحمــد رحــال
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ح: انتهاكات حقوق المرأة:
انتهكــت	حقــوق	المــرأة	الســورية	األساســية	علــى	المســتويات	المدنيــة	والسياســية	
واالجتماعيــة	واالقتصاديــة	والصحيــة	والنفســية	وفقــدت	أشــكال	الحمايــة	والوقايــة	
مــن	تداعيــات	النــزاع	التــي	امتــدت	لتحميلهــا	أعبــاء	إضافيــة	في	مجتمع	غير	مســتقر	عبر	
فقدانهــا	للمعيــل	وتعريضهــا	للتشــريد	القســري	والنــزوح	المتكــرر	وتقييــد	حقوقهــا	
فــي	العمــل	والتنقــل،	وعلــى	الرغــم	مــن	أن	معظــم	المواثيــق	والعهــود	الدوليــة	

كاتفاقيــة	جنيــف	والبروتوكوليــن	الملحقيــن	بهــا	والقانــون	الدولــي	اإلنســاني	والعهــد	الدولــي	الخــاص	بالحقــوق	
السياســية	والمدنيــة	قــد	أولــت	حمايــة	خاصــة	للنســاء	فــي	موادهــا،	فــي	كافــة	الظــروف؛	نظــرًا	الحتياجاتهــن	
ــرًا	مــا	مورســت	االنتهــاكات	 ــزال	المــرأة	الســورية	ال	تتمتــع	بأدنــى	مســتويات	الحمايــة	واألمــن	وكثي الخاصــة	ال	ت
بحقهــا	لكونهــا	أنثــى	فقــط.	يمكــن	االطــالع	علــى	تقريرنــا	األخيــر	“التقريــر الســنوي التاســع عــن االنتهــاكات بحــق 
اإلنــاث فــي ســوريا”	الــذي	وثَّــق	أبــرز	االنتهــاكات	والحــوادث	التــي	تعرضــت	لهــا	النســاء	فــي	ســوريا	وبشــكل	خــاص	

فــي	عــام	2020.

ثانيًا: االنتهاكات المتعلقة بتسيير األعمال القتالية:

أ: العمليات العسكرية والهجمات غير المشروعة:

1 - القصف المدفعي والجوي:

ــًا	شــديد	العشــوائية	فــي	 ــر	ســالحًا	غوغائي اســتخدمت	قــوات	النظــام	الســوري	البراميــل	المتفجــرة	والتــي	تعتب
ــزت	هجماتهــا	العســكرية	عقــب	خضــوع	منطقــة	إدلــب	التفــاق	وقــف	 عــام	2020	دون	أيــة	إدانــة	أو	قيــد،	وقــد	تركَّ
إطــالق	النــار	األخيــر	الــذي	دخــل	حيــز	التنفيــذ	فــي	6/	آذار	علــى	الهجمــات	األرضيــة	التــي	طالــت	أحيانــًا	مناطــق	بعيــدة	

عــن	خطــوط	التمــاس	كمدينتــي	إدلــب	وأريحــا.

وقــد	بلغــت	حصيلــة	اســتخدام	النظــام	الســوري	للبراميــل	المتفجــرة	فــي	عــام	2020	مــا	ال	يقــل	عــن	474	برميــاًل	
متفجــرًا،	فــي	مقابــل	مــا	ال	يقــل	عــن	4378	برميــاًل	متفجــرًا	ألقاهــا	طيــران	النظــام	الســوري	المروحــي	وثابــت	
الجنــاح	فــي	عــام	2019.	نشــير	إلــى	أن	اســتخدام	النظــام	الســوري	لســالح	البراميــل	المتفجــرة	قــد	توقــف	منــذ	14/ 
شــباط	حيــن	تمكنــت	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	مــن	إســقاط	طائــرة	مروحيــة	تابعــة	للنظــام	الســوري	

فــي	ريــف	إدلــب؛	مــا	أدى	إلــى	توقــف	شــبه	كامــل	للهجمــات	باســتخدام	البراميــل	المتفجــرة.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12849
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الطيــران	 ألقــى	 	2020 الثانــي/	 كانــون	 	/15 األربعــاء	
براميــل	 الســوري	 النظــام	 لقــوات	 التابــع	 المروحــي	
ــة	كفرومــة	بريــف	محافظــة	 ــى	قري متفجــرة	عــدة	عل
فــي	 ماديــة	 بأضــرار	 تســبب	 مــا	 الجنوبــي؛	 إدلــب	
أن	 إلــى	 ُنشــير	 والخاصــة،	 العامــة	 الممتلــكات	
نزوحهــم	 إثــر	 ُســكانها،	 مــن	معظــم	 خاليــة	 القريــة	
نتيجــة	هجمــات	قــوات	الحلــف	الســوري	–	الروســي	
المســتمرة	علــى	المنطقــة	منــذ	26/	نيســان/	2019،	
التــي	تركــزت	فــي	األيــام	األخيــرة	علــى	معــرة	النعمــان	
لســيطرة	 كفرومــة	 قريــة	 تخضــع	 ومحيطهــا.	
مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	

الحادثــة. وقــت	 الشــام	 تحريــر	 وهيئــة	

الثالثــاء	28/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	03:20	ألقــى	الطيــران	المروحــي	التابــع	لقــوات	النظــام	الســوري	
براميــل	ُمتفجــرة	عــدة	علــى	قريــة	المغــارة	فــي	جبــل	الزاويــة	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي،	ســقط	أحدهــا	علــى	
مدرســة	علــي	الخطيــب	للتعليــم	األساســي	وســط	القريــة؛	مــا أدى	إلــى	دمــار كبيــر	فــي	بنــاء المدرســة،	وإصابــة 
أثاثهــا	بأضــرار	ماديــة كبيــرة.	تخضــع	قريــة	المغــارة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	

وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

اإلثنيــن	10/	شــباط/	2020	ألقــى	الطيــران	المروحــي	التابــع	لقــوات	النظــام	الســوري	براميــل	متفجــرة	عــدة	علــى	
قريــة	إبيــن	ســمعان	بريــف	محافظــة	حلــب	الغربــي؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	أربعــة	مدنييــن،	بينهــم	أب	وطفلتيــه	
-نازحــون	مــن	مدينــة	ســراقب	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــرقي،	وإصابــة	آخريــن	بجــراح.	تخضــع	القريــة	لســيطرة	

مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

الجمعــة	11/	أيلــول/	2020	توفــي	مصطفــى	حســين	حوريــة،	طالــب	فــي	كليــة	الطــب	البشــري	–	الســنة	الرابعــة،	
متأثــرًا	بجراحــه	التــي	أصيــب	بهــا	يــوم	اإلثنيــن	7/	أيلــول/	2020	جــراء	قصــف	قــوات	النظــام	الســوري	بقذائــف	
المدفعيــة	وراجمــة	الصواريــخ	-بشــكل	متزامــن-	مدينــة	أريحــا	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي.	تخضــع	المدينــة	

لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

الجمعــة	9/	تشــرين	األول/	2020	قصفــت	مدفعيــة	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	بالقذائــف	المنــازل	فــي	قريــة	
شــنان	فــي	جبــل	الزاويــة	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل الطفلــة نجمــة الســليمان،	البالغــة	
مــن	العمــر	عاميــن	اثنيــن.	تخضــع	القريــة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	الجيــش	الوطنــي/	المعارضــة	المســلحة	

وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

النظــام الســوري  إلقــاء طيــران  مقطــع مصــور يســتعرض لحظــة 
برميــاًل متفجــرًا حتــى وصولــه األرض وانفجــاره فــي قريــة كفرومــة/ 

2020 15/ كانــون الثانــي/  إدلــب – 

https://www.google.com/maps/place/Al+Magarah,+Syria/@35.735696,36.5686369,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152455b8701a941b:0xc7624fdbd99134ee!8m2!3d35.7376524!4d36.579694
https://drive.google.com/file/d/1jSLeQTCM1Y9mExlNO5p9IN8TCrtOpWl3/view
https://drive.google.com/file/d/10RLsBkhYts6obpSlP7u2hjkhgw56nvJx/view
https://drive.google.com/file/d/1s-zhhva0Z5e7ECDuH1z7lwIyjEQpDGSS/view
https://drive.google.com/file/d/16hJQAYMiSdhePz_tZE9cxVuj1vmtlS_N/view
https://drive.google.com/file/d/10922dNc6eBjzBodtp4YZhztvVZxZHQHd/view
https://drive.google.com/file/d/1V27y4zm_kSJwE8x_GQbVF1X8x4lyt63f/view
https://drive.google.com/file/d/1dQJP0foViTyUt3f0hDJ9WYDeWPFkHd4q/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERfGqfyvkXlCotLrf8OcV8kBb-X-x58kNnfQ_VpoejVDnQ?e=sh7yeE
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األربعــاء	4/	تشــرين	الثانــي/	2020	قصفــت	مدفعيــة	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	قذائــف	عــدة	علــى	مدينــة	
أريحــا،	اســتهدفت	إحداهــا	حــي	الميــدان	فــي	أثنــاء	مــرور	ســيارة	خاصــة	بنقــل	موظفيــن	يعملــون	فــي	مؤسســة	
إحســان	لإلغاثــة	والتنميــة؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل 4 مدنيــًا	بينهــم	1	طفلــة	و2	مــن	العامليــن	فــي	المؤسســة.	تخضــع	

المدينــة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

2 - هجمات القناصة:
ــَد	مــن	 حيــة	ويراهــا	جيــدًا	عبــر	منظــار	ســالحه،	ويســتطيع	التأكُّ 	القنــاص	يتربَّــص	بالضَّ يمتــاز	القتــل	بالقنــص،	بــأنَّ
	القاتــل	هنــا	يعلــم	تمامــًا	هويــة	ضحيتــه	 ضحيتــه	قبــل	قتلهــا،	وهــو	بهــذا	يتشــابه	مــع	عمليــات	اإلعــدام،	إذ	أنَّ
ــد	قتلهــا،	دون	اكتــراث	أو	تفريــق	بيــن	طفــل	أو	كهــل	أو	امــرأة	أو	حتــى	عاجــز،	وبــكل	تأكيــد	دون	معرفــة	ديانــة	 ويتعمَّ
الضحيــة.	تميــز	العــام	المنصــرم	بحــدوث	عمليــات	قنــص	فــي	مناطــق	التمــاس	بيــن	قــوات	النظــام	الســوري	

هــا	اســتهدفت	مدنييــن	داخــل	أراضيهــم	الزراعيــة. وفصائــل	المعارضــة	المســلحة،	جلُّ

لنا	مقتــل	5	مدنيــًا،	بينهــم	1	طفــاًل	برصــاص	قناصــي	قــوات	النظــام	الســوري.	فيمــا	ســجلنا	 فــي	عــام	2020،	ســجَّ
فــي	عــام	2019	مقتــل	6	مدنيــًا،	بينهــم	4	طفــاًل	برصــاص	قناصــي	قــوات	النظــام	الســوري.

الطفــل	ماهــر	مالــك	نــوري	درة،	مــن	أبنــاء	قريــة	الطلحيــة	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــمالي،	يبلــغ	مــن	العمــر	13 
عامــًا،	ُقتــل	يــوم	الخميــس	4/	حزيــران،	إثــر	إطــالق	قناصيــن	تابعيــن	لقــوات	النظــام	الســوري	الرصــاص	علــى	
تجمــعٍ		لمدنييــن	يعملــون	علــى	حصــد	محصــول	القمــح	فــي	أرضهــم	الزراعيــة	الواقعــة	علــى	أطــراف	قريــة	آفــس	

بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــمالي.

3 -  الحصار والتهديد بالعمليات العسكرية: 

فــي	عــام	2020	اســتمرت	قــوات	النظــام	الســوري	بسياســة	الحصــار	واقتحــام	المناطــق	إلجبــار	أهلهــا	علــى	توقيــع	
ــزت	هــذا	العــام	علــى	جنوب	ســوريا.	 اتفاقــات	تســوية	وإخضاعهــم	لشــروطها،	وتركَّ

فــي	1/	آذار	اقتحمــت	قــوات	النظــام	الســوري	الحــي	الغربــي	فــي	مدينــة	الصنميــن	فــي	ريــف	درعــا	الشــمالي	
ــل	المعارضــة	المســلحة،	ترافــق	االقتحــام	بعمليــات	قصــف	اســتهدفت	 العتقــال	عناصــر	ســابقين	فــي	فصائ
منــازل	المدنييــن،	مســاء	اليــوم	ذاتــه	تــم	التوصــل	إلــى	اتفــاق	تســوية	بوســاطة	مــن	الفيلــق	الخامــس	“المرتبــط	
بقاعــدة	حميميــم	الروســية”	بيــن	قــوات	النظــام	الســوري	والميليشــيات	اإليرانيــة	مــن	جهــة،	وأهالــي	المدينــة	مــن	
جهــة	أخــرى،	قضــى	االتفــاق	بشــكل	رئيــس	علــى	تســوية	أوضــاع	المســلحين	أمنيــًا	وتهجيــر	كل	مــن	يرفــض	إجــراء	
هــذه	التســوية،	فــي	2/	آذار	تــم	تهجيــر	21	مــن	مقاتلــي	فصائــل	المعارضــة	المســلحة	إلــى	شــمال	غــرب	ســوريا	
عــن	طريــق	معبــر	الزنديــن	الفاصــل	بيــن	مناطــق	ســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	وفصائــل	فــي	المعارضــة	

المســلحة	فــي	ريــف	حلــب.

https://drive.google.com/file/d/1bD8oXLkXKjtCy4zF7MlUDhcDggvYQgRp/view
https://drive.google.com/file/d/1bD8oXLkXKjtCy4zF7MlUDhcDggvYQgRp/view
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فــي	20/	أيلــول	اعتقلــت	قــوات	النظــام	الســوري	ثــالث	ســيدات	وطفلــة	واحــدة	مــن	أبنــاء	بلــدة	كناكــر	بمحافظــة	
ريــف	دمشــق،	قــام	أهالــي	البلــدة	علــى	إثــر	ذلــك	باالحتجــاج	وإشــعال	اإلطارات	وحرق	صــور	رئيس	النظام	الســوري	
فــي	محيــط	الحواجــز	العســكرية	فــي	البلــدة،	خضعــت	البلــدة	إثــر	هــذه	االحتجاجــات	لحصــار	مــن	قبل	قــوات	النظام	
ــي	لتحقيــق	مطالبهــا	بوقــف	 	18	يومــًا	فــي	ســبيل	الضغــط	علــى	األهال ــاح	22/	أيلــول	اســتمرَّ الســوري	منــذ	صب
االحتجاجــات	والقبــول	باتفــاق	التســوية،	الــذي	تــم	الوصــول	إليــه	بوســاطة	روســية،	وأفضــى	بشــكل	رئيــس	إلــى	
إجــراء	تســوية	أمنيــة	لقرابــة	1000	مــن	شــبان	البلــدة	معظمهــم	مــن	المتخلفيــن	عــن	أداء	الخدمــة	العســكرية	
اإللزاميــة	واالحتياطيــة،	والمنشــقين	العســكريين،	والمطلوبيــن	لألفــرع	األمنيــة	بقضايــا	جنائيــة،	وأخــرى	تتعلــق	

باالنضمــام	إلــى	صفــوف	فصائــل	المعارضــة	ســابقًا.

ب: األشخاص واألعيان المحميون على وجه التَّحديد:

1 - على صعيد القطاع الطبي:

عانــى	القطــاع	الطبــي	فــي	عــام	2020	مــن	تداعيــات	جائحــة	كوفيــد-	19	فــي	عمــوم	المناطــق	الســورية،	والتــي	
ــار	القطــاع	الطبــي	جــراء	االســتهداف	الممنهــج	لقــوات	النظــام	الســوري	للمنشــآت	 ــرز	أســبابها	النهي نعــزو	أب
والكــوادر	الطبيــة	علــى	مــدار	الســنوات	التســع	الســابقة،	وتؤكــد	بيانــات	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	أن	
النظــام	الســوري	وحليفــه	الروســي	مســؤوالن	عــن	النســبة	العظمــى	مــن	االنتهــاكات	الفظيعــة	مثــل	القتــل	
	عمليــات	اســتهداف	الكــوادر	الطبيــة	 والقصــف	العشــوائي	والتعذيــب	واإلخفــاء	القســري	)أزيــد	مــن	90	%(،	وأنَّ
بالقتــل	واالعتقــال	والتعذيــب	قــد	دفعــت	المئــات	منهــم	للفــرار	خــارج	ســوريا،	أي	أن	ســوريا	لــم	تخســر	فقــط	مــن	
	قتُلهــم	أو	إخفاؤهــم	قســريًا	بــل	إن	أعــدادًا	ضخمــة	مــن	الكــوادر	الطبيــة	قــد	هاجــرت	خوفــًا	علــى	حياتهــا.	كمــا	 تــمَّ
ــة	مــرات	عــدة	متتاليــة،	فــي	إشــارة	واضحــة	 ــَد	قــوات	النظــام	الســوري	قصــف	بعــض	المراكــز	الطبيَّ الحظنــا	تعمُّ

ــرر	األكبــر	بتلــك	المنشــآت	وحرمــان	المدنييــن	مــن	خدماتهــا. ــد	إلحــاق	الضَّ إلــى	تعمُّ

لنا	مــا	 ــة،	كمــا	ســجَّ لنا	قتــَل	قــوات	النظــام	الســوري	مــا	ال	يقــل	عــن	3	مــن	الكــوادر	الطبيَّ فــي	عــام	2020،	ســجَّ
ــَل	قــوات	النظــام	 ــا	فــي	عــام	2019	قت ــا	قــد	وثقن ــة،	وكنَّ 	ونقــاط	طبيَّ

ٍ
ــداء	علــى	مشــاف ال	يقــل	عــن	9	حــوادث	اعت

	
ٍ
ــداء	علــى	مشــاف ــة	اعت لنا	مــا	ال	يقــل	عــن	55	حادث ــة،	كمــا	ســجَّ الســوري	مــا	ال	يقــل	عــن	14	مــن	الكــوادر	الطبيَّ

ــل	قــوات	النظــام	الســوري. ــة	مــن	قب ونقــاط	طبيَّ

أبرز ضحايا الكوادر الطبيَّة:

علــى	 حاصــل	 قلبيــة،	 أخصائــي	 الزعبــي،	 القــادر	 عبــد	 إبراهيــم	 الطبيــب	
الدكتــوراه	فــي	اختصــاص	كهربــاء	القلــب	مــن	جامعــة	ليســتر	البريطانيــة،	
مــن	أبنــاء	بلــدة	اليــادودة	بريــف	محافظــة	درعــا	الغربــي،	مــن	مواليــد	عــام	
1964،	اعتقلتــه	عناصــر	فــرع	األمــن	العســكري	التابعــة	لقــوات	النظــام	
الســوري	يــوم	اإلثنيــن	22/	حزيــران/	2020،	إثــر	مداهمــة	منزلــه	فــي	شــارع	
بغــداد	بمدينــة	دمشــق،	واقتادتــه	إلــى	فــرع	التحقيــق	العســكري	248 
بمدينــة	دمشــق،	ومنــذ	ذلــك	الوقــت	تقريبــًا	وهــو	فــي	عــداد	المختفيــن	

قســريًا؛	نظــرًا	إلنــكار	النظــام	الســوري	احتجــازه	أو	الســماح	ألحــد	

الطبيب إبراهيم الزعبي

https://drive.google.com/file/d/1XWVovxkB_AbGNtP5nL_3_Uy6VjDPlyqY/view
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ولــو	كان	محاميــًا	بزيارتــه.	الخميــس	30/	تمــوز/	2020،	أبلغــت	قــوات	النظــام	الســوري	ذويــه	بوفاتــه	فــي	مشــفى	
	الطبيب	إبراهيم	 المواســاة	فــي	مدينــة	دمشــق،	ولــدى	الشــبكة	الســورية	لحقوق	اإلنســان	معلومــات	مفادهــا	أنَّ

	كبيــر	وفاتــه	بســبب	التعذيــب	وإهمــال	الرعايــة	الصحيــة.
ٍ
	جيــدة	لــدى	اعتقالــه؛	ممــا	ُيرّجــح	بشــكل

ٍ
كان	بصحــة

أبرز حوادث االعتداء على المنشآت الطبيَّة:
2020	قصفــت	راجمــة	صواريــخ	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	مشــفى	معــرة	 8/	كانــون	الثانــي/	 األربعــاء	
النعمــان	المركــزي	المعــروف	بالمشــفى الوطنــي	-الــذي	يعمــل	كنقطــة	إســعافية-	فــي	مدينــة	معــرة	النعمــان	
بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي،	مــا أدى إلــى دمــار جزئــي	فــي	بنــاء المشــفى وأقســامه،	وإصابة معداتــه وخزانات 
الميــاه	التابعــة	لــه	بأضــرار	ماديــة	متوســطة،	ُنشــير	إلــى	أن	المشــفى	هــو	المنشــأة	الطبيــة	الوحيــدة	العاملــة	فــي	
منطقــة	معــرة	النعمــان،	بعــد	توقــف	معظــم	المنشــآت	الطبيــة	عــن	العمــل	أو	خروجهــا	عــن	الخدمــة،	إثــر	حملــة	
التصعيــد	العســكرية	المســتمرة	مــن	قبــل	قــوات	الحلــف	الســوري	-	الروســي	علــى	منطقــة	إدلــب	منــذ	26/ 
نيســان/	2019،	كانــت	المدينــة	خاضعــًة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	

الشــام	وقــت	الحادثــة.

الخميــس	6/	شــباط/	2020	قرابــة	الســاعة	12:25	قصفــت	مدفعيــة	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	قذيفــة	
علــى	مركــز	عنــدان	الصحــي	-المدعــوم	مــن	قبــل	منظمــة	األطبــاء	المســتقلين	)IDA(-	فــي	مدينــة	عنــدان	بريــف	
محافظــة	حلــب	الشــمالي؛ مــا أدى	إلــى	دمــار جزئــي	فــي	ســور المركــز،	وإصابــة	معداتــه وأثاثــه بأضــرار ماديــة 
متوســطة.	تخضــع	مدينــة	عنــدان	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	

ــة. الشــام	وقــت	الحادث

صورة تظهر مركز عندان الصحي في مدينة عندان/ حلب قبل استهدافه بهجوم أرضي للنظام السوري وبعده - 6/ شباط/ 2020

http://bit.ly/2NYAHhA
https://drive.google.com/file/d/1jfrYTTX_2E3dvNECWUP2lkj038ajO6bO/view
https://drive.google.com/file/d/1iOZgjcIFW8owL190rL09h67GqrF1YVfE/view
https://drive.google.com/file/d/1EkANCRq-S7oPFV2Gi59WGecLoDzmZcjd/view
https://drive.google.com/file/d/1syfhOFiGS0HaMmJfMCY_I2Fu4ue_K5-9/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1aaaH39knG1mO-J3RPpcdn7DM11kR5wpm/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EROlyCi6cORKrpEt0tFPhC8BNWEHsV_1TuA5rTtWgYCz3w?e=1ePb6i
https://drive.google.com/file/d/1jfrYTTX_2E3dvNECWUP2lkj038ajO6bO/view
https://www.google.com/maps/place/Anadan,+Syria/@36.2941609,37.0448404,15z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff6b058201c77:0x1296a13046100d63!8m2!3d36.2906257!4d37.0454009
https://drive.google.com/file/d/1Rzn_zu80yvVVnwBnf8cqKFvof4ktXNoP/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1kFq_QuLhci6fubPkNup67Fb6mM6VQIsJ/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1ER59-wgvdgmQk8fZvFFy_8dqsgxYlb_b/view
https://drive.google.com/file/d/181fvnHXFIh6xotFW3TLgZgUGHtokm7ey/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/13Zgs-IonHD51ixjH4iFDPPRTril3dRUO/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQ7trSOH8i9Glq6-rYdJ8egBEqD4A1LRy_2x9Z53Vptdyw?e=M4K0Kc
https://drive.google.com/file/d/1Rzn_zu80yvVVnwBnf8cqKFvof4ktXNoP/view
https://drive.google.com/file/d/1PE84uEpqFo8lyeyA6hCgO8gr_kre3dde/view
https://drive.google.com/file/d/1PE84uEpqFo8lyeyA6hCgO8gr_kre3dde/view
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2 - على صعيد القطاع التعليمي: 

	القطــاع	التعليمــي	أحــد	القطاعــات	الرئيســة	الفاعلــة	فــي	بنــاء	المجتمعــات،	وقــد	عمــد	النظــام	الســوري	 ُيعــدُّ
	األفــكار	البعثيــة	الشــمولية	عبــر	إقامــة	دورات	تدريبيــة	للكــوادر	 إلــى	التحكــم	بمؤسســاته	وتســخيرها	لضــخِّ
التعليميــة	ومطالبتهــم	شــبه	القســرية	علــى	االنتســاب	لحــزب	البعــث	الحاكــم	واعتمادهــم	مناهــج	تدعــو	وتحفــز	
ــدالع	االنتفاضــة	الشــعبية	ســجلنا	اعتــداءات	صارخــة	 ــال	الناشــئة	علــى	تشــبع	أفــكار	هــذا	الحــزب،	ومــع	ان األجي
علــى	المنشــآت	التعليميــة،	عبــر	عمليــات	القصــف	العشــوائي	والممنهــج.	وفــي	عــام	2020	رصدنــا	ازديــاد	وتيــرة	
تحويــل	النظــام	الســوري	بعــض	المنشــآت	التعليميــة	إلــى	مقــرات	عســكرية،	وبشــكل	خــاص	فــي	المناطــق	التــي	

اســتعاد	الســيطرة	عليهــا	فــي	عامــي	2019	و2020.

ــا	 لنا	مــا	ال	يقــل	عــن	38	حادثــة	اعتــداء	علــى	منشــآت	تعليميــة	)مــدارس	وريــاض	أطفــال(،	وكنَّ فــي	عــام	2020،	ســجَّ
قــد	وثقنــا	فــي	عــام	2019	مــا	ال	يقــل	عــن	176	حادثــة	اعتــداء	علــى	يــد	قــوات	النظــام	الســوري.

الثالثــاء	25/	شــباط/	2020	قصفــت	مدفعيــة	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	قذائــف	عــدة	على	مدرســة	اليرموك	
فــي	قريــة	كفرنتيــن	الواقعــة	قــرب	مدينــة	دارة	عــزة	بريــف	محافظــة	حلــب	الغربــي؛	مــا	أدى	إلــى	دمــار جزئــي	فــي	
بنــاء المدرســة،	وإصابــة	أثاثهــا	بأضــرار ماديــة متوســطة.	تخضــع	القريــة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	

المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

الخميــس	10/	أيلــول/	2020	انتشــرت	صــورة	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	تظهــر	عناصــر	وآليــات	تابعــة	لقــوات	النظــام	
الســوري	داخــل	مدرســة	عبــد	العزيــز	قزيــز	فــي	مدينــة	معــرة	النعمــان	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي،	بعــد	أن	
اســتولت	علــى	المدرســة	ونهبــت	محتوياتهــا،	بمــا	فــي	ذلــك	مــواد	اإلكســاء،	ومــن	ثــم	تــم	تحويلهــا	إلــى	مركــز	تدريبي	
ــخ	اســتيالء	 ــد	تاري ــم	تتمكــن	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــن	تحدي لعناصــر	قــوات	النظــام	الســوري،	ل
قــوات	النظــام	الســوري	علــى	المدرســة،	حيــث	تخضــع	مدينــة	معــرة	النعمــان	لســيطرتها	منــذ	28/	كانــون	الثانــي/	

.2020

صــورة انتشــرت علــى شــبكة اإلنترنــت تظهــر وجــود عناصــر قــوات النظــام الســوري وآلياتهــم داخــل 
مدرســة عبــد العزيــز قزيــز فــي مدينــة معــرة النعمــان/ إدلــب - 10 أيلــول 2020

https://drive.google.com/file/d/1rIKe-F-iPLdiRikJYnWYLK5YOn-BIhWd/view
https://drive.google.com/file/d/1Vl32JWa-LYRje88_hLUAiqlm3GoiNjr1/view
https://drive.google.com/file/d/1dqkSCCPOzxScxcGwMnu5WbOG_NP0eSis/view
https://drive.google.com/file/d/17mpW39JE9HHPN3mIyHLa3eoL-Vkn-j15/view
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صبــاح	األربعــاء	4/	تشــرين	الثانــي/	2020	قصفــت	مدفعيــة	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	بعشــرات	القذائــف	
مدينــة	أريحــا	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي،	ســقطت	قذيفــة	منهــا	علــى	مدرســة	الشــهيد	زكريــا	ســعدو	فــي	
المدينــة؛	مــا	أدى	إلــى	دمــار جزئــي	فــي	ســاحة المدرســة،	وإصابــة	بنائهــا	بأضــرار ماديــة بســيطة.	تشــير	الشــبكة	
الســورية	لحقــوق	اإلنســان	إلــى	أّن	المدرســة	تعرضــت	لقصــف	ســابق	مــن	القــوات	ذاتهــا	ليــل	الجمعــة	30/ 
تشــرين	األول/	2020.	تخضــع	مدينــة	أريحــا	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	

تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

3 - على صعيد أماكن العبادة:

ــت	 ــادة	مــن	مســاجد	وكنائــس	وغيرهــا،	فاقتحمــت	وحول ــم	تراعــي	قــوات	النظــام	الســوري	حرمــة	أماكــن	العب ل
العديــد	منهــا	إلــى	مقــرات	عســكرية،	واســتخدمت	مــآذن	المســاجد	فــي	عمليــات	قنــص	المدنييــن،	كمــا	تعــرض	
الكثيــر	منهــا	لعمليــات	قصــف	وبشــكل	خــاص	خــالل	الحمــالت	العســكرية،	وبعضهــا	تعــرض	للقصــف	غيــَر	مــرة.	
وُنشــير	إلــى	أنَّنــا	نولــي	أهميــة	خاصــة	الســتهداف	أماكــن	العبــادة	حيــث	نشــير	إلــى	ذلــك	ضمــن	التقريــر	الشــهري	
ــق	 الخــاص	بأبــرز	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	الــذي	يصــدر	شــهريًا	عــن	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	ويوثِّ

ــة. حــوادث	االعتــداء	علــى	المراكــز	الحيويــة	المدنيَّ

لنا	مــا	ال	يقــل	عــن	41	حادثــة	اعتــداء	علــى	أماكــن	عبــادة	مــن	قبــل	قــوات	النظــام	الســوري	فــي	عــام	2020،	وكنــا	 ســجَّ
لنا	مــا	ال	يقــل	عــن	156	حادثــة	اعتــداء	عليهــا	فــي	عــام	2019. قــد	ســجَّ

األربعــاء	15/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	12:45	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	تابع	لقوات	النظام	الســوري	
بالصواريــخ،	تــاله	إلقــاء	الطيــران	المروحــي	التابــع	للقــوات	ذاتهــا	براميــل	متفجــرة	عــدة	قــرب	مســجد عمــر بــن 
ــاء  ــى	دمــار جزئــي	فــي	بن ــي؛	مــا	أدى	إل ــب	الجنوب ــة	بريــف	محافظــة	إدل ــل	الزاوي ــة	بينيــن	فــي	جب الخطــاب	فــي	قري
المســجد،	وأثاثــه بأضــرار ماديــة بســيطة.	تخضــع	قريــة	بينيــن	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	

المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

الخميــس	6/	شــباط/	2020	قصفــت	مدفعيــة	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	قذيفــة	علــى	مســجد	الروضــة	فــي	
مدينــة	إدلــب،	ســقطت	القذيفــة	علــى	ســور	المســجد؛	مــا	أدى	إلــى	دمــار جزئــي	فــي	ســوره وبنائــه،	وإصابــة	أثاثــه	
بأضــرار	ماديــة	بســيطة،	ُنشــير	إلــى	أنهــا	المــرة	األولــى	التــي	تتعــّرض	فيهــا	مدينــة	إدلــب	لهجــوم	مدفعــي	مــن	قبــل	
قــوات	النظــام	الســوري،	منــذ	أزيــد	مــن	عاَميــن	اثنيــن.	تخضــع	مدينــة	إدلــب	لســيطرة	هيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	

الحادثــة.

ليــل	الثالثــاء	27/	تشــرين	األول/	2020	قصفــت	مدفعيــة	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	-متمركــزة	فــي	معســكر	
ــر	وســط	 ــى	المســجد الكبي ــي-	قذيفــة	عل ــة	معــرة	النعمــان	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوب ــة	قــرب	مدين الحامدي
مدينــة	أريحــا	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي؛	مــا	أدى	إلــى	دمــار جزئــي	فــي	ســقف المســجد،	وإصابــة	أثاثــه	بأضــرار	
ماديــة	متوســطة.	تخضــع	مدينــة	أريحــا	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	

الشــام	وقــت	الحادثــة.
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4 - الكوادر اإلعالمية:

مــا	زالــت	ســوريا	تقبــع	فــي	المراكــز	األخيــرة	حســب	التَّصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام 2020،	الــذي	
نشــَرته	منظمــة	مراســلون	بــال	حــدود.	فلــم	يختلــف	الواقــع	كثيــرًا	عمــا	كان	عليــه	الحــال	فــي	الســنوات	الماضيــة،	
ويتحمــل	النظــام	الســوري	المســيطر	علــى	الدولــة	الســورية	المســؤولية	األكبــر	فيمــا	وصلــت	إليــه	ســوريا	مــن	
ــر	المرتكــب	 ــة	الصحافــة	والعمــل	اإلعالمــي-،	ويعتب ــم	-فيمــا	يخــص	حري أســوأ	التصنيفــات	علــى	مســتوى	العال
األكبــر	لالنتهــاكات	بحــق	المواطنيــن	الصحفييــن	متفوقــًا	بفــارق	شاســع	عــن	بقيــة	أطــراف	النــزاع،	اهتمــت	
الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	منــذ	بدايــات	عملهــا،	بتوثيــق	االنتهــاكات	المرتكبــة	بحــق	القطــاع	اإلعالمــي	
مــن	قتــل	واعتقــال	وإصابــة	وتضييــق	ســواء	عبــر	رصدهــا	ضمــن	األخبــار	اليومية	أو	بإصــدار	تقارير شــهرية	وتقارير 

خاصــة	ترصــد	هــذه	االنتهــاكات	المرتكبــة	مــن	قبــل	جميــع	أطــراف	النــزاع	الفاعلــة	فــي	ســوريا.

ــث	 ــل	واالعتقــال،	حي ــة	كالقت ــي	تمارســها	قــوات	النظــام	الســوري	بحــق	الكــوادر	اإلعالمي ع	االنتهــاكات	الت ــوَّ وتتن
ــا	مقتــل	6	مــن	 ــا	قــد	وّثقن ــة	فــي	عــام	2020،	فــي	حيــن	كن قتلــت	قــوات	النظــام	الســوري	2	مــن	الكــوادر	اإلعالمي

ــد	قــوات	النظــام	الســوري. ــى	ي ــة	فــي	عــام	2019	عل الكــوادر	اإلعالمي

إلــى	 إضافــة	 إعالمــي	 ناشــط	 “ميــالن”،	 الملقــب	 جمــال،	 جهــاد	محمــد	
نشــاطه	فــي	الحــراك	الشــعبي،	حاصــل	علــى	إجــازة	مــن	كليــة	الحقــوق	

فــي	جامعــة	حلــب،	مــن	أبنــاء	مدينــة	حلــب،	مــن	مواليــد	عــام	1972.
األربعــاء	7/	آذار/	2012	اعتقلــت	قــوات	النظــام	الســوري	جهــاد	للمــرة	
الرابعــة	مــن	مقهــى	“نينــار”	فــي	حــي	بــاب	شــرقي	بمدينــة	دمشــق	مــع	
	”235“ فلســطين	 فــرع	 إلــى	 واقتادتــه	 اآلخريــن،	 النشــطاء	 مــن	 عــدد	
فــي	المدينــة،	تعــرض	جهــاد	أثنــاء	التحقيــق	معــه	فــي	فــرع	فلســطين	
لمحكمــة	 خضــع	 العمالــة،	 تهمــة	 لــه	 ووجهــت	 الشــديد	 للتعذيــب	
الميــدان	العســكرية	فــي	كانــون	األول/	2012	واحتجــز	فــي	ســجن	صيدنايــا	
ــه	آخــر	مــرة	 العســكري	بمحافظــة	ريــف	دمشــق.	تمكــن	ذووه	مــن	زيارت
بدايــة	عــام	2016.	اإلثنيــن	13/	نيســان/	2020،	حصلــت	الشــبكة	الســورية	
لحقــوق	اإلنســان	علــى	معلومــات	ُتشــير	إلــى	وفاتــه	وقــد	حصــل	َذووه	
يــوم	الســبت	7/	آذار/	2020	علــى	وثيقــة	ُتفيــد	بأّنــه	قــد	ُتوفــي	يــوم	الجمعــة	
2/	تشــرين	الثانــي/	2016	وفــق	ســجّلات	دائــرة	الســجل	المدنــي،	ولكــن	
م	النظــام	الســوري	جثمانــه	ألحــد،	وعليــه	فهــو	يبقــى	فــي	عــداد	 لمــا	ُيســلِّ

المختفيــن	قســريًا	لــدى	النظــام	الســوري.

تواصلــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــع	نــورا	الجيــزاوي،	زميلــة	جهــاد	التــي	عملــت	معــه	فأخبرتنــا:	
“عمــل جهــاد علــى الكثيــر مــن القضايــا المجتمعيــة والحقوقيــة والسياســية منــذ مــا قبــل الثــورة، كحمــالت 
التبــرع باألعضــاء، وضــد قانــون جرائــم الشــرف، ومــع بــدء الثــورة شــارك بقــوة فــي تنظيــم االحتجاجــات 
واالعتصامــات وتنســيقها فــي كل مــن حلــب ودمشــق، وعمــل علــى إنتــاج فيلــم وثائقــي عــن اعتصــام الســاعة 

فــي مدينــة حمــص”.

جهاد محمد جمال
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https://sn4hr.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%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://sn4hr.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%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/
https://sn4hr.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%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://drive.google.com/file/d/1pjq7_zF29RI4LKXoAQWtAZFpML7l-6vm/view
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ــاء	التحقيــق	معهــا	 ــورا	بعــد	اعتقــال	جهــاد	بـــ	19	يومــًا،	وقــد	علمــت	بوجــوده	فــي	فــرع	فلســطين	أثن اعتقلــت	ن
حيــث	أخبرهــا	ضابــط	التحقيــق	بالتهــم	الموجهــة	إلــى	جهــاد	النتــزاع	معلومــات	منهــا	وتعرَّضــت	للتعذيــب	عندمــا	

أنكرتهــا.

أخبرنــا	منصــور	العمــري	وهــو	صديــق	جهــاد	وعمــال	ســويًا: “كان جهــاد ناشــطًا فــي المجــال اإلعالمــي وقــام 
بنقــل أخبــار الثــورة عبــر العديــد مــن القنــوات كقنــاة BBC وكنــت أســاعده فــي مونتــاج التقاريــر التــي يصورهــا 

ويرســلها للقنــوات اإلخباريــة كقنــاة أورينــت وغيرهــا”.

َبــل	قــوات	النظــام	الســوري	ثــالث	مــرات	قبــل	اعتقالــه	األخيــر،	
ِ
ُنشــير	إلــى	أن	جهــاد	جمــال	كان	قــد	تــم	اعتقالــه	مــن	ق

فــي	المــرة	األولــى	اعتقــل	مــن	مقهــى	ميالنــو	بمدينــة	حلــب	بتاريــخ	5/	أيــار/	2011	وأفــرج	عنــه	بتاريــخ	4/	حزيــران/	
2011،	والثانيــة	مــن	مدينــة	دمشــق	بتاريــخ	4/	آب/	2011	وأفــرج	عنــه	بتاريــخ	2/	تشــرين	األول/	2011،	والمــرة	الثالثــة	

بتاريــخ	14/	تشــرين	األول/	2011	وأفــرج	عنــه	بتاريــخ	29/	كانــون	األول/	2011.

طالبــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	مناســبات	عــدة	بالكشــف	عــن	مصيــر	جمــال،	وســلَّطت	الضــوء	
علــى	حالتــه	ضمــن	مجموعــات	اللوحــات	التــي	تــم	عرضهــا	فــي	فعاليــات	مناصــرة	في	دول	عــدة،	والتي	اســتعرضها	

تقريــر أصدرنــاه ســابقًا. اللوحــة	الخاصــة	بجمــال	موجــودة	علــى الرابــط. 

ج: استخدام األسلحة غير المشروعة:

1 - الذخائر العنقودية:

وثَّقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020	مــا	ال	يقــل	عــن	4	هجمــات	اســتخدمت	فيهــا	الذخائــر	
بت	 العنقوديــة،	كانــت	جميعهــا	علــى	يــد	قــوات	النظــام	الســوري	وتركــزت	فــي	محافظتــي	إدلــب	وحمــاة،	وقــد	تســبَّ
هــذه	الهجمــات	فــي	مقتــل	13	مدنيــًا	بينهــم	7	طفــاًل،	و3	ســيدة،	وإصابــة	27	شــخصًا.	فــي	حيــن	بلغ	عــدد	الهجمات	

ذتهــا	قــوات	النظــام	الســوري. الموثَّقــة	لدينــا	فــي	عــام	2019	مــا	ال	يقــل	عــن	52	هجومــًا	بذخائــر	عنقوديــة	نفَّ

األربعــاء	1/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	11:43،	أطلقــت	منصــة	صواريــخ	تابعــة	لقــوات	النظــام	الســوري	
نعتقــد	أنهــا	متمركــزة	فــي	منطقــة	جبــل	عــزان	بريــف	حلــب	الجنوبــي	صاروخــًا	مــن	نمــط	Tochka 9M79	محمــاًل	
بذخائــر	عنقوديــة	مــن	نمــط	9N24	ســقط	علــى	الحــي	الشــرقي	مــن	مدينــة	ســرمين	بريــف	إدلــب	الشــرقي؛	انتشــرت	
معظــم	الذخائــر	الفرعيــة	فــي	منطقــة	مدنيــة	تضــم	مدرســة	ومعهــد	شــرعي	ومركــز	إيــواء	لعائــالت	نازحــة	مــن	
ــًا،	بينهــم	7	طفــاًل	و3	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(،	 ــي؛	وتســبَّب	القصــف	فــي	مقتــل	12	مدني مناطــق	ريــف	إدلــب	الجنوب

وإصابــة	مــا	ال	يقــل	عــن	20	آخريــن.

https://drive.google.com/file/d/1u0QlokRAGrH8TJuQLU9Q-sgYOQsDZ09z/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=10572
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ــر الفرعيــة	فــي	ســوق	مدينــة	ســرمين	الرئيــس،	وبالقــرب	مــن	مســجد	الفــردوس	 كمــا انتشــرت بعــض الذخائ
ومســجد	عثمــان	بــن	عفــان،	وتســبَّب	انفجارهــا	فــي	أضرار	مادية	متفاوتة	في	مرافق	الســوق	ومبنى	المســجدين.	
تخضــع	المدينــة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	يــوم	الهجــوم.

 
عــدة	 الســوري	قذائــف	وصواريــخ	 النظــام	 وراجمــة	صواريــخ	 2020	قصفــت	مدفعيــة	 25/	شــباط/	 الثالثــاء	
اســتهدفت	مدينــة	إدلــب	مركــز	المحافظــة،	مــن	بيــن	هــذه	الصواريــخ	اســتطعنا	التحقــق	مــن	وجــود	صــاروخ	واحد	
علــى	األقــل	محمــل	بذخيــرة عنقوديــة،	ســقطت	الصواريــخ	العنقوديــة	علــى	مدرســة	الثــورة	المعروفــة	باســم	
مدرســة	البراعــم	النموذجيــة؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	مــدرِّس،	وإصابــة	خمســة	أشــخاص	آخريــن.	تخضــع	المدينــة	

ــوم	الهجــوم. ــر	الشــام	ي لســيطرة	مشــتركة	بيــن	الجيــش	الوطنــي/	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحري

االستنتاجات:
لقــد ارتكبــت قــوات النظــام الســوري جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق 
القانــون، إلــى العنــف الجنســي، والتَّعذيــب، وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي ترقــى 
 نطاقهــا معــًا. كمــا 

ِ
ــَعة

ِ
إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية؛ بســبب منهجيتهــا وس

ارتكبــت جرائــم حــرب عبــر القصــف العشــوائي، وتدميــر المنشــآت واألبنيــة، ولــم 
 الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، 

ِ
تكتــف

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

ــي. مــت الغرب ــر الغطــاء الروســي الصينــي والصَّ ذلــك بالشــرعيَّة عب

بقايــا صــاروخ مــن نمــط URGAN 9M27K اســتخدمته قــوات النظــام الســوري فــي قصــف 
مدرســة البراعــم النموذجيــة فــي مدينــة إدلــب فــي 25/ شــباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1rT_tiskig025MriVNsJWZy4-6A-lXWPF/view
https://drive.google.com/file/d/1isglExgbdDnDOu22F1Hk6JbdKehmVBvK/view
https://drive.google.com/file/d/1vIDcMUJg9sGW_ruALIVGlO3eUOGtHh7y/view
https://drive.google.com/file/d/1Bz8zblXV1kWpS1gkAKOMT5q23lbcRyCG/view
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باء: القوات الروسية:

فــي	عــام	2020	اســتمر	التدخــل	الروســي	العســكري	فــي	روســيا	للعــام	الخامــس	علــى	التوالــي	لصالــح	النظــام	
الســوري	وضــد	الحــراك	الشــعبي	والتغييــر	السياســي،	وســاهم	هــذا	التدخــل	فــي	الحفــاظ	علــى	النظــام	الســوري	
وحمــاه	مــن	المحاســبة	ودعــم	االنتهــاكات	والسياســات	التــي	مارســها	مهمــا	بلغــت	مــن	وحشــيتها	وصــواًل	إلــى	
اســتخدام	األســلحة	الكيميائيــة،	وقــد	تحدثنــا	عــن	ذلــك بشــكل موســع ضمــن التقريــر الســنوي الخامــس عــن 

التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا.

2020	اســتمرت	روســيا	بلعــب	ذات	األدوار	السياســية	واالقتصاديــة	والعســكرية	لصالــح	النظــام	 فــي	عــام	
ــز	التنفيــذ	فــي	6/	آذار	انخفضــت	وتيــرة	الهجمــات	العســكرية	 الســوري،	ومــع	دخــول	اتفــاق	وقــف	إطــالق	النــار	حيِّ
الجويــة	بشــكل	كبيــر	وبــرز	دور	هــذه	القــوات	علــى	األرض	حيــث	رصدنــا	انتشــارها	فــي	مواقــع	عــدة	وبــرز	دورهــا	فــي	

عقــد	اتفاقــات	تســوية	بيــن	النظــام	الســوري	وأهالــي	المــدن	والبلــدات.

أ : القتل خارج نطاق القانون:

لنا	مقتــل	211	مدنيــًا،	بينهــم	62	طفــاًل،	و48	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(	علــى	يــد	القــوات	الروســية	فــي	عــام	2020،	 ســجَّ
لنا	مقتــل	452	مدنيــًا،	بينهــم	112	طفــاًل،	و71	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(	علــى	يــد	 كمــا	ارتكبــت	11	مجــزرة.	وكنــا	قــد	ســجَّ

القــوات	الروســية	فــي	عــام	2019،	كمــا	ارتكبــت	22	مجــزرة.	

الثالثــاء	21/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	11:45	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	بالصواريــخ	
منــزاًل	علــى	أطــراف	قريــة	كفــر تعــال	بريــف	محافظــة	حلــب	الغربــي؛	مــا أدى إلــى	مقتــل	تســعة مدنييــن	مــن	عائلــة 
واحــدة،	بينهــم	ســتة أطفــال )3 ذكــور،	و3 إنــاث(	وســيدة	واحــدة.	تخضــع	قريــة	كفــر	تعــال	لســيطرة	مشــتركة	

بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

القتل خارج نطاق القانون

https://sn4hr.org/arabic/?p=12721
https://sn4hr.org/arabic/?p=12721
https://drive.google.com/open?id=1yk0mW3dwSJe1SiBXVujO35v1tDLIzczG
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األربعــاء	29/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	17:00	قصــف	طيــران	ثابــت	الجناح	نعتقد	أنه	روســي	بالصواريخ	
الشــارع	العــام	الواقــع	بيــن	المســجد	الغربــي	ومســجد	نــوري	حميشــو	وســط	قريــة	كفرالتــة	فــي	منطقــة	جبــل	
األربعيــن	فــي	جبــل	الزاويــة	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل 19	مدنيــًا،	بينهــم أربعــة	أطفــال	
)3 ذكــور،	و1 أنثــى(،	وســيدتان	اثنتــان،	إضافــًة	إلــى	إصابــة	قرابــة	30	آخريــن	بجــراح.	تخضــع	قريــة	كفرالتــة	لســيطرة	

مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.
اإلثنيــن	3/	شــباط/	2020	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	صاروخــًا	علــى	حافلــة	صغيــرة	)ميكــرو	
	نازحيــن	مــن	منطقــة	شــاميكو	بريــف	محافظــة	حلــب	الغربــي-	فــي	أثنــاء	مرورهــا	فــي	منطقــة	جمعية	 بــاص(	-ُتقــلُّ
الرحــال	بريــف	محافظــة	حلــب	الغربــي	باتجــاه	مناطــق	أكثــر	أمنــًا؛	مــا أدى إلــى	مقتــل	تســعة مدنييــن دفعــة 
واحــدة،	بينهــم	خمســة أطفــال )4	ذكــور،	و1	أنثــى(،	وســيدتان اثنتــان.	تخضــع	المنطقــة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	

فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

األربعــاء	5/	شــباط/	2020	قرابــة	الســاعة	20:00	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	بالصواريــخ	
ــا	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــمالي؛	مــا أدى إلــى	مقتــل	ســتة مدنييــن	مــن	عائلــة واحــدة  ــة	جدراي منــزاًل	فــي	قري
-نازحــون	مــن	قريــة	الكمــاري	بريــف	محافظــة	حلــب	الجنوبــي-،	بينهــم	طفلــة،	وأربــع	ســيدات.	تخضــع	قريــة	جدرايــا	

لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

الخميــس	5/	آذار/	2020	قرابــة	الســاعة	02:05	نفــذ	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	غــارة	اســتخدم	
فيهــا	صاروخيــن	علــى	األقــل	اســتهدفا	مدجنــة،	يقيــم	فيهــا	نازحــون	مــن	ريفــي	إدلــب	وحلــب،	تقــع	المدجنــة	فــي	
ــة	2	كــم	خــط	نظــر-،	 ــن	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــمالي،	-علــى	بعــد	قراب ــة	لبلــدة	معــرة	مصري األطــراف	الغربي
علــى	الطريــق	الواصــل	بيــن	معــرة	مصريــن	وباتنتــة.	يتألــف	بنــاء	المدجنــة	مــن	هنغاريــن	لتربيــة	الدجــاج	يلتقيــان	
فــي	الجهــة	الغربيــة	ببنــاء	ســكني	مؤلــف	مــن	طابقيــن	يقيــم	فيــه	نازحــون،	كمــا	يوجــد	عنــد	مدخــل	المدجنــة	بنــاء	

للحــرس	يقيــم	فيــه	نازحــون	أيضــًا.
قرابــة	الســاعة	02:27	وبعــد	بــدء	عمليــات	انتشــال	الجرحــى	والمصابيــن	عــاود	الطيــران	ذاتــه	اســتهدافه	للمــكان	
بصاروخيــن	علــى	األقــل،	لــم	ُيســفر	الهجــوم	عــن	ضحايــا	أو	مصابيــن	فــي	فــرق	المســعفين	لتمكنهــم	مــن	
ــخ	 ــم	نتمكــن	مــن	التحقــق	بدقــة	مــن	عــدد	الصواري ــا	ل ــى	أنن ــذ	الهجــوم.	نشــير	إل ــل	تنفي االبتعــاد	عــن	المــكان	قب
وموقــع	ســقوط	كل	منهــا	حتــى	لحظــة	إعــداد	هــذا	التقريــر؛	نظــرًا	ألن	الهجمــات	تــم	تنفيذهــا	ليــاًل،	وألننــا	لــم	
نتمكــن	مــن	زيــارة	موقــع	الحادثــة	حتــى	اآلن.	تخضــع	المنطقــة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	

ــة. ــر	الشــام	وقــت	الحادث المســلحة	وهيئــة	تحري

تســبَّب	الهجومــان	فــي	مقتــل 15 مدنيــًا،	بينهــم طفلتــان اثنتــان وســبع ســيدات،	وجــرح مــا ال يقــل عــن	19 
آخريــن،	إضافــة إلــى نفــوق مئــات الطيــور	التــي	كانــت	فــي الهنغــارات،	ودمــار	شــبه	كامــل	فــي	مبنــى	المدجنــة	

وبعــض	المنــازل	المحيطــة	بــه.	وقــد	أصدرنــا	تقريــرًا	حــول	الحادثــة.

ضحايــا مــن عائلــة واحــدة إثــر مجــزرة جــراء هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي 
علــى قريــة جدرايــا/ إدلــب – 5/ شــباط/ 2020
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
مــع مــروان أبــو حاتــم قائــد مركــز الدفــاع المدني 
فــي مدينــة معــرة مصريــن، الــذي توجــه فريقــه 

إلــى موقــع المجــزرة عقــب ســماعهم دوي 
انفجــارات	قويــة	مــن	األطــراف	الغربيــة	للبلــدة،	
قرابــة  بعــد  الموقــع  إلــى  “وصلنــا  وأفادنــا:	
وكان  األولــى  الغــارة  تنفيــذ  مــن  دقيقــة   20
ــران اســتطالع روســي فــي  هنــاك تحليــق لطي
األجــواء حســب تعميــم المراصــد التــي حذرتنــا 
بعــد دقائــق مــن وجــود طيــران حربــي روســي 
بوضعيــة التنفيــذ فغادرنــا الموقــع علــى الفــور” 
أضــاف	مــروان	أنهــم	قامــوا	بوضــع	آلياتهــم	بيــن	
عــن	موقــع	 بعيــد	نســبيًا	 مــكان	 فــي	 األشــجار	
المجــزرة	كإجــراء	احتــرازي	وعــادوا	إلــى	الموقــع	
للعمــل	علــى	انتشــال	العالقيــن	تحــت	األنقــاض:	

ــاًل نظــرًا لوجــود آلياتنــا بعيــدًا عــن المــكان وبقينــا نعمــل حتــى  ــًا طوي “لقــد تطلبــت منــا عمليــات اإلخــالء وقت
الصبــاح، حيــث انتشــلنا 15 ضحيــة بينهــم نســاء وأطفــال وأكثــر مــن 15 مصابــًا  جميعهــم مــن النازحيــن 

المقيميــن فــي المدجنــة والمنــازل المحيطــة بهــا”.

ليــث	العبــد	هللا،	إعالمــي	لصالــح	منظمــة	الدفــاع	المدنــي-	مركــز	ســراقب	توجــه	مــع	فريقــه	إلــى	موقــع	المجــزرة	
لمــؤازرة	فريــق	مركــز	معــرة	مصريــن	الــذي	تعــرض	لغــارة	مزدوجــة،	أخبــر	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	بمــا	
يلــي:	“قرابــة الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم 5/ آذار، شــن الطيــران الروســي غــارة عنيفــة علــى 
معــرة مصريــن ســمع صداهــا لمســافات بعيــدة فــي ريــف إدلــب، ثــم عــاود الكــرة بعــد قرابــة 25 دقيقــة. وإثــر 
الهجــوم الثانــي وردتنــا نــداءات لمــؤازرة فريــق الدفــاع المدنــي فــي الموقــع فتوجهنــا علــى الفــور إلــى هنــاك، 
ولــدى وصولنــا شــاهدت حجــم الدمــار الكبيــر الــذي حــلَّ بالمــكان، وكأن الصواريــخ المســتخدمة مــن نــوع جديــد 
أكثــر قــوة، كمــا رأيــت ثــالث حفــر كبيــرة فــي المــكان لــدى وصولــي. عملنــا حتــى قرابــة الســاعة 08:30 وتمكنــا 
مــن انتشــال جثاميــن طفلــة وســيدة ورجليــن”	أكــد	ليــث	أن	حصيلــة	الهجــوم	بلغــت	15	شــهيدًا	بعضهــم	توفــي	

بعــد	وصولــه	إلــى	المشــفى،	و19	مصابــًا،	إضافــة	إلــى	نفــوق	مئــات	الطيــور	التــي	كانــت	فــي	المدجنــة.

تحليل بصري لموقع هجوم 
جوي روسي استهدف 

مدجنة تؤوي نازحين، وأسفر 
عن مجزرة في بلدة معرة 

مصرين: 

انتشال عالقين تحت األنقاض إثر هجوم جوي روسي على معرة 
مصرين/ إدلب في 5/ آذار/ 2020 – بعدسة عارف وتد

https://drive.google.com/file/d/16Jgu6TD0x2QehRG0EBGuBy9c6HEa_31D/view
https://drive.google.com/file/d/1hWTrC27c-02aGxf-vCaE0TeO6IW_EVgX/view
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فجــر	اإلثنيــن	3/	آب/	2020	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	بالصواريــخ	مزرعــة	فــي	األطــراف	
الشــمالية	مــن	مدينــة	بنــش	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــمالي؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل 3 مدنيــًا	مــن	عائلــة	واحــدة	
-نازحــون	مــن	قريــة	البــرج	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــرقي-.	تخضــع	المدينــة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	

ــة. ــر	الشــام	وقــت	الحادث المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحري

ب : استهداف الكوادر الطبيَّة والمنشآت العاملة لها: 
ــا	عشــرات	الحــوادث	التــي	 اســتهدفت	القــوات	الروســية	بشــكل	ممنهــج	ومتعمــد	القطــاع	الطبــي،	وقــد	وثقن
عمــدت	فيهــا	هــذه	القــوات	إلــى	سياســة	الضربــة	المزدوجــة	لتحقيــق	أكبــر	الضــرر	بالمنشــآت	الطبيــة	والكــوادر	
العاملــة	فيهــا.	وثَّقنــا	مقتــل	4	مــن	الكــوادر	الطبيــة	فــي	هجمــات	نعتقــد	أنهــا	روســية	فــي	عــام	2020،	إضافــة	إلــى	
لنا	مقتــل	6	مــن	الكــوادر	 مــا	ال	يقــل	عــن	13	حادثــة	اعتــداء	علــى	منشــآت	طبيــة	فــي	المــدة	ذاتهــا،	فــي	حيــن	ســجَّ

الطبيــة،	ومــا	ال	يقــل	عــن	28	حادثــة	اعتــداء	علــى	منشــآت	طبيــة	فــي	عــام	2019.

- ضحايا الكوادر الطبيَّة: 
زكــوان طمــاع،	فنــي	تخديــر،	ومديــر إداري	فــي	مشــفى	الشــامي	المعــروف	بمشــفى	أريحــا	الجراحــي	شــمال	مدينــة	
أريحــا	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي،	مــن	أبنــاء	مدينــة	أريحــا،	مــن	مواليــد	15/	حزيــران/	1977،	توفــي	يــوم	الســبت	
ها	 ــرًا	بجراحــه	التــي	ُأصيــب	بهــا	يــوم	األربعــاء	29/	كانــون	الثانــي/	2020	جــراء	3	غــارات	شــنَّ 1/	شــباط/	2020	ُمتأث

طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	بالصواريــخ	علــى	مشــفى	الشــامي	ومحيطــه	فــي	مدينــة	أريحــا.

عبــد	الرحمــن	ماجــد	هــالل،	وعبيــدة	خالــد	هــالل،	ومحمــد	رائــد	حــاج	أســعد،	ُمســعفون،	ُقتلــوا	يــوم	الخميــس	
6/	شــباط/	2020	جــراء	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	بالصواريــخ	ســيارة	إســعاف	تابعــة	
ــاء	مرورهــا	فــي	منطقــة	الكورنيــش	 ــب	“الحــرة”-	فــي	أثن ــة	صحــة	إدل ــب	-التابعــة	لمديري لمنظومــة	إســعاف	إدل

الشــرقي	–منطقــة	مفــرق	قمينــاس-	فــي	األطــراف	الشــرقية	مــن	مدينــة	إدلــب.

عبد الرحمن ماجد هالل،	من	أبناء	مدينة	سراقب	بريف	محافظة	إدلب	الشرقي.

عبيدة خالد هالل،	من	أبناء	مدينة	سراقب	بريف	محافظة	إدلب	الشرقي.

محمد رائد حاج أسعد،	من	أبناء	قرية	جوباس	بريف	محافظة	إدلب	الشرقي.

- أبرز حوادث االعتداء على المنشآت الطبيَّة:

األحــد	26/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	04:10	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	بالصواريــخ	
مشــفى	اإليمــان	شــرق	قريــة	ســرجة	فــي	جبــل الزاويــة	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي؛	مــا	أدى	إلــى	إصابــة	عــدد	
مــن	المدنييــن	المراجعيــن	للمشــفى	بجــراح،	إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي	بنــاء المشــفى،	وإصابــة معداتــه	بأضــرار	
ماديــة	كبيــرة،	وخروجــه	عــن	الخدمــة.	تخضــع	قريــة	ســرجة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	

المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

دمــار وأضــرار إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى مشــفى اإليمــان فــي 
قريــة ســرجة/ إدلــب – 26/ كانــون الثانــي/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1HXqbieNL5xudwtfgysIHOKMpmfhhhre3/view
https://drive.google.com/file/d/1o81C20HriZwT9xernv607fwXznfRR8on/view
https://drive.google.com/file/d/1o81C20HriZwT9xernv607fwXznfRR8on/view
https://drive.google.com/file/d/1mZwhTwd2hbKRWyDiN8Ua_10GoRV8a71h/view
https://drive.google.com/open?id=1leIEWhHMi1Tw6EBcypw99gmQZUE2DK9p
https://drive.google.com/file/d/1PBnB1FpC9vKSzZhnyvfaP_IQWhXnmp8G/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1HmiuReuORbFJtkgpbsUuNwh_7ui7fR_u/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=1csYKSOr10Bq0Z6ZUzkWTXyiejB7MwHCI.
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbZXzdfgNJVIh_qu6uAXSVMBwGR7rn-BjoyHXteThApXwA?e=vexY9S
https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.581603,36.8905903,13z/data=!4m5!3m4!1s0x1524e73bbbadc873:0xefad2a58fc632d36!8m2!3d35.5808605!4d36.9258903
https://drive.google.com/file/d/13rWinirT7qmJLWXEMZhXUHerBAAcHKH6/view
https://drive.google.com/file/d/1Z9XWrhiDsPfKQG97m1I7exaddDhg2N4S/view
https://drive.google.com/file/d/1IGIuaiou2KUavjusSPfjXKwOPE3m8Iv8/view
https://drive.google.com/open?id=1nqQdB4vO3zaw7aAYj8d1THMNHENL8JQT
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األربعــاء	29/	كانــون	الثانــي/	2020	قرابــة	الســاعة	22:40	شــّن	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	3	غــارات	
ُمتتاليــة	بالصواريــخ	علــى	مشــفى الشــامي	-المعــروف	بمشــفى	أريحــا	الجراحــي-	ومحيطــه	شــمال	مدينــة	أريحــا	
بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	أحــد	الكــوادر	الطبيــة	فــي	المشــفى،	إضافــًة إلــى دمــار كبيــر 
فــي	بنائــه،	وإصابــة	معداتــه	بأضــرار ماديــة كبيــرة،	وخروجــه	عــن	الخدمــة،	نشــير	إلــى	أّن	القصــف	تســبب	أيضــًا	
بمجــزرة	ضحاياهــا	مدنيــون	نازحــون	نتيجــة	اســتهداف	المبانــي	الســكنية	المجــاورة	للمشــفى،	تخضــع	مدينــة	

أريحــا	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

الســبت	1/	شــباط/	2020	قرابــة	الســاعة	10:40	شــن	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	غارتيــن	بالصواريــخ	
علــى	مشــفى	الهــدى	الجراحــي	-المدعــوم	مــن	قبــل	منظمــة	ســكن	للرعايــة	والتنميــة	)SKT(-	فــي	قريــة	حــور	بريــف	
محافظــة	حلــب	الغربــي،	ســقطت	الصواريــخ	وســط	ســاحة	المشــفى؛	مــا	أدى	إلــى	دمــار جزئــي	فــي	بنائــه،	وإصابــة 
ــس	فــي	عــام	2014	ويقــدم	خدماتــه	لمــا	يقــارب	250  معداتــه	بأضــرار ماديــة كبيــرة،	نشــير	إلــى	أّن	المشــفى	تأسَّ
ألــف	نســمة،	حيــث	يســتقبل	المشــفى	6000	شــخص	شــهريًا،	ويقــدم	13	ألــف	خدمــة	طبيــة	مجانيــة	شــهريًا.	
تخضــع	قريــة	حــور	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	

الحادثــة.	

ت: استهداف المنشآت التعليمية:

وثَّقنــا	مــا	ال	يقــل	عــن	12	حادثــة	اعتــداء	علــى	منشــآت	تعليميــة	فــي	هجمــات	نعتقــد	أنهــا	روســية،	فــي	عــام	2020،	
لنا	مــا	ال	يقــل	عــن	35	حادثــة	اعتــداء	علــى	منشــآت	تعليميــة	فــي	عــام	2019. فــي	حيــن	ســجَّ

- أبرز حوادث االعتداء على المنشآت التعليمية:

اإلثنيــن	3/	شــباط/	2020	قرابــة	الســاعة	04:30	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	بالصواريــخ	
تجمعــًا	لثــالث	مــدارس	تجــاور	بعضهــا	البعــض	يضــم	كاًل	مــن	ثانويــة	بنــات	بنــش،	مدرســة	مصطفــى	فرحــات،	
والمدرســة	الريفيــة	فــي	مدينــة	بنــش	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــمالي،	اســتهدفت	الصواريــخ	ثانويــة	بنــات	بنــش	
بشــكل	مباشــر؛	مــا أدى إلــى دمــار كبيــر فــي	بنــاء المدرســة،	وإصابــة	أثاثهــا	بأضــرار	ماديــة متوســطة،	إضافــة	
إلــى	إصابــة	مبنَيــي	المدرســتين	األخرتيــن	بأضــرار	ماديــة	بســيطة.	تخضــع	مدينــة	بنــش	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	

فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

الثالثــاء	11/	شــباط/	2020	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	صاروخــًا	علــى	مدرســة	أورم	الشــمالية	
فــي	قريــة	أورم	الكبــرى	بريــف	محافظــة	حلــب	الغربــي؛	مــا	أدى	إلــى	دمــار	جزئــي	فــي	بنــاء	المدرســة،	وإصابــة	أثاثهــا	
بأضــرار	ماديــة	متوســطة.	تخضــع	قريــة	أورم	الكبــرى	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	

وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

ــة  ــه روســي علــى مدرســة أورم الشــمالية فــي قري ــر هجــوم جــوي نعتقــد أن دمــار إث
أورم الكبــرى/ حلــب – 11/ شــباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/11B8pgGUhVSqA9fmJydyIopNfuQi2nbK2/view
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3,+Aleppo,+Syria%E2%80%AD/@36.2169853,37.1540053,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x152ff845bb13e3f1:0x433da92238ab8320!8m2!3d36.2168902!4d37.1545849?hl=en
https://drive.google.com/open?id=1De0YopHnN4EwQ1AxYN5e34k2NAopsh4B
https://drive.google.com/open?id=1zJUhqgkZGgsXdM9GHfWCwuDg37vtGCZQ
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EcIC5zK1J3ZEisrDFQNgOr0BGW7xlZwhQsApCm495kEXFQ?e=lCkaht
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeV03aiN3cVDi0tKb16KZJIBKdIChgpZdsSvEnR9CS73BA?e=o0HHLv
https://drive.google.com/file/d/1N3MkJWjH0nVi2ASiGOqCW_VGT9G6kYBW/view
http://bit.ly/37Ubz2H
https://drive.google.com/file/u/1/d/11ViK4nIui3EK-XviEWR_u2a3E8z6BvIp/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=11-M7F7DV7X6WepLAOroLm6xo2G_UIfcG
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdzB_dztE25Ci7BKaEVRdUUBusFx48hqLb3ttDwczATpIg?e=1GIsJ5
https://drive.google.com/file/u/1/d/1rrS1GMzJzEdW11OZwfGtoptJQUfNNBkF/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=1EJ7N4TP7ukHpbu_GQuic6XR4-wwG443m
https://drive.google.com/open?id=1hRCzxkTO0WnnTo1fWcWlwiGn9x5Hy2iB
https://drive.google.com/file/d/1-Cdaf0sZwBA-WXR-AuI4bYzrKzNkpX4Z/view
https://drive.google.com/file/d/1WeVaw0LQJ8lUFZvVa_aDgFVhur8r0Yoq/view
https://drive.google.com/open?id=1Zo0ef8dNfK4Ivna2GXrivKZ0wql-xW6O
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ث: استهداف أماكن العبادة:

لــم	يكــن	النخفــاض	وتيــرة	الهجمــات	العســكرية	الروســية	فــي	عــام	2020	مقارنــة	بســابقه	أثــرًا	واضحــًا	علــى	
حصيلــة	حــوادث	االعتــداء	علــى	أماكــن	العبــادة،	حيــث	وثَّقنــا	مــا	ال	يقــل	عــن	23	حادثــة	اعتــداء	علــى	أماكــن	عبــادة	
لنا	مــا	ال	يقــل	عــن	31	حادثــة	اعتــداء	علــى	أماكــن	 فــي	هجمــات	نعتقــد	أنهــا	روســية،	فــي	عــام	2020،	فــي	حيــن	ســجَّ

عبــادة	فــي	عــام	2019.

ــة	أربعــة	 ــه	روســي	قراب ــاح	نعتقــد	أن ــت	الجن ــران	ثاب ــة	الســاعة	23:30	قصــف	طي الســبت	1/	شــباط/	2020	قراب
صواريــخ	وســط	مدينــة	البــاب	بريــف	محافظــة	حلــب	الشــرقي،	ســقط	أحدهــا	علــى	قبــة	مســجد	شــيخ دوشــل 
فــي	المدينــة؛	مــا أدى إلــى دمــار جزئــي	فــي	بنــاء المســجد،	إضافــة	إلــى	احتــراق	أثاثــه	وإصابــة مــواد إكســائه 
ــه	بأضــرار	 ــه	وأثاث ــة	بنائ ــة	كبيــرة،	كمــا	ســقط	صــاروٌخ	آخــر	قــرب	المســجد الكبيــر؛	تســبب	فــي	إصاب بأضــرار	مادي
ماديــة	بســيطة.	ُنشــير	إلــى	أنهــا	المــرة	األولــى	التــي	تتعــّرض	فيهــا	مدينــة	البــاب	لهجــوم	جــوي	مــن	قبــل	قــوات	
الحلــف	الســوري	الروســي،	منــذ	خضوعهــا	لســيطرة	قــوات	الجيــش	الوطنــي	فــي	شــباط	2017.	تخضــع	المدينــة	

ــة. لســيطرة	قــوات	الجيــش	الوطنــي	وقــت	الحادث

الخميــس	20/	شــباط/	2020	قصــف	طيــران	ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	بالصواريــخ	المســجد الغربــي	فــي	
قريــة	كفرالتــة	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي؛	مــا	أدى	إلــى	دمــار	جزئــي	فــي	بنــاء المســجد،	وإصابــة	أثاثــه	بأضــرار	
ماديــة	كبيــرة.	تخضــع	قريــة	كفرالتــة	لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	تحريــر	

الشــام	وقــت	الحادثــة.

أضــرار إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى مســجد شــيخ 
دوشــيل فــي مدينــة البــاب/ حلــب – 1/ شــباط/ 2020

https://drive.google.com/file/d/10TMrYRwLS-XaoGgO6zFGd3jmymPpXP3j/view
https://www.google.com/maps/place/Sheikh+Ducl+Mosque/@36.37106,37.5206407,19z/data=!4m5!3m4!1s0x15303d99e144ca29:0xb82000c2d346daf!8m2!3d36.3711915!4d37.5211959
https://drive.google.com/file/u/1/d/10TMrYRwLS-XaoGgO6zFGd3jmymPpXP3j/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=1TY8O1-UV0ec2sOEJZ29BlorOGEScIQO1
https://drive.google.com/file/d/1p3nGfy6e5MjIULZPaurrwM_LcJ_UxCsU/view
https://drive.google.com/file/d/1BBf2Umv9u0hzmHLEq0cs6ChOq1LzgAat/view
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%8C+Al+Bab,+Syria%E2%80%AD/@36.3722868,37.5157269,16z/data=!4m5!3m4!1s0x15303d9b8d85c841:0x4dd13ec1a6f85630!8m2!3d36.3705339!4d37.516724
https://www.google.com/maps/place/Western+Mosque/@35.7957988,36.6215514,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1525006aed395d37:0x5ee122fa6c759f1b!2sKfar+Ata,+Syria!3b1!8m2!3d35.7962979!4d36.6282856!3m4!1s0x1525006b5490ed7d:0x7ed20a3a325b919b!8m2!3d35.7948815!4d36.6258752
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfBz9qCo6KFMv66efodPS7YBUS1OtAzqRUAzIS4yJyh6yA?e=8pe4xc
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ج : استهداف الكوادر اإلعالمية:
وثَّقنــا	مقتــل	2	مــن	الكــوادر	اإلعالميــة	فــي	هجمــات	نعتقــد	أنهــا	روســية	فــي	عــام	2020،	كمــا	ُقتلــت	القــوات	

الروســية	2	مــن	الكــوادر	اإلعالميــة	فــي	عــام	2019.

الثالثــاء	4/	شــباط/	2020	قرابــة	الســاعة	07:00،	قضــى	الناشــط	
اإلعالمــي	أمجــد	محمــد	أنــس	أكتالتــي	جــراء	قصــف	طيــران	ثابــت	
الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	صواريــخ	عــدة	اســتهدفت	حــي	الميــدان	
فــي	مدينــة	أريحــا	فــي	ريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي،	الخاضعــة	
لســيطرة	مشــتركة	بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	وهيئــة	

ــة. ــر	الشــام	وقــت	الحادث تحري

أمجــد،	مصــور	لــدى	المركــز	اإلعالمــي	العــام،	مــن	أبنــاء	مدينــة	أريحــا،	
مــن	مواليــد	عــام	1992،	طالــب	فــي	جامعــة	دمشــق	كليــة	التربيــة	–	

قســم	علــم	نفــس	–	ســنة	ثالثــة،	متــزوج	ولديــه	ثالثــة	أطفــال.

ــدى  ــا:	“ل ــذي	أفادن ــق	أمجــد،	ال تواصلــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــع	اإلعالمــي	أنــس	تريســي	صدي
ســماعي بخبــر وفــاة أمجــد تواصلــت مــع أحــد كــوادر الدفــاع المدنــي الــذي كان فــي موقــع استشــهاد أمجــد، 
وأخبرنــي أن الطيــران الحربــي الروســي شــنَّ غــارات عــدة بالصواريــخ اســتهدفت حــي الميــدان فــي مدينــة 
أريحــا، اســتهدفت إحداهــا منــزل “فــادي رحــال” صديــق أمجــد، الــذي أمضــى أمجــد ليلتــه عنــده؛ مــا أدى إلــى 
ــي	 ــوم	التال ــى	الي ــم	اســتخراجهما	حت ــم	يت ــي	الشــهيدين	ل مقتــل أمجــد وصديقــه فــادي” أضــاف	أنــس	أن	جثمان

بســبب	كثافــة	القصــف	فــي	ذلــك	اليــوم	والدمــار	الكبيــر	فــي	المنطقــة.

إثــر	 البكــر	 2020	قضــى	رشــيد	رشــيد	 26/	تشــرين	األول/	 اإلثنيــن	
إصابتــه	بشــظايا	فــي	معظــم	أنحــاء	جســده،	جــراء	قصــف	طيــران	
ثابــت	الجنــاح	نعتقــد	أنــه	روســي	صواريــخ	عــدة،	بينمــا	كان	رشــيد	
يعمــل	علــى	إنجــاز	تغطيــة	إعالميــة	للتدريبــات	العســكرية	داخــل	
معســكر	تابــع	لفصيــل	“فيلــق	الشــام”	التابــع	للجبهــة	الوطنيــة	
للتحريــر	فــي	قاعــدة	الدويلــة	الجويــة	بالقــرب	مــن	مدينــة	كفــر	تخاريــم	
فــي	ريــف	محافظــة	إدلــب	الغربــي،	التــي	تخضــع	لســيطرة	مشــتركة	
بيــن	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	“	الجبهــة	الوطنيــة	للتحريــر”	

وهيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

رشــيد،	مراســل	ومصــور	لــدى	وكالــة	ســوريا	1	وشــبكة	المحــرر	اإلعالميــة،	مــن	أبنــاء	مدينــة	كفــر	تخاريــم،	مــن	
مواليــد	عــام	1996،	حاصــل	علــى	الشــهادة	الثانويــة،	أعــزب.

أمجد أكتالتي

رشيد رشيد البكر

https://drive.google.com/file/d/19yHxdbKi_wMNZBb49PVhVrNaGjIzS9z7/view
https://drive.google.com/file/d/182MWFz26nJVEFw_N02KM3mChRMclr_OD/view
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تواصلــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــع	الناشــط	اإلعالمــي	محمــد	وليــد	جبــس24	الــذي	أخبرنــا	عــن	
الحادثــة:	“نفــذ الطيــران الحربــي الروســي 4 غــارات بالصواريــخ علــى قاعــدة الدويلة الجوية فــي منطقة الدويلة 
قــرب مدينــة كفــر تخاريــم بريــف إدلــب الغربــي، فــي أثنــاء تغطيــة رشــيد اإلعالميــة للتدريبــات العســكرية داخــل 
أحــد معســكرات فيلــق الشــام التابــع للجبهــة الوطنيــة للتحريــر، مــا تســبب بإصابــة رشــيد بشــظايا عــدة فــي 
معظــم أنحــاء جســده، أدت الستشــهاده علــى الفــور”. وأضــاف	محمــد: “فــي بدايــة األمــر وصلنــا أّن رشــيد 
مصــاب، توجهــت مــع أخيــه للبحــث عنــه فــي جميــع المراكــز الطبيــة ولــم نجــده، ومــن ثــم توجهنــا إلــى مشــفى 
الشــهيد وســيم حســينو الجراحــي وســط كفــر تخاريــم، ورأينــا جثثــًا لعشــرات القتلــى المقاتليــن، وتمكــن أخــو 
رشــيد مــن التعــرف عليــه مــن قطــع مالبســه الممزقــة وبعــض العالمــات علــى جســده، وكانــت جثتــه عبــارة 

عــن أشــالء”.	كمــا	أشــار	محمــد	إلــى	أّن	القصــف	ذاتــه	تســبب	فــي	مقتــل	38	مقاتــاًل	وإصابــة	قرابــة	70	آخريــن.

االستنتاجات:
إنَّ القــوات الروســية خرقــت بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــرار مجلــس األمــن 
رقــم 2139 وأيضــًا القــرار رقــم 2254 عبــر عمليــات القصــف العشــوائي، إضافــة 
إلــى انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون اإلنســاني الدولــي ُمرتكبــة عشــرات 
الجرائــم التــي ترقــى إلــى جرائــم حــرب عبــر عمليــات القصــف العشــوائي عديــم 

ــر المتناســب فــي حجــم القــوة المفرطــة.  ــز وغي التميي

24عبر تطبيق واتساب في 29/ تشرين األول/ 2020
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تاء: تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

أ: القتل خارج نطاق القانون:
بعــد	فقــدان	التنظيــم	اإلرهابــي	ســيطرته	علــى	مناطــق	واســعة	نهايــة	آذار	2019،	انخفضــت	وتيــرة	االنتهــاكات	

التــي	تمكنــا	مــن	توثيقهــا	فــي	عــام	2020	علــى	يــد	التنظيــم	وكان	أبرزهــا	القتــل	خــارج	إطــار	القانــون.
وثَّقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020	مقتــل	21	مدنيــًا،	بينهــم	2	طفــاًل	علــى	يــد	تنظيــم	
داعــش.	أمــا	حصيلــة	الضحايــا	المدنييــن	الذيــن	قتلــوا	علــى	يــد	التنظيــم	فــي	عــام	2019	فقــد	كانــت	94	مدنيــًا،	

بينهــم	11	طفــاًل،	و7	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(.

ثاء: هيئة تحرير الشام )تحالف بين تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل في 

المعارضة المسلحة(:

أ: القتل خارج نطاق القانون:

لنا	فــي	عــام	2020	قتــَل	هيئــة	تحريــر	الشــام	26	مدنيــًا،	بينهــم	1	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(	فــي	حيــن	بلغــت	حصيلــة	 	ســجَّ
الضحايــا	المدنييــن	الذيــن	وثقنــا	مقتلهــم	علــى	يــد	الهيئــة	فــي	عــام	2019	مــا	ال	يقــل	عــن	45	مدنيــًا،	بينهــم	6	طفــاًل،	

و2	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(.

ــر	 اإلثنيــن	12/	تشــرين	األول/	2020	قضــى	المدنــي	فــؤاد	علــي	الفيــاض،	جــراء	إطــالق	عناصــر	تابعــة	لهيئــة	تحري
الشــام	الرصــاص	عليــه	بينمــا	كان	يعمــل	علــى	جمــع	الحطــب	للتدفئــة	فــي	حــرش	قريــة	الحمامــة	بريــف	محافظــة	

إدلــب	الغربــي.	تخضــع	المنطقــة	لســيطرة	هيئــة	تحريــر	الشــام	وقــت	الحادثــة.

القتل خارج نطاق القانون
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ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز القسري:

إدلــب،	وشــملت	 ــزت	فــي	مدينــة	 تركَّ المدنييــن،	 الهيئــة	بحــق	 2020	عمليــات	احتجــاز	قامــت	بهــا	 شــهَد	عــام	
نشــطاء	فــي	مؤسســات	مجتمــع	مدنــي	وإعالمييــن	ومحاميــن	ورجــال	ديــن،	ومعظــم	هــذه	االعتقــاالت	حصلــت	
علــى	خلفيــة	التعبيــر	عــن	آرائهــم	التــي	تنتقــد	سياســة	إدارة	الهيئــة	لمناطــق	ســيطرتها	أو	بســبب	عملهــم	فــي	
ــت	 مؤسســات	تتبــع	الحكومــة	المؤقتــة	فــي	مناطــق	ســيطرة	فصائــل	المعارضة/قــوات	الجيــش	الوطنــي،	تمَّ
معظــم	عمليــات	االحتجــاز	هــذه	عبــر	اســتدعاءات	أرســلتها	النيابــة	العامــة	التابعــة	لحكومــة	اإلنقــاذ	التابعــة	لهيئة	
تحريــر	الشــام،	وبطريقــة	تعســفية	علــى	شــكل	مداهمــات	واقتحــام	وتكســير	أبــواب	المنــازل	وخلعهــا،	أو	عمليــات	

خطــف	مــن	الطرقــات	أو	عبــر	نقــاط	التفتيــش	المؤقتــة.

فــي	عــام	2020	ســجلنا	احتجــاز	الهيئــة	مــا	ال	يقــل	عــن	146	شــخصًا	بينهــم	4	ســيدة،	و1	طفــاًل.	أفرجــت	عــن	57 
منهــم	بعــد	انتهــاء	مــدة	أحكامهــم	أو	لقــاء	دفعهــم	لألمــوال،	وال	يــزال	89	شــخصًا،	بينهــم	1	ســيدة	قيــد	االعتقــال	
التعســفي	أو	االختفــاء	القســري	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهيئــة	تحريــر	الشــام.	أمــا	فــي	عــام	2019	فقــط	وثقنــا	

مــا	ال	يقــل	عــن	303	أشــخاص	تعرضــوا	لالعتقــال	علــى	يــد	هيئــة	تحريــر	الشــام	بينهــم	4	ســيدات	و8	أطفــال.

- أبرز الحوادث:
الثالثــاء	3/	آذار/	2020	احتجــزت	عناصــر	مســلحة	تنتمــي	لهيئــة	تحريــر	الشــام	3	مدنييــن	بينهــم	ناشــط	إعالمــي	مــن	
أبنــاء	مدينــة	ســرمين	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــمالي،	لــدى	مرورهــم	علــى	إحــدى	نقــاط	التفتيــش	التابعــة	لهــا	

علــى	أطــراف	مدينــة	حــارم	بريــف	محافظــة	إدلــب	الغربــي،	وأفــرج	عنهــم	بعــد	ســاعة	مــن	االعتقــال.

الســبت	3/	تشــرين	األول/	2020	احتجــزت	النيابــة	العامــة	فــي	حكومــة	اإلنقــاذ	التابعــة	لهيئــة	تحريــر	الشــام	8 
محاميــن	مــن	أبنــاء	ريَفــي	إدلــب	وحلــب،	بعــد	اســتدعائهم	إلــى	مبنــى	النيابــة	العامــة	فــي	مدينــة	إدلــب،	وحكمــت	

ــام	والجلــد	والغرامــة	الماليــة،	ثــم	ســجلنا	اإلفــراج	عنهــم	فــي	اليــوم	التالــي. ــة	أي عليهــم	بالســجن	لثالث

- أبرز الحاالت:
الدكتــور	مســلم اليوســف،	عميــد	كليــة	الشــريعة	والحقــوق	فــي	جامعــة	إدلــب،	مــن	أبنــاء	مدينــة	خــان	شــيخون	
جنــوب	محافظــة	إدلــب،	احتجزتــه	عناصــر	هيئــة	تحريــر	الشــام	يــوم	الســبت	18/	تمــوز/	2020 بعــد اســتدعائه إلــى 
النائــب العــام	التابــع	لهــا	فــي	مدينــة	إدلــب،	واقتادتــه	إلــى	جهــة	مجهولــة.	وقــد	ســجلنا	اإلفــراج	عنــه	يــوم	اإلثنيــن	

20/	تمــوز/	2020.

صالــح حــاج يوســف،	ناشــط	إعالمــي،	ومصــور	لــدى	قنــاة	أورينــت	نيــوز،	مــن	أبنــاء	مدينــة	أريحــا	بريــف	محافظــة	
إدلــب	الجنوبــي،	احتجزتــه	النيابــة	العامــة	فــي	حكومــة	اإلنقــاذ	التابعــة	لهيئــة	تحريــر	الشــام	يــوم	األحــد	4/	تشــرين	
األول/	2020،	بعــد	اســتدعائه	إلــى	مبنــى	النيابــة	العامــة	فــي	مدينــة	إدلــب	علــى	خلفيــة	انتقــاده	موظــف	فــي	دائــرة	
النفــوس	التابعــة	لحكومــة	اإلنقــاذ	علــى	صفحتــه	فــي	منصــة	التواصــل	االجتماعــي	“فيســبوك”،	ثــم	ســجلنا	

اإلفــراج	عنــه	فــي	اليــوم	التالــي.

https://drive.google.com/file/d/1niq8Acw0d7a5IXRHB9tMKMobeg2_Gp4l/view
https://drive.google.com/file/d/1tfUGFfwQEKhmWRYJJNEyGmcGlBagDNhX/view
https://drive.google.com/file/d/1tfUGFfwQEKhmWRYJJNEyGmcGlBagDNhX/view
https://drive.google.com/file/d/1F076bHrDYGHL1gLodW1mKI0hGouXTtg5/view
https://drive.google.com/file/d/1xQrWfw3OOo__M5QL3gH1V5Lp7s24og7_/view
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ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:

عــت	أســاليب	التعذيــب	التــي	مارســتها	هيئــة	تحريــر	الشــام	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا	وقــد	تشــابهت	 تنوَّ
فــي	عــدد	منهــا	إلــى	حــد	كبيــر	مــع	تلــك	التــي	يمارســها	النظــام	الســوري	فــي	مراكــز	احتجــازه،	كمــا	ابتكــرت	أســاليب	
تعذيــب	خاصــة	بهــا،	وقــد	ســجلنا	مــا	ال	يقــل	عــن	15	أســلوب	للتعذيــب	مارســتها	هيئة	تحرير	الشــام	في	ســجونها	
علــى	نحــو	ممنهــج.	وثــق	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020،	مقتــل	مــا	ال	يقل	عن	شــخص	
واحــد	بســبب	التعذيــب	وإهمــال	الرعايــة	الصحيــة	علــى	يــد	هيئــة	تحريــر	الشــام،	فــي	مقابــل	4	أشــخاص،	قضــوا	

بســبب	التعذيــب	علــى	يــد	هيئــة	تحريــر	الشــام	فــي	عــام	2019.

مــن	 إدلــب،	 بريــف	 ســرمين	 مدينــة	 أبنــاء	 مــن	 عبــس،	 صالــح	 حســان	
معــارك	 عــدة	 فــي	 حربيــة	 إصابــات	 مصــاب	 وهــو	 	،1980 عــام	 مواليــد	
ضــد	قــوات	النظــام	الســوري،	ومؤخــرًا	فــي	معــارك	ضــد	قــوات	ســوريا	
الديمقراطيــة	بعــد	التحاقــه	بتنظيــم	داعــش	فــي	الرقــة.	احتجزتــه	قــوات	
ســوريا	الديمقراطيــة	ســابقًا	وأفــرج	عنــه	بســبب	إصابتــه	بمــرض	عصبــي	
ــه	عناصــر	 ــة	ســرمين،	احتجزت ــى	مدين ــه	إل وعجــز	فــي	جســده،	وبعــد	عودت
هيئــة	تحريــر	الشــام	بدايــة	نيســان/	2020	وتــم	اقتيــاده	إلــى	أحــد	مراكــز	
االحتجــاز	التابعــة	لهــا،	وتــم	تعذيبــه	حتــى	المــوت،	وفــي	20/	نيســان	2020 

تــم	تســليم	جثمانــه	لذويــه.

محمــد عاقــب همــام طنــو،	مــن	أبنــاء	مدينــة	دارة	عــزة	بريــف	محافظــة	حلــب	الغربــي،	يبلــغ	مــن	العمــر	19	عامــًا	
حيــن	احتجــازه،	وكانــت	عناصــر	هيئــة	تحريــر	الشــام	قــد	احتجزتــه	فــي	تشــرين	األول/	2019،	ويــوم	اإلثنيــن	20/ 
ــًا	 ــذ	حكــم	اإلعــدام	بحقــه	رمي ــر	الشــام	قامــت	بتنفي ــة	تحري ــد	أن	هيئ ــه	معلومــات	تفي نيســان/	2020	تلقــت	عائلت
بالرصــاص	داخــل	أحــد	مراكــز	احتجــاز	التابعــة	لهــا	بتهمــة	الكفــر،	وأبلغــت	ذويــه	أن	بإمكانهــم	اســتالم	جثمانــه	مــن	

مشــفى	مدينــة	إدلــب	الوطنــي.

مضــر العلــي،	طالــب	جامعــي،	مــن	أبنــاء	قريــة	معــر	زيتــا	بريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي،	احتجزتــه	عناصــر	هيئــة	
تحريــر	الشــام	الثالثــاء	19/	تشــرين	الثانــي/	2019،	إثــر	مداهمــة	منزلــه	فــي	قريــة	معــر	زيتــا،	الخميــس	18/	حزيــران/	
ــت	عائلتــه	معلومــات	تفيــد	أن	هيئــة	تحريــر	الشــام	قامــت	بتنفيــذ	حكــم	اإلعــدام	بحقــه	فــي	15/	نيســان/	 2020	تلقَّ

2020،	رميــًا	بالرصــاص	داخــل	أحــد	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا،	ولــم	يتــم	تســليم	جثمانــه	لذويــه.

االستنتاجات:
دة العديــد مــن الحقــوق األساســية  انتهكــت التَّنظيمــات اإلســالمية المتشــدِّ
كالحــق فــي الحيــاة، كمــا مارســت العديــد مــن االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء 
القســري، إضافــة إلــى العديــد مــن جرائــم الحــرب عبــر عمليــات القصــف عديــم 
ــلب والخطــف والتضييق على النســاء وتقييد  التمييــز، وعمليــات التَّهجيــر والسَّ

حريــة التنقــل ومحاولــة فــرض آيديولوجيــا دينيــة متطرفــة.

جثمان حسان صالح عبس

https://drive.google.com/open?id=1m954d-PKXZjOgNLE7u5PRzcmaiNgUZDP
https://drive.google.com/file/d/1lfXUxR-AJsBCBF9MQks6f-LS-wpm-777/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bm2rViixWbrhabeLOErUXPnCUslNoMGC/view
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جيم: فصائل المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني:

أ: القتل خارج نطاق القانون:
وقعــت	أغلــب	عمليــات	القتــل	غيــر	المشــروع	مــن	قبــل	الفصائــل	المســلحة	المعارضــة/	قــوات	الجيــش	الوطنــي	
ــًا،	 لنا	فــي	عــام	2020	مقتــل	27	مدني ــى	مقتــل	مدنييــن،	ســجَّ ــال	داخلــي	فيمــا	بينهــا	أدت	إل ــاء	حــوادث	اقتت فــي	أثن
بينهــم	9	طفــاًل،	و4	ســيدات	)أنثــى	بالغــة(،	فيمــا	وثَّقنــا	فــي	عــام	2019	مقتــل	21	مدنيــًا،	بينهــم	8	طفــاًل،	و1	ســيدة	

)أنثــى	بالغــة(.

- أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:
ــل	 ــن	فصي ــر	إصابتهــا	برصــاص	اشــتباكات	وقعــت	بي ــخ،	إث ــة	توي ــار/	2020	قضــت	الســيدة	مؤمن الســبت	16/	أي
فرقــة	الحمــزة	وفصيــل	الجبهــة	الشــامية	التابعيــن	لقــوات	الجيــش	الوطنــي	الســوري	فــي	مدينــة	البــاب	بريــف	
محافظــة	حلــب	الشــرقي،	لــم	تتمكــن	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	من	تحديــد	أي	من	الطرفين	المتســبب	
فــي	مقتلهــا	حتــى	لحظــة	إعــداد	التقريــر.	تخضــع	مدينــة	البــاب	لســيطرة	قــوات	الجيــش	الوطنــي	وقــت	الحادثــة.

الجمعــة	3/	تمــوز/	2020	قضــت	الطفلــة	ريمــاس	محمــد،	إثــر	إصابتهــا	برصــاص	اشــتباكات	وقعــت	بيــن	فصيــل	
ــة	رأس	العيــن	 فرقــة	الحمــزة	وفصيــل	الســلطان	مــراد	التابعيــن	لقــوات	الجيــش	الوطنــي	الســوري	فــي	مدين
بريــف	محافظــة	الحســكة	الشــمالي	الغربــي،	لــم	تتمكــن	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــن	تحديــد	أي	
مــن	الطرفيــن	المتســبب	فــي	مقتلهــا	حتــى	لحظــة	إعــداد	التقريــر.	تخضــع	مدينــة	رأس	العيــن	لســيطرة	قــوات	

الجيــش	الوطنــي	وقــت	الحادثــة.

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غير المشروع:
قامــت	المعارضــة	المســلحة/	الجيــش	الوطنــي	فــي	عــام	2020	بعمليــات	احتجــاز	تعســفي	وخطــف،	معظمهــا	
حــدث	بشــكل	جماعــي،	وبعضهــا	اســتهدف	عــدة	أفــراد	مــن	عائلــة	واحــدة،	كذلــك	الحقــت	مدنييــن	خرجــوا	فــي	
تظاهــرات	تنتقــد	سياســاتها	فــي	مناطــق	ســيطرتها	واحتجاجــًا	علــى	ســوء	الوضــع	المعيشــي	واســتهدفت	
نشــطاء	إعالمييــن،	كمــا	ســجلنا	عمليــات	اعتقــال	جماعيــة	اســتهدفت	القادميــن	مــن	مناطــق	ســيطرة	النظــام	
ــزت	فــي	مناطــق	ســيطرتها	فــي	محافظــة	حلــب،	 الســوري،	ورصدنــا	حــاالت	احتجــاز	جــرت	علــى	خلفيــة	عرقيــة	وتركَّ
فــي	منطقــة	عفريــن	ومــا	حولهــا،	وحــدث	معظمهــا	دون	وجــود	إذن	قضائــي	ودون	مشــاركة	جهــاز	الشــرطة	وهــو	

	واضحــة.
ٍ
الجهــة	اإلداريــة	المخولــة	بعمليــات	االعتقــال	والتوقيــف	عبــر	القضــاء،	وبــدون	توجيــه	تهــم
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وثــق	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	اعتقــال/	احتجــاز	مــا	ال	يقــل	عــن	347	شــخصًا،	بينهــم	11	ســيدة	
و6	طفــاًل	مــن	قبــل	فصائــل	المعارضــة	المســلحة	فــي	عــام	2020،	أفــرج	عــن	98	منهــم	وال	يــزال	مــا	ال	يقــل	عــن	
249	شــخصًا،	بينهــم	5	طفــاًل	و7	ســيدة،	قيــد	االحتجــاز	أو	االختفــاء	القســري	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا.	
بينمــا	كنــا	قــد	وثقنــا	فــي	عــام	2019	اعتقــال/	احتجــاز	مــا	ال	يقــل	عــن	405	أشــخاص	بينهــم	20	طفــاًل	و19	ســيدة.

- أبرز الحوادث:
األحــد	12/	كانــون	الثانــي/	2020	قامــت	عناصــر	مســلحة	تنتمــي	ألحــد	فصائــل	المعارضــة	المســلحة	بحملــة	دهــم	
واحتجــاز	فــي	قريــة	كــوركان	التابعــة	لمدينــة	عفريــن	بريــف	محافظــة	حلــب	الشــمالي،	تــم	توثيــق	اعتقــال	11	مدنيــًا	

بينهــم	3	ســيدات،	واقتيادهــم	إلــى	جهــة	مجهولــة.

ــران/	2020	احتجــزت	عناصــر	تابعــة	للجيــش	الوطنــي	4	مدرســين	فــي	مركــز	ناحيــة	راجــو	بريــف	 الســبت	20/	حزي
	مجهولــة.

ٍ
محافظــة	حلــب	الشــمالي،	بتهمــة	التعامــل	مــع	قــوات	اإلدارة	الذاتيــة،	واقتادتهــم	إلــى	جهــة

األحــد	6/	أيلــول/	2020	قامــت	قــوات	الجيــش	الوطنــي	بحملــة	دهــم	واحتجــاز	فــي	ناحيــة	معبطلــي	التابعــة	لمدينــة	
ــًا	بينهــم	2  عفريــن	بريــف	محافظــة	حلــب	الشــمالي،	وثقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	احتجــاز	7	مدني

	مجهولــة.	
ٍ
ســيدة،	واقتيادهــم	إلــى	جهــة

- أبرز الحاالت:
صــالح	إيبــو،	موظــف	فــي	جمعيــة	بهــار	اإلغاثيــة،	مــن	أبنــاء	قريــة	قرزيحــل	التابعــة	لناحيــة	شــيروا	التابعــة	لمدينــة	
عفريــن	شــمال	محافظــة	حلــب،	يبلــغ	مــن	العمــر	40	عامــًا،	احتجزتــه	قــوات	الجيــش	الوطنــي	يــوم	اإلثنيــن	9/	آذار/	
2020،	لــدى	مــروره	علــى	إحــدى	نقــاط	التفتيــش	التابعــة	لهــا	فــي	قريــة	ترنــدة	التابعــة	لمدينــة	عفريــن	شــمال	

محافظــة	حلــب،	ثــم	ســجلنا	اإلفــراج	عنــه	يــوم	األربعــاء	13/	أيــار/	2020.

الســيدة	ســيلفانة	عبــد	الرحمــن	قــره	جــول،	مــن	أبنــاء	قريــة	ســاتيا	بريــف	
حــي	األشــرفية	بمدينــة	عفريــن	 فــي	 تقيــم	 الشــمالي،	 محافظــة	حلــب	
قــوات	 احتجزتهــا	 عامــًا،	 	45 العمــر	 مــن	 تبلــغ	 حلــب،	 محافظــة	 بريــف	
الجيــش	الوطنــي	األربعــاء	3/	حزيــران/	2020	إثــر	مداهمــة	منزلهــا	فــي	حــي	
األشــرفية،	واقتادتهــا	إلــى	أحــد	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا	فــي	المدينــة.

ــا	التابعــة	لناحيــة	 رمضــان محمــد علــو،	مــن	أبنــاء	قريــة	قســطل	خضري
بلبــل	فــي	منطقــة	عفريــن	بريــف	محافظــة	حلــب	الشــمالي،	يبلــغ	مــن	
العمــر	72	عامــًا،	احتجزتــه	قــوات	الجيــش	الوطنــي	الســبت	25/	تمــوز/	
2020،	إثــر	مداهمــة	منزلــه	فــي	قريــة	قســطل	خضريــا،	واقتادتــه	إلــى	جهــة	

مجهولــة.

سيلفانة قره جول

https://drive.google.com/file/d/1l8pviwhChzwHE0F0x68CMdiR_Ngr4fUV/view
https://drive.google.com/file/d/1rYWoLEupMNCwArCn8gp8deYRfmmJoByM/view
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ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
مارســت	فصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة	عمليــات	التعذيــب	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا	ولجــأت	إلــى	
اســتخدام	الضــرب	المبــرح	والصعــق	الكهربائــي	والشــبح	والــدوالب	والجلــد	بشــكل	رئيــس،	كمــا	ســجلنا	لجــوء	
فصائــل	فــي	المعارضــة	إلــى	عمليــات	الخطــف	وتعذيــب	المختطفيــن	إلجبــار	ذويهــم	علــى	دفــع	مبالــغ	ماليــة	
مقابــل	إطــالق	ســراحهم	وبشــكل	رئيــس	فــي	مناطــق	ســيطرتها	بريــف	محافظــة	حلــب	الشــمالي.	وقــد	اتخــذت	
عمليــات	التعذيــب	فــي	العديــد	مــن	األحيــان	طابعــًا	عرقيــًا،	كمــا	مورســت	تجــاه	المدنييــن	وبينهــم	أطفــال	ونســاء	
إلجبارهــم	علــى	الموافقــة	علــى	طلبــات	عناصــر	فصائــل	المعارضــة	كاســتخدام	ممتلكاتهــم	أو	االســتيالء	عليهــا.
وثــق	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020،	مقتــل	مــا	ال	يقــل	عــن	3	أشــخاص	بســبب	
التعذيــب	وإهمــال	الرعايــة	الصحيــة	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لفصائــل	فــي	المعارضــة	المســلحة/	الجيــش	

الوطنــي،	فــي	مقابــل	4	أشــخاص	فــي	عــام	2019.

فــارس كــراف الحميــدي،	مــن	أبنــاء	قريــة	حويجــة	عبــدي	التابعــة	لمنطقــة	تــل	أبيــض	بريــف	محافظــة	الرقــة	
الشــمالي،	يبلــغ	مــن	العمــر	43	عامــًا،	احتجزتــه	عناصــر	الشــرطة	العســكرية	التابعــة	لقــوات	الجيــش	الوطنــي	يــوم	
اإلثنيــن	1/	حزيــران/	2020،	بعــد	اســتدعائه	إلــى	أحــد	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا	فــي	مدينــة	تــل	أبيــض،	ومنــذ	تلــك	
المــدة	تقريبــًا	وهــو	فــي	عــداد	الُمختفيــن	قســريًا،	نظــرًا	لعــدم	الســماح	ألحــد	ولــو	كان	ُمحاميــًا	بزيارتــه	أو	معرفــة	
مصيــره.	الســبت	1/	آب/	2020،	تــم	تســليم	جثمانــه	لذويــه،	وعليــه	آثــار	تعذيــب	إثــر	مــا	تعــرَّض	لــه	داخــل	أحــد	مراكــز	

االحتجــاز	التابعــة	لعناصــر	الشــرطة	العســكرية	فــي	مدينــة	تــل	أبيــض.

االستنتاجات:
المعارضــة  فصائــل  مــن  عــدد  ارتــكاب  وغيرهــا  كــر 

ِ
الذ آنفــة  الحــاالت  ـق  توثِـّ

المســلحة/ قــوات الجيــش الوطنــي العديــد مــن انتهــاكات القانــون الدولــي 
اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وفي مقدمتهــا عمليات التعذيب 

واإلخفــاء القســري ونهــب وســرقة الممتلــكات، والتمييــز العرقــي. 

https://drive.google.com/file/d/1VN8TQdJPfoie14OBHEgT864GnYRMXZxy/view
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حاء: قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 

فــي	تمــوز	مــن	عــام	2012	بــرزت	بشــكل	واضــح	قــوات	تابعــة	لحــزب	االتحــاد	الديمقراطــي	الكــردي	وبــدأت	تنتشــر	
ــة	 ــى	قــوات	اإلدارة	الذاتي ــه	فيمــا	بعــد	إل 	الحــزب	وقوات ــم	انضــمَّ ــى	الخارطــة	الســورية،	ث 	عل

ٍ
ــى	أراض وتســيطر	عل

الكرديــة،	التــي	أعلــن	عــن	تأسيســها	فــي	كانــون	الثانــي/	2014،	وبطلــب	مــن	التحالــف	الدولــي	لحــرب	تنظيــم	داعــش	
وبشــكل	خــاص	اإلدارة	األمريكيــة	قــام	حــزب	االتحــاد	الديمقراطــي	الكــردي	فــي	10/	تشــرين	األول/	2015	بعمليــة	
ــا	ســمي	 تغييــر	شــكلية	ضــم	مــن	خاللهــا	بعــض	القــوى	مــن	مكونــات	عربيــة	وآشــورية،	مــن	أجــل	اإلعــالن	عمَّ
بقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة،	التــي	تمكنــت	بمســاعدة	قــوات	التحالــف	الدولــي	مــن	الســيطرة	علــى	منطقــة	

شــمال	شــرق	ســوريا.

أ: القتل خارج نطاق القانون:
وثقنــا	فــي	عــام	2020	مقتــل	63	مدنيــًا	بينهــم	11	طفــاًل	و3	ســيدة	)أنثــى	بالغة(	على	يد	قوات	ســوريا	الديمقراطية،	
إضافــة	إلــى	مــا	ال	يقــل	عــن	مجــزرة	واحــدة	علــى	يــد	تلــك	القــوات،	فــي	حيــن	بلغــت	حصيلــة	الضحايــا	المدنييــن	الــذي	
قتلــوا	علــى	يــد	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	فــي	عــام	2019،	164	مدنيــًا	بينهــم	50	طفــاًل	و15	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(،	

إضافــة	إلــى	مــا	ال	يقــل	عــن	6	مجــازر.	

- أبرز حوادث القتل خارج نطاق القانون:
األحــد	8/	آذار/	2020	أطلقــت	عناصــر	تابعــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	الرصــاص	علــى	مدنييــن	ينظمــون	
مظاهــرة	-تنــدد	بفســاد	عمــل	المجالــس	المحليــة	التابعــة	لهــذه	القــوات-	فــي	قريــة	محيميــدة	بريــف	محافظــة	
ــر	الــزور	الغربــي؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	المدنــي	نجــم	حســين	العطــوان.	تخضــع	القريــة	لســيطرة	قــوات	ســوريا	 دي

الديمقراطيــة	وقــت	الحادثــة.

األربعــاء	18/	آذار/	2020	قصفــت	مدفعيــة	تابعــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	بالقذائــف	مدينــة	عفريــن	بريــف	
محافظــة	حلــب	الشــمالي،	اســتهدف	بعضهــا	شــارع	الفيــالت	وســط	المدينــة؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	خمســة 
مدنييــن	دفعــة	واحــدة،	بينهــم	طفــالن اثنــان.	تخضــع	مدينــة	عفريــن	قــت	الحادثــة	لســيطرة	الجيــش	الوطنــي/	

المعارضــة	المســلحة.

الجمعــة	29/	أيــار/	2020	داهمــت	عناصــر	تابعــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	المعبــر	المائــي	الواصــل	بيــن	بلــدة	
ذيبــان	ومدينــة	المياديــن	فــي	بلــدة	ذيبــان	بريــف	محافظــة	ديــر	الــزور	الشــرقي،	وأطلقــت	الرصــاص	علــى	مدنييــن	
يحاولــون	العبــور؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	الطفــل	عامــر	حمــود	الرجــب	العطيــة،	البالــغ	مــن	العمــر	13	عامــًا.	تشــير	
الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	إلــى	أن	مدينــة	المياديــن	تخضــع	لقــوات	النظــام	الســوري	فيمــا	تخضــع	قريــة	

ذيبــان	لســيطرة	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	وقــت	الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1x1c_357VD1QwPWsucp4IeFkR4m8NokKH/view
https://drive.google.com/file/d/19RSepeVG35HUZ1QtFZ_l5fhfD8I1CI2V/view
https://drive.google.com/file/d/1x1c_357VD1QwPWsucp4IeFkR4m8NokKH/view
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ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غير المشروع:

2020	بسياســة	االعتقــال	التَّعســفي	 اســتمرَّت	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	ذات	القيــادة	الكرديــة	فــي	عــام	
واإلخفــاء	القســري	لنشــطاء	وأفــراد	مــن	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	المعارضــة	لسياســاتها،	كمــا	ســجلنا	
قيامهــا	بعمليــات	دهــم	واعتقــال	جماعيــة	اســتهدفت	المدنييــن	الذيــن	خرجــوا	فــي	تظاهــرات	مناهضــة	لهــا	
ــى	مــع	أشــخاص	فــي	المعارضــة	 ــن	تربطهــم	صــالت	قرب ــن	الذي فــي	مناطــق	ســيطرتها،	واســتهدفت	المدنيي
المســلحة/	الجيــش	الوطنــي،	كمــا	شــنَّت	حمــالت	دهــم	واعتقــال	للعديــد	مــن	المدنييــن	مــن	بينهــم	أطفــال	وذوو	
احتياجــات	خاصــة	بذريعــة	محاربــة	خاليــا	تنظيــم	داعــش،	بعــض	هــذه	الحمــالت	جــرى	بمســاندة	مروحيــات	تابعــة	
لقــوات	التحالــف	الدولــي،	ورصدنــا	قيــام	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	بعمليــات	اعتقــال	اســتهدفت	المدنييــن	مــن	
بينهــم	األطفــال	ألجــل	اقتيادهــم	للتجنيــد	القســري،	كما	اســتهدفت	بعمليــات	االعتقال	عائالت	عدة	مســتهدفة	
عــدة	أفــراد	مــن	العائلــة	الواحــدة	بينهــم	مســنون	دون	توجيــه	تهــم	واضحــة	واقتادتهــم	إلــى	جهــة	مجهولــة.	علــى	
صعيــد	اإلفــراج،	ســجلنا	إفــراج	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	عــن	221	مدنيــًا	مــن	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا	
تراوحــت	مــدد	احتجازهــم	بيــن	ثمانيــة	أشــهر	إلــى	عاميــن	اثنيــن،	معظمهــم	أفــرج	عنهــم	عقــب	وســاطة	عشــائرية.

وثــق	فريــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020	اعتقــال	مــا	ال	يقــل	عــن	481	شــخصًا	مــن	قبــل	
قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة،	بينهــم	1	ســيدة،	و32	طفــاًل،	أفرجــت	عــن	213	شــخصًا	معظمهــم	أطلــق	ســراحهم	
ضمــن	اتفاقيــات	عشــائرية	وبقــي	مــا	ال	يقــل	عــن	268	شــخصًا	بينهــم	19	طفــاًل	قيــد	االعتقــال/	االحتجــاز	أو	
االختفــاء	القســري	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا،	فيمــا	ســجلنا	اعتقالهــا	لمــا	ال	يقــل	عــن	1102	شــخصًا	بينهــم	

56	ســيدة	و81	طفــاًل	فــي	عــام	2019،	نشــير	إلــى	أن	بعــض	عمليــات	االعتقــال	حملــت	صبغــة	تمييــز	عرقــي.

- أبرز الحوادث:
الثالثــاء	3/	آذار/	2020	قامــت	عناصــر	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	بحملــة	دهــم	واحتجــاز	فــي	قريــة	جعبــر	التابعــة	
لمنطقــة	الطبقــة	بريــف	محافظــة	الرقــة	الغربــي،	وثقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	اعتقــال	4	مدنيــًا	

مــن	عائلــة	واحــدة،	واقتيادهــم	إلــى	جهــة	مجهولــة.

الجمعــة	7/	آب/	2020	قامــت	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	بحملــة	دهــم	واحتجــاز	فــي	مدينــة	الشــحيل	وقريــة	
الحوايــج	بريــف	محافظــة	ديــر	الــزور	الشــرقي،	علــى	خلفيــة	خــروج	مظاهرات	مناهضــة	لقوات	ســوريا	الديمقراطية	
فــي	المنطقتيــن،	وثقــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	اعتقــال	28	مدنيــًا	بينهــم	2	طفــاًل،	واقتيادهــم	إلــى	

	مجهولــة.
ٍ
جهــة

- أبرز الحاالت:
براهيــم	الســالم،	مــن	أبنــاء	قريــة	الحوايــج	بريــف	محافظــة	ديــر	الــزور	الشــرقي،	

ٕ
ســماعيل	ا

ٕ
الطفــالن	عمــر	وعمــران	ا

احتجزتهمــا	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	يــوم	الجمعــة	7/	آب/	2020	إثــر	مداهمــة	قريــة	الحوايــج،	علــى	خلفيــة	
خــروج	مظاهــرات	مناهضــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة،	واقتادتهــم	إلــى	جهــة	مجهولــة.	
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عبــد الرحيــم ســليمان المصلــح،	أحــد	وجهــاء	قبيلــة	الجبــور	بمحافظــة	الحســكة،	مــن	أبنــاء	قريــة	طفلــة	التابعــة	
لناحيــة	تــل	بــراك	بريــف	محافظــة	الحســكة	الشــرقي،	احتجزتــه	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	يــوم	الثالثــاء	20/ 
تشــرين	األول/	2020	لــدى	مــروره	علــى	إحــدى	نقــاط	التفتيــش	التابعــة	لهــا	بالقــرب	مــن	ناحيــة	تــل	بــراك،	ثــم	

ســجلنا	اإلفــراج	عنــه	يــوم	الجمعــة	23/	تشــرين	األول/	2020.

أبنــاء	 مــن	 مافــي”،	 “شــوفي	 إذاعــة	 مراســل	 الرحيــم،	 حــاج	 محمــد	
ســوريا	 قــوات	 عناصــر	 احتجزتــه	 الرقــة،	 مدينــة	 شــرق	 المنصــور	 حــي	
الديمقراطيــة	الخميــس	19/	تشــرين	الثانــي/	2020	إثــر	مداهمــة	منزلــه	

مجهولــة. 	
ٍ
جهــة إلــى	 واقتادتــه	 المدينــة،	 فــي	 المنصــور	 حــي	 فــي	

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
اســتخدمت	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	عمليــات	التعذيــب	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا	بحــق	المعتقليــن	
والمختطفيــن	لديهــا	كوســيلة	لنــزع	االعترافــات	وحملــت	عمليــات	التعذيــب	فــي	كثيــر	مــن	األحيــان	صبغــة	
انتقاميــة	وعرقيــة،	وتنوعــت	أســاليب	التعذيــب	التــي	مارســتها	وتشــابهت	فــي	كثيــر	مــن	األحيــان	مــع	تلــك	التــي	
تســتخدمها	قوات	النظام	الســوري،	وكانت	األســاليب	األكثر	شــيوعًا	بحســب	روايات	الناجين	من	مراكز	االحتجاز	
هــي	الضــرب	المبــرح	والمــؤذي	وتكســير	العظــام	والفلقــة	والشــبح	والجلــد	وقلــع	األظافــر	والصعــق	الكهربائــي،	
إضافــة	إلــى	الحبــس	االنفــرادي	وحلــق	جــزء	مــن	شــعر	رأس	المعتقــل	كعقوبــة	وإهانــة،	ومنــع	الطعــام	والــدواء	
واالكتظــاظ	وقلــة	النظافــة.	وفــي	عــام	2020	ســجلنا	ارتفاعــًا	ملحوظــًا	فــي	حصيلــة	ضحايــا	التعذيــب	لــدى	قــوات	

ســوريا	الديمقراطيــة	وقامــت	بتســليم	عــدد	مــن	جثاميــن	الضحايــا	لعائالتهــم	وعلــى	أجســادهم	آثــار	تعذيــب.

ســجلت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020،	مقتــل	مــا	ال	يقــل	عــن	14	شــخصًا	بســبب	التعذيــب	
وإهمــال	الرعايــة	الصحيــة	فــي	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة،	فــي	مقابــل	13	شــخصًا	فــي	

عــام	2019.

فجــر	إبراهيــم،	مــدرس	تربيــة	رياضيــة،	مــن	أبنــاء	مدينــة	الطبقــة	بريــف	محافظــة	الرقــة	الغربــي،	احتجزتــه	قــوات	
ــي/	2020،	حصلــت	 ــون	الثان ــوم	األربعــاء	29/	كان ــة	الطبقــة،	ي ــة	فــي	شــباط/	2019،	فــي	مدين ســوريا	الديمقراطي
ــة	داخــل	أحــد	 ــة	الصحي ــه	بســبب	إهمــال	الرعاي الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	علــى	معلومــات	تؤكــد	وفات

مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	لهــا	فــي	مدينــة	الرقــة	وتــم تســليم جثمانــه لذويــه.

ســوريا	 لقــوات	 التابعــة	 “الترافيــك”	 باســم	 المعروفــة	 المــرور	 شــرطة	 فــي	 ســابق	 عنصــر	 الميــاح،	 طــالل 
الديمقراطيــة،	مــن	أبنــاء	قريــة	عســيلة	التابعــة	لبلــدة	القحطانيــة	بريــف	محافظــة	الحســكة	الشــمالي	الشــرقي،	
احتجزتــه	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	فــي	أيــار/	2020،	إثــر	مداهمــة	منزلــه	فــي	قريــة	عســيلة،	ومنــذ	ذلــك	الوقــت	
تقريبــًا	وهــو	فــي	عــداد	الُمختفيــن	قســريًا؛	نظــرًا	لعــدم	الســماح	ألحــد	ولــو	كان	ُمحاميــًا	بزيارتــه	أو	معرفــة	مصيــره.	

ــار	تعذيــب. األربعــاء	29/	تمــوز/	2020،	تــم	تســليم	جثمانــه	لذويــه،	وعليــه	آث

محمد حاج الرحيم

https://drive.google.com/file/d/1D6d1paTvH7tFt9lwQNNRiB-7C6-I2DfO/view
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https://drive.google.com/file/d/1pR6r-R2MYazi1NbpwgA3qlvyyH0KUSza/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3rXSlIi6Ozb66eK7YJ1R5OqmEXo2ydk/view
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محمــد خليــل خلــف الســمحي،	مــن	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة،	مــن	أبنــاء	مدينة	موحســن	بريف	دير	الزور	الشــرقي،	
احتجزتــه	عناصــر	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	فــي	تشــرين	األول/	2019،	اإلثنيــن	16/	تشــرين	الثانــي/	2020،	تــم	
إبــالغ	ذويــه	مــن	قبــل	أحــد	المفــرج	عنهــم	بوفاتــه	داخــل	ســجن	غويــران	فــي	حــي	غويــران	بمدينــة	الحســكة	التابــع	
لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة،	ولدينــا	معلومــات	أنــه	كان	بصحــة	جيــدة	وقــت	احتجــازه؛	مّمــا	ُيرجــح	بشــكل	كبيــر	

وفاتــه	بســبب	التعذيــب	وإهمــال	الرعايــة	الصحيــة.	ونؤكــد	أنــه	لــم	يتــم	تســليم	جثمانــه	لذويــه.

االستنتاجات:
مــن  العديــد  الكرديــة  القيــادة  ذات  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  انتهكــت 
الحقــوق األساســية كالحــق فــي الحيــاة، كمــا مارســت العديــد مــن االنتهــاكات 
كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، وعمليــات التَّهجيــر ونهــب مــوارد المنطقــة 
كالنفــط والغــاز دون إصــدار أيــة تقاريــر شــفافية ماليــة عــن عوائدهــا وأيــن يتــم 
صرفهــا، ولدينــا تخــوف أن تذهــب لدعــم اإلرهــاب إلــى حزب العمال الكردســتاني 

ــد حــزب االتحــاد الديمقراطــي. قائ

خاء: قوات التحالف الدولي: 

أ : القتل خارج نطاق القانون:

ــنوية	السادســة	لتدخــل	قــوات	التحالــف	الدولــي	العســكري	فــي	ســوريا	الــذي	بــدأ	 شــهَد	عــام	2020	الذكــرى	السَّ
فــي	23/	أيلــول/	2014	بقيــادة	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة،	وقــد	الحظنــا	أنــه	عقــب	اإلعــالن	فــي	آذار	2019	عــن	
لت	آخــر	معاقــل	التنظيــم	انخفضــت	وتيــرة	الغــارات	 القضــاء	علــى	تنظيــم	داعــش	فــي	بلــدة	الباغــوز،	التــي	شــكَّ
الجويــة	لقــوات	التحالــف	الدولــي.	وجــرى	االنتقــال	بشــكل	أكبــر	إلــى	تنفيــذ	دوريــات	مداهمــة	مشــتركة	بينهــا	وبيــن	
قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	لتســتهدف	مــا	تبقــى	مــن	خاليــا	تابعــة	لتنظيــم	داعــش،	وقــد	تحدثنــا	عــن	اســتراتيجية	

التحالــف	الدولــي	فــي	عــام	2020	ضمــن	التقريــر الســنوي الســادس	والــذي	صــدر	فــي	أيلــول/	2020.

ســجلنا	مقتــل	7	مدنيــًا،	بينهــم	1	طفــاًل،	و1	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(	علــى	يــد	قــوات	التحالــف	الدولــي	فــي	عــام	2020،	
وارتكابهــا	مــا	ال	يقــل	عــن	مجــزرة	واحــدة.	أمــا	فــي	عــام	2019	فقــد	قتلــت	قــوات	التحالــف	الدولــي	بحســب	مــا	

ــى	بالغــة(،	وارتكابهــا	مــا	ال	يقــل	عــن	3	مجــازر ــًا،	بينهــم	20	طفــاًل،	و17	ســيدة	)أنث لناه	68	مدني ســجَّ

القتل خارج نطاق القانون

https://drive.google.com/file/d/1eOpIao8edaQDSKjJl5Jjjon9RYohiK0s/view
https://sn4hr.org/arabic/?p=12683
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االستنتاجات:
بــدء  منــذ  وقعــت  التــي  االنتهــاكات  مســؤولية  ــل  تتحمَّ التَّحالــف  دول  إنَّ 
الهجمــات فعمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب تُعتبــر خرقــًا واضحــًا 
للقانــون اإلنســاني الدولــي، كمــا فشــلت خــالل جميــع الســنوات وبشــكل خاص 
عقــب دحــر تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي تحقيــق اســتقرار سياســي فــي شــمال 
شــرق ســوريا عبــر انتخابــات محليــة ديمقراطيــة يتــم مــن خاللهــا تســليم الحكم 
ــر محســوبين علــى جهــة واحــدة  ألشــخاص منتخبيــن بشــكل ديمقراطــي وغي

عرقيــة أو مذهبيــة.

دال: جهات أخرى:

ــن	توثيــق	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	لالنتهــاكات	التــي	وقعــت	فــي	عــام	2020،	العديــد	مــن	 يتضمَّ
التصنيفــات،	كضحايــا	التفجيــرات	التــي	لــم	نحــدد	مرتكبيهــا،	وضحايــا	جــراء	رصــاص	مجهــول	المصــدر،	وضحايــا	
األلغــام	والقذائــف	مجهولــة	المصــدر،	والضحايــا	الذيــن	قضــوا	مــن	قبــل	جهــات	لــم	نتمكن	مــن	تحديدهــا،	وضحايا	

الغــرق،	والضحايــا	الذيــن	قضــوا	علــى	يــد	حــرس	الحــدود	اللبنانــي	واألردنــي	والتركــي.

لت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	فــي	عــام	2020	مقتــل	947	مدنيــًا،	بينهــم	 ضمــَن	هــذا	التصنيــف	ســجَّ
ــة،	و1	مــن	الكــوادر	اإلعالميــة،	إضافــة	إلــى	مقتــل	9  162	طفــاًل،	و83	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(،	و5	مــن	الكــوادر	الطبيَّ
أشــخاص	بســبب	التعذيــب،	ومــا	ال	يقــل	عــن	18	مجــزرة.	بينمــا	ســجلنا	فــي	عــام	2019	مقتــل	1019	مدنيــًا،	بينهــم	
ــة،	و4	مــن	الكــوادر	اإلعالميــة،	إضافــة	إلــى	مقتــل	9  264	طفــاًل،	و149	ســيدة	)أنثــى	بالغــة(،	و4	مــن	الكــوادر	الطبيَّ

أشــخاص	بســبب	التعذيــب	بينهــم	1	طفــاًل	و1	ســيدة،	ومــا	ال	يقــل	عــن	35	مجــزرة.

ذتهــا	القــوات	المدرجــة	ضمــن	هــذا	التصنيــف	فــي	عــام	2020	فــي	 بت	التَّفجيــرات	والهجمــات	التــي	نفَّ كمــا	تســبَّ
قرابــة	69	حادثــة	اعتــداء	علــى	مراكــز	حيويــة	مدنيــة،	مــن	بينهــا	2	علــى	منشــآت	طبيــة	و11	علــى	منشــآت	تعليميــة	
و16	علــى	أماكــن	عبــادة.	وكنــا	قــد	وثقنــا	فــي	عــام	2019	مــا	ال	يقــل	عــن	98حادثــة	اعتــداء	علــى	مراكــز	حيويــة	مدنيــة،	

مــن	بينهــا	11	علــى	منشــآت	طبيــة	و11	علــى	منشــآت	تعليميــة	و10	علــى	أماكــن	عبــادة.
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-  أبرز حوادث القتل:
ــة	معــدان	عتيــق	التابعــة	 ــاء	قري ــر	األهالــي	علــى	جثاميــن ثمانيــة مدنييــن	-مــن	أبن الجمعــة	3/	نيســان/	2020	عث
لناحيــة	التبنــي-،	تجمعهــم	صلــة	قربــى،	بينهــم	ســيدتان	اثنتــان،	تــم	قتلهــم	بإطــالق	الرصــاص	عليهــم	مــن	قبــل	
مســلحين	مجهوليــن	قامــوا	بمهاجمــة	موقــع	تخييمهــم	الــذي	يــؤون	إليــه	فــي	أثنــاء	عملهــم	فــي	رعــي	األغنــام	
فــي	باديــة	ناحيــة	التبنــي	بريــف	محافظــة	ديــر	الــزور	الجنوبــي	الغربــي،	ال	تــزال	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	
تحــاول	الوصــول	إلــى	شــهود	وناجيــن	مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.	تخضــع	المنطقــة	

لســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	وقــت	الحادثــة.

عصــر	الثالثــاء	28/	نيســان/	2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر	عنــد	مدخــل	ســوق	شــعبي	فــي	
ــف	محافظــة	حلــب	الشــمالي،	وانتشــرت	 ــة	عفريــن	بري ــق	راجــو-	وســط	مدين 	عــام	-معــروف	باســم	طري

ٍ
شــارع

الحرائــق	الناتجــة	عــن	االنفجــار	فــي	مســاحات	واســعة	جــراء	وجــود	شــاحنة	ُمحملــة	بالوقــود	فــي	موقــع	االنفجــار؛	
ــًا	علــى	األقــل،	معظــم جثامينهــم	ُمتفحمــة،	بينهــم 9 أطفــال،	و3 ســيدات،	 ــَر	االنفجــار	مقتــل 44 مدني وثقنــا	إث
ــى	 ــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	تحــاول	الوصــول	إل ــن بجــراح	وحــروق،	مــا	زال ــة 55 آخري ــة	قراب وإصاب
شــهود	وناجيــن	مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.	تخضــع	مدينــة	عفريــن	لســيطرة	الجيــش	

الوطنــي/	المعارضــة	المســلحة	وقــت	الحادثــة.

الثالثــاء	6/	تشــرين	األول/	2020	انفجــرت	ســيارة	مفخخــة	مجهولــة	المصــدر	فــي	شــارع	عثمــان	بــن	عفــان	علــى	
األطــراف	الشــمالية	الشــرقية	مــن	مدينــة	البــاب	فــي	ريــف	محافظــة	حلــب	الشــرقي،	مــا	أدى	إلــى	مقتــل 20	مدنيــًا،	
بينهــم 5 طفــاًل و1 ســيدة،	وإصابــة	قرابــة	30 آخريــن بجــراح،	مازالــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	تحــاول	
الوصــول	إلــى	شــهود	وناجيــن	مــن	الــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل،	تخضــع	مدينــة	البــاب	

لســيطرة	المعارضــة	المســلحة/	الجيــش	الوطنــي.

األربعــاء	28/	تشــرين	األول/	2020	انفجــر	لغــم	أرضــي	-زرعتــه	جهــة	لــم	نتمكــن	مــن	تحديدهــا-	لــدى	مــرور	ســيارة	
تقــل	عمــااًل	فــي	ورشــة	لقطــاف	الزيتــون	علــى	أطــراف	مدينــة	خــان	شــيخون	فــي	ريــف	محافظــة	إدلــب	الجنوبــي؛	
مــا	أدى	إلــى	مقتــل	5	مدنيــًا،	مــا	زالــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	تحــاول	الوصــول	إلــى	شــهود	وناجيــن	
ــل.	تخضــع	المنطقــة	لســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	 ــد	مــن	التفاصي ــى	مزي ــة	للحصــول	عل مــن	تلــك	الحادث

وقــت	الحادثــة.

- ضحايا الكوادر اإلعالمية:

الســبت	12/	كانــون	األول/	2020 قضــى	الناشــط	اإلعالمــي	حســين إبراهيــم خطــاب	جــراء	إطــالق	مســلحين	
مجهوليــن	رصاصــات	عــدة	عليــه	مــن	مســدس	حربــي	اســتقرت فــي الصــدر والقلــب والــرأس،	فــي	أثنــاء	عملــه	
علــى	تصويــر	تقريــر	عــن	جائحــة	كوفيــد-	19	قــرب	المقبــرة	الشــمالية	فــي	مدينــة	البــاب	بريــف	محافظــة	حلــب	
الشــرقي،	مــا	زالــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	تحــاول	الوصــول	إلــى	شــهود	مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	

علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.	تخضــع	المدينــة	لســيطرة	قــوات	الجيــش	الوطنــي	وقــت	الحادثــة.
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حســين المعــروف بـــ كارا الصفرانــي،	مصــور	متعــاون	مــع	قنــاة	)TRT	عربــي(	التركيــة،	مــن	أبنــاء	مدينــة	الســفيرة	
فــي	ريــف	محافظــة	حلــب	الشــرقي،	مواليــد	عــام	1983،	متــزوج	ولديــه	أربعــة	أطفــال.	تشــير	الشــبكة	الســورية	
لحقــوق	اإلنســان	إلــى	أّن	حســين	تعــرض	فــي	23	أيلــول	المنصــرم	2020	لمحاولــة	قتــل	مــن	قبــل	مســلحين	

مجهوليــن.

تواصلنــا25		مــع	الناشــط	اإلعالمــي	أبــو	شــادي	الســفراني	صديــق	حســين،	الــذي	أخبــره	أهالــي	المنطقــة	عــن	حادثــة	
إطــالق	النــار:	“بينمــا كان حســين يعــد تقريــرًا عــن جائحــة كورونــا بالقــرب مــن المقبــرة الشــمالية فــي المدينــة، 
قــام مســلَحين اثنيــن مجهوليــن يســتقالن دراجــة ناريــة بإطــالق رصاصــات مــن مســدس حربــي علــى حســين، 
أصابتــه بشــكل مباشــر فــي الصــدر والقلــب والــرأس، علــى الفــور حــاول األهالــي إســعافه ونقلــه إلــى مشــفى 
مدينــة البــاب إال أنــه توفــي قبــل وصولــه إليــه، وكان حســين قــد تعــرض فــي 23/ أيلــول/ 2020 لمحاولــة اغتيــال 

فشــلت، وذلــك قــرب منطقــة ترحيــن فــي محيــط مدينــة البــاب”.

- أبرز ضحايا الكوادر الطبية:
محمــد عبــد الرحيــم البــردان،	طبيــب أخصائــي	فــي	األمــراض النســائية،	مــن	أبنــاء	مدينــة	طفــس	بريــف	محافظــة	
درعــا	الغربــي،	ُقتــل	يــوم	الســبت	1/	شــباط/	2020،	جــراء	إطــالق	ُمســلحين	مجهوليــن	الرصــاص	عليه	أمــام	عيادته	
فــي	مدينــة	طفــس.	ال	تــزال	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	تحــاول	الوصــول	إلــى	شــهود	مــن	تلــك	الحادثــة	

للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.

الطبيــب عمــاد طاهــر إســماعيل،	رئيــس قســم األشــعة فــي مشــفى الباســل	فــي	مدينــة	القرداحــة	بريــف	
محافظــة	الالذقيــة	الغربــي،	مــن	أبنــاء	مدينــة	القرداحــة،	يبلــغ	مــن	العمــر	56	عامــًا،	متــزوج	ولديــه	أوالد،	يــوم	
األربعــاء	11/	آذار/	2020	نشــرت	وســائل	إعالميــة	محليــة	مواليــة	للنظــام	الســوري	أنــه	تــم	العثــور	عليــه	مقتــواًل	
ــزة	التابعــة	لمدينــة	القرداحــة.	مــا	زالــت	 ــة	األري ــة	برغــال	قــرب	مفــرق	قري ــرأس	علــى	طريــق	جوب برصاصــة	فــي	ال
الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	تحــاول	الوصــول	إلــى	شــهود	مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	

التفاصيــل.

عمــار محمــد شــيخ أحمــد،	طبيــب	أســنان	ومنســق	مشــاريع	العــالج	الفيزيائــي	فــي	منظمــة	“يــدًا بيــد لإلغاثــة 
والتنميــة”	وهــو	مديــر	منظومــة	اإلســعاف	بمدينــة	ســراقب،	وعمــل	منســق اإلحالــة	فــي	منظمــة	ســوريا	لإلغاثــة	
والتنميــة	SRD،	مــن	أبنــاء	مدينــة	ســراقب	بريــف	محافظــة	إدلــب	الشــرقي،	قضــى	يــوم	اإلثنيــن	14/	أيلــول/	2020 
متأثــرًا	بجراحــه	التــي	أصيــب	بهــا	جــراء	انفجــار	ســيارة	مجهولــة	المصــدر	يقودهــا	انتحــاري/	ُمجبــر	فــي	مدينــة	عفرين	
ــة،	تســبب	 ــي	فــي	شــارع	رئيــس	بالقــرب	مــن	دوار	كاوا	وســط	المدين ــف	محافظــة	حلــب	الشــمالي	الغرب فــي	ري
االنفجــار	فــي	وقــوع	مجــزرة،	ومــا	زالــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	ُتحــاول	الوصــول	إلــى	شــهود	وناجيــن	

مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.

25	عبر	حسابه	على	موقع	التواصل	االجتماعي	»فيسبوك«	في	19/	كانون	األول/	2020

https://drive.google.com/file/u/1/d/1LYmk1ZzSXcRvH87pdfXRiV3762YXyoLw/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1xnSYvAPjwnTHOX7QAZKbCDHs12y4zthT/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1t7mLX_1g2PEJMKNtN2pm-LT-20ac42-R/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1sz5U06DB-s680s4HE9JrGcbdZy0hAzsE/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=1exvCsfmRB-dp8vsKKHU5hnm3AWoKj95a
https://drive.google.com/file/d/1MvvCXuijQj1_ndazQiuop3EfY1BHYtX8/view
https://drive.google.com/file/d/1H08NM26GoOaj3dzy5YoUIhyzaXhj7Ush/view
https://twitter.com/hihfad_ar/status/1305609484346290176?fbclid=IwAR2rDLkU3TTvp0dH6TVz2upvXHINcw6yYnFLS7DsAsRRnJDpLp6L6pO2VW8
https://drive.google.com/file/d/14c_B_xVKCpgKofWOMFnvJXB4efGhfYlp/view
https://drive.google.com/file/d/1sp0wQmKHpfkSIuGhHrTH-YkMKD63tUeL/view
https://twitter.com/hihfad_ar/status/1305609484346290176?fbclid=IwAR2rDLkU3TTvp0dH6TVz2upvXHINcw6yYnFLS7DsAsRRnJDpLp6L6pO2VW8
https://drive.google.com/file/d/14kON4KJlEkvGbDecebxObi86-lkpylVf/view
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- أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية:

األحــد	12/	كانــون	الثانــي/	2020	ســقطت	عــدة	قذائــف	صاروخيــة	مجهولــة	المصــدر	علــى	عــدة	أحيــاء	فــي	مدينــة	
	مــن	كليــة	

ٍ
حلــب،	أصابــت	إحداهــا	جامعــة االتحــاد الخاصــة	فــي	حــي	الشــهباء	الجديــدة؛	مــا	أدى	إلــى	مقتــل	طالــب

ــزال	نحــاول	 ــة	متوســطة،	ال	ن الهندســة	المعلوماتيــة،	إضافــة إلــى إصابــة بنــاء الجامعــة وأثاثهــا بأضــرار	مادي
الوصــول	إلــى	شــهود	وناجيــن	مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.	تخضــع	مدينــة	حلــب	

لســيطرة	قــوات	النظــام	الســوري	وقــت	الحادثــة.

	واحــد-	فــي	
ٍ
الخميــس	21/	أيــار/	2020	انفجــرت	دّراجــة	نارّيــة	مفخخــة	وعبــوة	ناســفة	مجهولَتــْي	المصــدر	-فــي	وقــت

ســوٍق شــعبي	فــي	مدينــة	البصيــرة	بريــف	محافظــة	ديــر	الــزور	الشــرقي؛	مــا	تســبب	بخســائر	بشــرّية،	إضافــًة	إلــى	
إصابــة	عــدد	مــن	المحــالت	التجاريــة	ومرافــق	الســوق	بأضــرار	ماديــة	كبيــرة،	مــا	زالــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	
اإلنســان	تحــاول	الوصــول	إلــى	شــهود	وناجيــن	مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.	تخضــع	

مدينــة	البصيــرة	لســيطرة	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	وقــت	الحادثــة.

الثالثــاء	6/	تشــرين	األول/	2020	انفجــرت	ســيارة	مفخخــة	مجهولــة	المصــدر	فــي	شــارع	عثمــان	بــن	عفــان	شــمال	
شــرق	مدينــة	البــاب	بريــف	محافظــة	حلــب	الشــرقي،	وهــي	منطقــة	حيويــة	ومكتظــة	بالمدنييــن؛	مــا	تســبب	
بمجــزرة،	إضافــًة	إلــى	دمــار ســيارة إســعاف	مخصصــة	لنقــل الحــاالت	المشــتبه	بإصابتهــا	بوبــاء	كوفيــد-	19 
تابعــة	لمنظمــة	اإلغاثــة	والتنميــة	)SRD(	كانــت	موجــودة	فــي	موقــع	التفجيــر،	وخروجهــا	عــن	الخدمــة،	كمــا	أصيــب	
ثالثــة	مــن	كوادرهــا	بجــراح،	مــا	زالــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	تحــاول	الوصــول	إلــى	شــهود	وناجيــن	
مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.	تخضــع	مدينــة	البــاب	لســيطرة	قــوات	الجيــش	الوطنــي	

وقــت	الحادثــة.

اإلثنيــن	2/	تشــرين	الثانــي/	2020	انفجــرت	عبــوة	ناســفة	مجهولــة	المصــدر	فــي	ســوق	الخضــار	المســقوف	فــي	
مدينــة	رأس العيــن	بريــف	محافظــة	الحســكة	الشــمالي	الغربــي؛	مــا أدى إلــى	إصابــة	مدنييــن عدة	بجــراح،	إضافًة 
إلــى	إصابــة	مرافــق الســوق	بأضــرار	ماديــة متوســطة،	مــا	زالــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	تحــاول	
الوصــول	إلــى	شــهود	وناجيــن	مــن	تلــك	الحادثــة	للحصــول	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.	تخضــع	المدينــة	لســيطرة	

قــوات	الجيــش	الوطنــي	وقــت	الحادثــة.

https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%E2%80%AD/@36.2227222,37.1164325,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb22b3d077a454272!8m2!3d36.2227222!4d37.1164325
https://drive.google.com/file/u/1/d/1jPX2ZEiZgtN5tP1l2LfmYqGWyjZ0mqN0/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1chy0Ze70fqxET1DFKreHPglfJUXUsncY/view
https://drive.google.com/open?id=13HrUZFvxVhsvCn077c94y83fmOnwdfBU
https://drive.google.com/file/u/1/d/1pDGHxFZYCNZr47R2EeK1ViG0foWx5deC/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1Fx1FmX1Lna06KnGBnwJO7RlKhHcqNT2P/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaNAKm8j-GVIhgrrfrqRmFwBiEGFHbUPuG9OjLPOSs00_Q?e=bMWaUo
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWVkOfB_ImJBhOHdxr96OCIB1rhjQV9kWnvkmhSwpV7Ttg?e=tvg128
https://drive.google.com/file/d/13ZPk_IqqRW8s2Ih3VQwNpNVlj-5HeZFW/view
https://drive.google.com/file/d/1UHlctI5PaIouKaI9NBSjYa46_kdqIXkO/view
https://drive.google.com/file/u/1/d/1rK0CpEMzzvKk9huvl6zxdg7sbNOeaJQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kRlOQIKFbDjFNk73KCx4RqNPfNOCrQ-/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ee8i841JQh5GuE4h-gznQlwBxZXBRYhsgsc9wvtP3QrIhg?e=MNclen
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9%20%2D%20%D8%B1%D8%A3%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%2D%20%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%82%D9%88%D9%81%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%801%202%2011%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZsMnB3WmRwWVZHcEFoRE5JUE1PNllCOHN3NEdFT3ZoRlV1Z1pidXpRa0Z4Zz9ydGltZT1NbE5pM0thNzJFZw
https://www.google.com/maps/place/Ras+al-Ayn,+Syria/@36.8459798,40.0642877,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867
https://drive.google.com/file/d/1_YPn_z8pbVWl2q9gpoDfGzIMKtNmkIcT/view
https://drive.google.com/file/d/1EE16X_98b6CvZjIWtrG58RJzB4yDslVD/view
https://drive.google.com/file/d/1-kRlOQIKFbDjFNk73KCx4RqNPfNOCrQ-/view?usp=sharing
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تاسعًا: التَّوصيات:

إلى مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

	بشــكل	واضح		  يتوجــب	علــى	مجلــس	األمــن	اتخــاذ	إجــراءات	إضافيــة	بعــد	صــدور	القــرار	رقــم	2254،	الــذي	نــصَّ
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	خــالل	القصــف	المدفعــي	والقصــف	الجــوي”.
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		 

	لوبــاء	االختفــاء	القســري	المنتشــر	فــي	ســوريا،	كونــه	ُيهــدد	أمــن	واســتقرار	المجتمــع،	 االحتجــاز،	ولوضــع	حــدٍّ
وإيقــاف	عمليــات	التعذيــب	والمــوت	بســبب	التعذيــب	داخــل	مراكــز	االحتجــاز	التابعــة	للنظــام	الســوري،	

وإنقــاذ	مــن	تبقــى	مــن	المعتقليــن	فــي	أســرع	وقــت.
إثــَر	عــدم	التــزام	األطــراف	وبشــكل	خــاص	النظــام	الســوري	بــأي	مــن	قــرارات	مجلــس	األمــن	ســواء	المتعلقــة		 

باألســلحة	الكيميائيــة	أو	البراميــل	المتفجــرة	أو	االختفــاء	القســري،	ال	يبقــى	أمــام	مجلــس	األمــن	الدولــي	بعــد	
عشــر	ســنوات	ســوى	التَّدخــل	عســكريًا؛	بهــدف	حمايــة	المدنييــن	الســوريين.

يجــب	أن	ال	يكــون	هنــاك	اســتخدام	للفيتــو	فــي	حالــة	الدولــة	المنخرطــة	فــي	النــزاع،	وروســيا	منخرطــة	بشــكل		 
وحشــي	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	بعــد	فشــل	9	ســنوات		 

فــي	حمايــة	المدنييــن	وفــي	إنهــاء	النــزاع	الســوري.
يجــب	إحالــة	الملــف	الســوري	إلــى	المحكمــة	الجنائيــة	الدوليــة	ومحاســبة	جميــع	المتورطيــن،	فــي	الجرائــم	ضــد		 

اإلنســانية	وجرائــم	الحرب.
وتراثهــم		  الســوريين	 أرواح	 لحفــظ	 المدنييــن،	 حمايــة	 مبــدأ	مســؤولية	 وتطبيــق	 والســالم	 األمــن	 إحــالل	

والتخريــب.	 والنهــب	 الدمــار	 مــن	 وفنونهــم	
مراقبة	مزاعم	استمرار	توريد	النظام	اإليراني	األسلحة	والعتاد	والميليشيات	للنظام	السوري.	 
ضمــان	أمــن	وســالمة	مالييــن	الالجئيــن	الســوريين	وخاصــة	النســاء	واألطفــال.	الذيــن	تشــردوا	فــي	دول		 

العالــم،	وكفالــة	ســالمتهم	مــن	االعتقــال	أو	التَّعذيــب	أو	اإلخفــاء	القســري	فــي	حــال	رغبتهــم	فــي	العــودة	إلــى	
المناطــق	التــي	ســيطر	عليهــا	النظــام	الســوري.

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

برعــات	الالزمــة. ومتابعــة	الــدول	التــي	تعهــدت	بالتَّ
تخصيــص	مبلــغ	معتبــر	إلزالــة	األلغــام	التــي	خلفهــا	النــزاع	الســوري	مــن	صنــدوق	األمــم	المتحــدة	المخصص		 

للمســاعدة	فــي	إزالــة	األلغــام،	وبشــكل	خــاص	فــي	المناطــق	المســتعدة	للقيــام	بهــذه	المهمــة	بشــفافية	
ونزاهة.
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إلى المجتمع الدولي:

	انقســام	مجلــس	األمــن	وشــلله	الكامــل،	يتوجــب	التَّحــرك	علــى	المســتوى	الوطنــي	واإلقليمــي		  فــي	ظــلِّ
تشــكيل	تحالــف	دولــي	حضــاري	خــارج	نطــاق	مجلــس	األمــن	يهــدف	إلــى	حمايــة	المدنييــن	فــي	ســوريا	مــن	

الجرائــم	ضــد	اإلنســانية	وجرائــم	الحــرب.
دعــت	الشــبكة	الســورية	لحقــوق	اإلنســان	مــرارًا	وتكــرارًا	فــي	عشــرات	الدراســات	والتقاريــر	وباعتبارهــا	عضــو		 

ــدأ	مســؤولية	 ــق	مب ــى	تطبي ــة	)ICRtoP(”	إل ــدأ	مســؤولية	الحماي ــق	مب ــي	مــن	أجــل	تطبي ــف	الدول فــي	“التحال
	اســتنفاذ	الخطــوات	السياســية	عبــر	اتفاقيــة	الجامعــة	العربيــة	ثــم	خطــة	الســيد	 الحمايــة	)R2P(،	وقــد	تــمَّ
	بعــد	تلك	 كوفــي	عنــان	ومــا	جــاء	بعدهــا	مــن	بيانــات	لوقــف	األعمــال	العدائيــة،	واتفاقــات	أســتانا،	وبالتالــي	ال	ُبــدَّ
المــدة	مــن	اللجــوء	إلــى	الفصــل	الســابع	وتطبيــق	مبــدأ	مســؤولية	الحمايــة،	الــذي	أقرتــه	الجمعيــة	العامــة	

لألمــم	المتحــدة،	وال	يــزال	مجلــس	األمــن	ُيعرقــل	حمايــة	المدنييــن	فــي	ســوريا.
إحالــة	الوضــع	فــي	ســوريا	إلــى	المحكمــة	الجنائيــة	الدوليــة	أو	إنشــاء	محكمــة	مخصصــة	لمحاكمــة	الجرائــم		 

ضــد	اإلنســانية	وجرائــم	الحــرب	علــى	وجــه	الســرعة	إليقــاف	مسلســل	اإلفــالت	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		 

ــد	النِّظــام	الســوري	بالســالح،	والشــتراكهما	المباشــر	فــي	آالف	 فــي	ســوريا؛	نظــرًا	الســتمرارهما	فــي	تزوي
االنتهــاكات	بحــق	المواطــن	الســوري.

تأميــن	حمايــة	ومســاعدة	النســاء	واألطفــال	المشــردون	قســريًا	مــن	نازحيــن	والجئيــن،	ومراعــاة	احتياجاتهــن		 
الخاصــة	فــي	مجــال	الحمايــة	تحديــدًا.

علــى	كافــة	دول	العالــم	المصادقــة	علــى	اتفاقيــة	ســيداو	واتفاقيــة	حقــوق	الطفــل،	الوفــاء	بااللتزامــات		 
المترتبــة	عليهــا	لمحاســبة	النظــام	الســوري	وفضــح	ممارســاته	اإلجراميــة	بحــق	النســاء	واألطفــال	فــي	

ســوريا،	وبــذل	كل	جهــد	ممكــن	للتخفيــف	منهــا	وإيقافهــا.
	التَّعهد	بها:	  الوفاء	بااللتزام	بالتبرعات	المالية	التي	تمَّ

	مساعدة	دول	الطوق	وتقديم	كل	دعم	ممكن	لرفع	سويِّة	التعليم	والصحة	في	هذه	الدول	التي	 	
تحتضن	العدد	األعظم	من	الالجئات	النساء	واألطفال.

	إيجاد	آليات	لوقف	قصف	المدارس	ورياض	األطفال	وحمايتها،	والعمل	على	خلق	بيئة	تعليمية	 	
آمنة،	وهذا	أقل	مستويات	حماية	المدنيين.

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

م	تقريــرًا	إلــى	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	وغيــره	مــن	هيئــات	األمــم	المتحــدة		  ــامية	أن	ُتقــدِّ علــى	المفوضــة	السَّ
ــزاع.	 ــذت	مــن	قبــل	أطــراف	النِّ عــن	الحــوادث	الــواردة	فــي	التقريــر،	باعتبارهــا	ُنفِّ

ــر	العنقوديــة	غيــر	المنفجــرة	ورفــع	التَّوعيــة		  تدريــب	المنظمــات	الســورية	علــى	البــدء	بإزالــة	األلغــام	والذخائ
المحليــة	لمثــل	هكــذا	مخاطــر.

ــة	تجمــع	عــددًا	مــن	المنظمــات	الســورية	الفاعلــة	فــي	مجــال	توثيــق	االنتهــاكات	والمســاعدة		  إنشــاء	منصَّ
اإلنســانية؛	بهــدف	تبــادل	الخبــرات	مــع	المجتمــع	الســوري.

 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

ــابقة،	والشــبكة	الســورية	لحقــوق		  التَّقريــر	والتَّقاريــر	السَّ الــواردة	فــي	هــذا	 فتــح	تحقيقــات	فــي	الحــاالت	
األدلــة	والتَّفاصيــل. للتَّعــاون	والتزويــد	بمزيــد	مــن	 اإلنســان	علــى	اســتعداد	

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

	توثيقها	في	هذا	التقرير.	  جمع	مزيد	من	األدلة	حول	الجرائم	التي	تمَّ
 

إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين:

خلــق	بيئــة	مســتقرة	وآمنــة	لألطفــال	الســوريين	الالجئيــن	وتكثيــف	العمــل	إلعــادة	اندماجهــم	فــي	المجتمــع		 
عبــر	معالجــات	نفســية	طويلــة	األمــد.

تعزيز	االستثمار	في	التعليم	والصحة.	 

إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة )أوتشــا( والمنظمــات اإلنســانية 
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	ولالســتغالل	الجنســي،	والتزويــج	القســري،	وبحســب	المناطــق	األكثــر	تضــررًا.	

 



التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 1042020

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

إدانة	مرتكبي	الجرائم	والمجازر	والمتسببين	األساسيين	في	تدمير	اتفاقات	خفض	التَّصعيد.	 
إعــادة	تسلســل	عمليــة	الســالم	إلــى	شــكلها	الطبيعــي	بعــد	محــاوالت	روســيا	تشــويهها	وتقديــم	اللجنــة		 

الدســتورية	علــى	هيئــة	الحكــم	االنتقالــي.

 
إلى الدول الداعمة واالتحاد األوروبي:

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

اتخاذ	مزيد	من	الخطوات	نحو	تسريع	إنجاز	االنتقال	السياسي	نحو	الديمقراطية	وحقوق	اإلنسان.	 
ــرام	الحقــوق	األساســية	وقــد	يتعــرض	أي		  ــد	احت ــة	حرجــة	علــى	صعي مــا	زالــت	األوضــاع	فــي	ســوريا	فــي	حال

مواطــن	لالعتقــال	وفقــًا	لهــذه	القوانيــن	المبهمــة	والفضفاضــة	ولــذا	نوصــي	بعــدم	إعــادة	الالجئيــن	إلــى	
	بقــاء	النظــام	الســوري	 أن	يتــم	تحقيــق	االنتقــال	السياســي،	فلــن	يكــون	هنــاك	أي	اســتقرار	وأمــان	فــي	ظــلِّ

ــا	اإلرهــاب. ــي	ومحكمــة	قضاي الحال
	مــن	رفــع	وتيــرة	العقوبــات	االقتصاديــة	علــى	داعمــي	النظــام	الســوري	الرئيســين،	إيــران	وروســيا،	وهــذا		  ال	ُبــدَّ

أمــر	بإمــكان	االتحــاد	األوروبــي	تطبيقــه	بفاعليــة	كبيــرة،	وتبقــى	مطالــب	حمايــة	المدنييــن	والمناطــق	اآلمنــة	
	العقوبــات	االقتصاديــة	أمــر	فّعــال. أمــرًا	أساســيًا،	لكــنَّ

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.

دعــم	مســار	المحاســبة	القضائيــة،	بمــا	فــي	ذلــك	دعــم	واليــة	اآلليــة	الدوليــة	المحايــدة	المســتقلة	للمســاعدة		 
ــم	األشــد	خطــورة	وفــق	تصنيــف	 ــة	لألشــخاص	المســؤولين	عــن	الجرائ ــق	والمالحقــة	القضائي فــي	التحقي
ــة	العربيــة	الســورية	منــذ	آذار	2011،	وفقــًا	لقــرار	الجمعيــة	العامــة	 القانــون	الدولــي	المرتكبــة	فــي	الجمهوري

71/248،	وكذلــك	دعــم	مســار	التقاضــي	عبــر	الواليــة	القضائيــة	العالميــة.

إلى دول الجوار:

ضمــان	قــدرة	الالجئيــن	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	
ــادة	مســاعداتها	 ــدول	المانحــة	زي ــى	ال ــن	الســوريين،	وعل ــدًا	مــن	الالجئي عــن	دول	الجــوار،	وأن	تســتقبل	مزي

للمفوضيــة	العليــا	لشــؤون	الالجئيــن،	ولمنظمــات	المجتمعــات	المحليــة	فــي	دول	اللجــوء.
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إلى جامعة الدول العربية:

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

 

إلى النظام السوري:

االمتثال	لقرارات	مجلس	األمن	الدولي	والقانون	العرفي	اإلنساني.	 
ــات	القصــف	العشــوائي	واســتهداف	المناطــق	الســكنية	والمستشــفيات	والمــدارس		  التوقــف	عــن	عملي

واألســواق.
بت	في	موت	آالف	المواطنين	السوريين	داخل	مراكز	االحتجاز.	  إيقاف	عمليات	التعذيب	التي	تسبَّ
الكشــف	عــن	مصيــر	قرابــة	130	ألــف	مواطــن	ســوري	اعتقلتهــم	األجهــزة	األمنيــة	وأخفــت	مصيرهــم	حتــى		 

اآلن.
إلغــاء	كافــة	القوانيــن	البربريــة	والعبــارات	المطاطــة	التــي	يمكــن	تفســيرها	بــال	حــدود	مــن	أجــل	اعتقــال		 

أي	معــارض	سياســي. وتعذيــب	
الفــوري	عــن	عشــرات	آالف	المعتقليــن		  	قســريًا،	واإلفــراج	

ٍ
ألــف	مختــف 	99 الكشــف	عــن	مصيــر	قرابــة	

محكومياتهــم. انتهــت	 والذيــن	 والموقوفيــن	 تعســفيًا	
إعادة	الممتلكات	وأموال	المعتقلين	التي	تم	االستيالء	عليها.	 
إطــالق	ســراح	معتقلــي	الــرأي	دون	شــروط	وتبيــان	مصيــر	المختفين	منهــم	وتعويض	المتضرريــن	والتوقف		 

عــن	التالعــب	بمصيرهم	وابتزاز	أســرهم.
التَّوقف	عن	استخدام	الدولة	السورية	كأنَّها	ملك	عائلة	خاص.	 
التَّوقف	عن	إرهاب	المجتمع	السوري	عبر	عمليات	اإلخفاء	القسري	والتعذيب	والموت	تحت	التعذيب.	 
التوقــف	عــن	التالعــب	بالدســتور	والقوانيــن	وتســخيرها	لخدمــة	أهــداف	العائلــة	الحاكمــة	وســن	التشــريعات		 

المضللة.
ل	التَّبعات	القانونية	والمادية	كافة،	وتعويض	الضحايا	وذويهم	من	مقدرات	الدولة	السورية.	  تحمُّ

 
حلفاء النظام السوري وفي مقدمتهم النظام الروسي:

إدانــة	المحاكــم	البربريــة	التــي	أنشــأها	النظــام	الســوري،	ومطالبتــه	بإلغائهــا،	وإبطال	كافة	األحــكام	والقرارات		 
بمــا	فيهــا	ســرقة	الممتلــكات	واألموال،	الصــادرة	عنها.

الضغــط	علــى	النظــام	الســوري	إللغــاء	كافــة	القوانيــن	التــي	تعــارض	القانــون	الدولــي	لحقــوق	اإلنســان	والتــي		 
تحمــل	عبــارات	فضفاضــة	مبهمــة	يمكــن	تطبيقهــا	بســهولة	علــى	الخصــوم	السياســيين.

القضائيــة		  الســلطة	 علــى	 التغــول	 عــن	 والتوقــف	 الســلطات	 بيــن	 بالفصــل	 الســوري	 النظــام	 مطالبــة	
يعية. والتشــر

التوقــف	عــن	دعــم	مثــل	هكــذا	نظــام	يقــوم	بمحاكمــات	سياســية	تعتبر	األبشــع	واألســوأ	في	التاريــخ	الحديث،		 
ألن	هــذا	الدعــم	يعتبــر	اشــتراكًا	فــي	الجرائــم	ضــد	اإلنســانية	وجرائــم	الحــرب	التــي	يمارســها	النظــام	الســوري	

بحــق	المعتقليــن	وممتلكاتهم.
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	األجهــزة	األمنيــة	التــي	يفــوق	عــدد	عناصرهــا	قــوات	الجيــش	وتشــكل	تهديــدًا	مباشــرًا		  المســاهمة	فــي	حــلِّ
للمجتمــع	والقضــاء	وحقــوق	اإلنســان.

فتــح	تحقيقــات	فــي	الحــوادث	الــواردة	فــي	التَّقريــر،	وإطــالع	المجتمــع	الســوري	علــى	نتائجهــا،	ومحاســبة		 
المتورطيــن.

تعويــض	المراكــز	والمنشــآت	المتضــررة	كافــة	وإعــادة	بنائهــا	وتجهيزهــا	مــن	جديــد،	وتعويــض	ُأســر	الضحايــا		 
والجرحــى	كافــة،	الذيــن	قتلهــم	النظــام	الروســي	الحالــي.

ــاء	الشــعب	الســوري،		  التوقــف	عــن	االســتثمار	فــي	النظــام	الســوري	المعــادي	للغالبيــة	العظمــى	مــن	أبن
والمتــورط	فــي	ارتــكاب	جرائــم	ضــد	اإلنســانية،	ودعــم	عمليــة	تغييــر	سياســي	حقيقــي	مــن	أجــل	تحقيــق	

االســتقرار.
 

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية(:

ــى		  فــت	قتل ــات	القصــف	خلَّ ــأّن	بعــَض	عملي ــح	ب ــي	أن	تعتــرف	بشــكل	صري ــب	علــى	دول	التَّحالــف	الدول يتوجَّ
ــة،	واإلســراع	فــي	عمليــات	 ــاء،	وأن	تحــاول	بــداًل	عــن	اإلنــكار	المســارعة	فــي	فتــح	تحقيقــات	جديَّ مدنييــن	أبري

تعويــض	الضحايــا	والمتضرريــن،	واالعتــذار	منهــم.
غــط	عليهــا	لوقــف	تجاوزاتهــا	كافــة	فــي	جميــع		  يجــب	علــى	الــدول	الداعمــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	الضَّ

المناطــق	والبلــدات	التــي	ُتســيطر	عليهــا.
يجــب	علــى	الــدول	الداعمــة	لقــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	تعليــق	كافــة	أشــكال	الدعــم	إلــى	أن	تلتــزم	قــوات		 

ســوريا	الديمقراطيــة	بقواعــد	القانــون	الدولــي	لحقــوق	اإلنســان	والقانون	الدولي	اإلنســاني،	وهذه	مســؤولية	
عــم	مــع	العلــم	بأنهــا	تقــوم	 	اســتمرار	تزويــد	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	بالســالح	والدَّ الــدول	الداعمــة،	وإنَّ

بانتهــاك	قواعــد	القانــون	الدولــي	اإلنســاني	يعتبــر	مســاهمة	فــي	هــذه	االنتهــاكات.
يجــب	علــى	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	تشــكيل	لجنــة	تحقيــق	خاصــة	بحــوادث	االنتهــاكات	التــي	ارتكبتهــا		 

فيهــا	 المتورطيــن	 ومحاســبة	 عنهــا	 واالعتــذار	 تفاصيلهــا	 عــن	 والكشــف	 الديمقراطيــة	 ســوريا	 قــوات	
والمتضرريــن. الضحايــا	 وتعويــض	

علــى	قــوات	ســوريا	الديمقراطيــة	التَّوقــف	الفــوري	عــن	تجنيــد	األطفــال	ومحاســبة	الضبــاط	المتورطيــن	فــي		 
	اعتقالهــم	بهــدف	عمليــات	التَّجنيــد	فــورًا. ذلــك،	والتَّعهــد	بإعــادة	جميــع	األطفــال،	الذيــن	تــمَّ

إلى قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية:

العمــل	علــى	حمايــة	إدلــب	ومــا	حولهــا	علــى	غــرار	حمايــة	مناطــق	شــمال	شــرق	ســوريا	مــن	عمليــات	القصــف		 
الجــوي	للنظــام	الســوري	والروســي.

دعــم	عمليــة	انتخابــات	محليــة	فــي	شــمال	شــرق	ســوريا	تفضــي	إلــى	مجالــس	محليــة	تمثــل	أهالــي	المنطقــة		 
وإتبــاع	القــوات	العســكرية	إليهــا،	ثــم	البــدء	فــي	دعــم	عمليــات	إعــادة	البنــاء.
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إلى فصائل المعارضة المسلحة:

ضمــان	حمايــة	المدنييــن	فــي	جميــع	المناطــق	وضــرورة	التمييز	بين	األهداف	العســكرية	والمدنيــة،	واالمتناع		 
عــن	أيــة	هجمات	عشــوائية.

فــت	انتهــاكات	للقانــون		  التَّعهــد	بالتَّوقــف	عــن	أيَّــة	عمليــات	تجنيــد	لألطفــال،	والتَّحقيــق	فــي	الحــوادث	التــي	خلَّ
الدولــي	اإلنســاني.

ــون		  ــي	لحقــوق	اإلنســان	والقان ــون	الدول اتخــاذ	إجــراءات	عقابيــة	بحــق	العناصــر	التــي	ترتكــب	انتهــاكات	للقان
ــي	اإلنســاني. الدول

التوقــف	عــن	عمليــات	االعتقــال	التعســفي	واالخفــاء	القســري	والتعذيــب،	ومصــادرة	وســرقة	الممتلــكات،		 
وكافــة	اإلجــراءات	التــي	تخالــف	أبســط	مبــادئ	القانــون	الدولــي	لحقــوق	اإلنســان.

 
إلى المنظمات اإلنسانية:

وضع	خطط	تنفيذية	عاجلة	بهدف	تأمين	مراكز	إيواء	كريمة	للمشردين	داخليًا.	 
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عاشرًا: المراجع: 

ألف: تقارير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

الـتقـريـر السـنـوي عن أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2019

توثيق مقتل 87 مدنيا منذ بدء اتفاق وقف إطالق النار الروسي التركي من ضمنهم أضخم مجزرة على يد 
النظام السوري في إدلب منذ 26 نيسان 2019

تقرير موجز: مقتل 167 مواطنا سوريا بسبب البرد بينهم 77 طفال منذ آذار 2011

قوات الحلف السوري الروسي تستهدف 67 منشأة طبية في شمال غرب سوريا منذ 26 نيسان 2019

النظام السوري يعود الستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد األحياء السكنية في محافظة إدلب 
وما حولها مما يشكل جرائم حرب

إدانة لقصف قوات النظام السوري 4 مراكز تعليمية في يوم واحد بدعم من الدولة الروسية

تقرير موجز: في اليوم الدولي للمرأة... المرأة السورية ال تزال تعاني من أسوأ أنماط االنتهاكات

بكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر األول في تقرير الخارجية األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان  الشَّ
في سوريا 2019

في ذكرى الحراك الشعبي التاسعة توثيق مقتل 226247 مدنيا بينهم 14391 بسبب التعذيب وإخفاء 
قسري لـ 100 ألف، وتشريد 15.2 مليون سوري

تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ 6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في 
إدلب

النظام السوري بحاجة إلى 325 عامًا لإلفراج عن 130000 معتقل لديه وفقا لمراسيم العفو التي يصدرها

القوات الروسية ترتكب مجزرة بحق نازحين في معرة مصرين بمنطقة إدلب قبيل اإلعالن عن اتفاق 
وقف إطالق نار

عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام السوري واإليراني في إدلب وما حولها تهدد عودة 
النازحين وتزرع األحقاد الدينية

في الذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما، 
الضحايا ينتظرون المحاسبة
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يجب محاسبة المنسق اإلعالمي لمجلس سوريا الديمقراطية على مطالبته بقتل 2 مليون مواطن 
سوري في إدلب

كان على تقرير محققي األمم المتحدة في شمال غرب سوريا أن يثبت مسؤولية القوات الروسية عن 
قصف تجمع المدارس في قلعة المضيق

العقوبات مرتبطة باستمرار االنتهاكات وال تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي ال يجب أن تكون عبر 
النظام السوري

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نطالب باإلفراج عن 422 مواطنا صحفيا معتقال في سوريا 
معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بجائحة كوفيد- 19

أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا 
المستجد

النظام السوري يفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، 
ويعتقل 113 حالة جديدة

الذكرى السنوية األولى للهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على قرية الكبينة بريف الالذقية 
والذي مرَّ بدون أي عقاب

تدمير مدينتي معرة النعمان وسراقب وتشريد السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري ضمن 
الحملة العسكرية األخيرة منذ مطلع كانون األول 2019 حتى آذار 2020

النظام السوري ُيعيِّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى 
مستويات القيادة المدنية في الدولة

بكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء عن  الشَّ
الوضع األمني في سوريا الصادر في أيار 2020

قوات النظام السوري تخفي قسريا 10 من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء وتستخدم القمع في 
مواجهة مطالبه المحقة

التقرير السنوي التاسع عن التعذيب في سوريا في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تتلقى رسالة من فريق األمم المتحدة المعني بحاالت االختفاء 
القسري عن قيامه بإرسال 8 حاالت إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تتلقى رسالة من الخارجية الهولندية تبلغها أن وزارة العدل الهولندية 
أخطرت البرلمان بأنها قررت أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية الالجئين السوريين
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على األمم المتحدة االستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو 
ضد تمديد قرار مجلس األمن

منظمة حظر األسلحة الكيميائية تجتمع اليوم لمناقشة تقريرها الصادر في نيسان الماضي، الذي أدان 
النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدينة اللطامنة

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ترحب بدعوة منظمة حظر األسلحة الكيميائية محاسبة األفراد 
المسؤولين عن استخدام األسلحة الكيميائية بمن فيهم من أعطوا األوامر

االستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري 
واعتقال قرابة 150 ألف آخرين وتفشي حالة اإلفالت من العقاب

تقرير األمين العام حول األطفال والنزاع المسلح يظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة 
أنماط من االنتهاكات

مقتل 3196 فلسطينيا سوريا على يد قوات النظام السوري بينهم 491 بسبب التعذيب منذ آذار 2011 
حتى تموز 2020 و49 ظهروا في صور قيصر

انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل التفاق سياسي ال تعتبر شرعية وتنسف عملية السالم

الذكرى السنوية السابعة لهجوم النظام السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في 
غوطتي دمشق

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقدم تقريرًا إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 
عن أبرز االنتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خالل السنوات األربع الماضية

التقرير السنوي التاسع عن االختفاء القسري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، ال 
حل سياسي دون المختفين

النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم

مقتل 857 من الكوادر الطبية واعتقال وإخفاء 3353 آخرين منذ آذار 2011 قرابة %85 منهم من قبل 
النظام السوري

التقرير العشرون والسنوي السادس عن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الواليات 
المتحدة األمريكية

التقرير الـ 90 والسنوي الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري المباشر في 
سوريا في 30 أيلول 2015 والتي يرقى بعضها إلى جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب
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منظمة حظر األسلحة الكيميائية تصدر تقريرا جديدا تكذب فيه ادعاءات النظام السوري وروسيا عن 
اتهام المعارضة باستخدام األسلحة الكيميائية

ما ال يقل عن 10767 شخصًا ال يزالون يخضعون لمحكمة قضايا اإلرهاب وقرابة 91 ألف قضية نظرت 
بها المحكمة و3970 حالة حجز على ممتلكات

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ترشح الطفلة أنار الحمراوي التي نقلت معاناة أطفال الغوطة 
الشرقية للحصول على جائزة السالم الدولية لألطفال 2020 وتم قبول الترشيح

إحدى عشرة دولة صوتت ضد قرارات مجلس حقوق اإلنسان التي تدين االنتهاكات بحق الشعب 
السوري منذ آذار 2011 حتى اآلن

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر األول للبيانات في تقرير مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة 
الهجرة واالندماج في الدنمارك عن الوضع األمني واالقتصادي واالجتماعي في محافظتي دمشق وريف 

دمشق في سوريا الصادر في تشرين األول 2020

مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى اآلن عشرات آالف النازحين في ظروف غير إنسانية

إدانة لرفع تنظيمات متطرفة في مدينتي إدلب والرقة صورة اإلرهابي الذي قام بقتل المدرس الفرنسي 
صامويل باتي

التفجيرات عن بعد بما فيها االنتحارية/اإلجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل 
المجهول!

في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي التاسع عن االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: التقرير السنوي التاسع عن االنتهاكات بحق اإلناث في 
سوريا

في ذكرى إحياء ضحايا الحرب الكيميائية، الشعب السوري أكثر ضحايا األسلحة الكيميائية في القرن 
الحالي

سوريا من أسوأ دول العالم في كمية األلغام المزروعة منذ عام 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي 
استخدامها
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باء: تقارير دولية:
تقارير األمين العام لألمم المتحدة:

التقرير الشهري السابع والسبعين المقّدم من المدير العام لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية )رسالة(

تنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 
2393 )2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( 

التقرير الشهري السادس والسبعين المقّدم من المدير العام لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
)رسالة(

التقرير الشهري الثامن والسبعون للمدير العام لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية )رسالة(

تنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 
2393 )2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( 

تقرير األمين العام بشأن األطفال في النزاعات المسلحة
األطفال والنزاع المسلح 2020

تنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 
2393 )2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( 

تنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 
2393 )2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020(

تنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 
2393 )2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020(
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:

النازحون حديثًا في سوريا بحاجة ماسة للحماية والمأوى

بعد 9 سنوات من المأساة والعزيمة والتضامن، على العالم أال ينسى الالجئين والنازحين السوريين

تقرير االتجاهات العالمية السنوي

المفوضية تساعد في عودة المرافق الحيوية في بعض مناطق النازحين والعائدين في سوريا بدعم من 
الشركاء

غراندي يختتم زيارته إلى سوريا ويتعهد بمواصلة الدعم للفئات األكثر ضعفًا

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا - اإلسكوا

سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب 

منظمة اليونيسف:

ليس األمر مجرد أرقام : نتائج المسح العائالت السورية تحّدد احتياجاتها ومخاوفها في حين تدخل 
الحرب عامها العاشر

منظمة حظر األسلحة الكيميائية:

التقرير األول لفريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية عماًل بالفقرة 
10 من القرار C-SS-4 / DEC.3 “مناقشة التهديد الناجم عن استخدام األسلحة الكيميائية” اللطامنة 

)الجمهورية العربية السورية( 24 و 25 و 30 آذار 2017 “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

تقرير بعثة تقصي الحقائق لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية في سوريا بشأن الحادث الذي وقع في 
حلب، الجمهورية العربية السورية بتاريخ 24 تشرين الثاني 2018 “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية في سوريا بشأن حادثة االستخدام 
المزعوم لمواد كيميائية كأسلحة في سراقب، الجمهورية العربية السورية، في 1 آب 2016 “متوفر باللغة 

اإلنكليزية فقط”

https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2020/2/5e4281e74.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/3/5e67d14b4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/3/5e67d14b4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/6/5eea46fb4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/7/5f22bd160.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/7/5f22bd160.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/9/5f6b3bae4.html
https://publications.unescwa.org/projects/saw/index-ar.html 
https://publications.unescwa.org/projects/saw/index-ar.html 
https://publications.unescwa.org/projects/saw/index-ar.html 
https://www.unicef.org/mena/ar/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/mena/ar/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/mena/ar/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1902-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1902-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1902-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1901-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1901-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1901-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1901-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1901-2020%28e%29.pdf
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لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية:

“لقد محوا أحالم أطفالي”: تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية 
حول حقوق األطفال طيلة فترة الحرب السورية

التقرير التاسع عشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة

التقرير العشرون للجنة التحقيق الدولية المستقلة

التقرير الحادي والعشرون للجنة التحقيق الدولية المستقلة

هيومن رايتس ووتش:

سوريا: هجوم بالذخيرة العنقودية على مدرسة

مخطوفو “داعش” التقاعس عن كشف مصير المفقودين في سوريا

سوريا: قوات حكومية تسيء معاملة المدنيين

فرنسا: يجب إعادة طفل مريض على وجه السرعة من شمال شرق سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية 
فقط”

ألمانيا: البدء بمحاكمة بشأن التعذيب في سوريا

بانتظار “كورونا” بين أنقاض إدلب

سوريا: تقييد المساعدات يعرقل االستجابة لـ”كورونا”

سوريا: “داعش” ألقى جثثا في “الهوتة”

سوريا: متظاهرون يصفون ضربهم واعتقالهم

“لقد عاملونا بطرق وحشية” العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان والنساء المتحوالت جنسًيا في 
الصراع السوري “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

مقابلة: السوريون ضحايا العنف الجنسي متروكون بال دعم

سوريا: استأنِفوا الجهود للعثور على مخطوفي “داعش”

سوريا: ال حماية لعّمال القطاع الصحي بوجه “كورونا”

عم يستهدفوا الحياة بإدلب الضربات السورية والروسية على الُبنى التحتية المدنية

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25465&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25465&LangID=A
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/61
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
https://www.hrw.org/ar/news/2020/01/22/338102
https://www.hrw.org/ar/report/2020/02/11/338512
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/16/339455
https://www.hrw.org/news/2020/04/22/france-urgently-repatriate-sick-child-northeast-syria
https://www.hrw.org/news/2020/04/22/france-urgently-repatriate-sick-child-northeast-syria
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/23/341104
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/24/341318
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/28/341253
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/04/341203
https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/28/375609
https://www.hrw.org/report/2020/07/29/they-treated-us-monstrous-ways/sexual-violence-against-men-boys-and-transgender
https://www.hrw.org/report/2020/07/29/they-treated-us-monstrous-ways/sexual-violence-against-men-boys-and-transgender
https://www.hrw.org/ar/news/2020/07/29/375923
https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/26/376136
https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/02/376261
https://www.hrw.org/ar/report/2020/10/15/376415
https://www.hrw.org/ar/report/2020/10/15/376415
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منظمة أنقذوا األطفال

الجوع الخفي في سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

أوقفوا الحرب على األطفال “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

تحالف الذخائر العنقودية:

التقرير السنوي الحادي عشر

بيلينغكات:

تسريبات تقرير دوما لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية الجزء األول: نحتاج إلى التحدث عن “أليكس” 
“متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

تسريبات تقرير دوما لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية الجزء الثاني: نحن بحاجة إلى التحدث عن 
هندرسون “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

تسريبات تقرير دوما لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية الجزء الثالث: نحن بحاجة إلى التحدث عن هجوم 
“العلم الكاذب” “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

تسريبات تقرير دوما لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية الجزء الرابع: تحقيق منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

إطالق النار في سوريا يوضح بيئة غير مستقرة للقوات األمريكية “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

هل شاهد هؤالء الجنراالت السوريون هجوًما كيميائًيا على مستشفى؟ “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط” 

البحث المفتوح عن قنبلة السارين المفضلة في سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

الموت من أجل الدفء: تجارة النفط والتكرير المؤقت في شمال غرب سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية 
فقط”

مراسالت دوما غير المنشورة لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية تلقي مزيدا من الشكوك حول مزاعم 
“التزوير” في التقرير “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

كيف أقامت جمعية خيرية فرنسية عالقات مع الميليشيات المسيحية الموالية لألسد “متوفر باللغة 
اإلنكليزية فقط”

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18284/pdf/hidden_hunger_in_syria-cc-2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/killed_and_maimed_a_generation_of_violations_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/killed_and_maimed_a_generation_of_violations_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cluster%20Munition%20Monitor%202020.pdf
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/15/the-opcw-douma-leaks-part-1-we-need-to-talk-about-alex/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/15/the-opcw-douma-leaks-part-1-we-need-to-talk-about-alex/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/17/the-opcw-douma-leaks-part-2-we-need-to-talk-about-henderson/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/17/the-opcw-douma-leaks-part-2-we-need-to-talk-about-henderson/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/17/the-opcw-douma-leaks-part-2-we-need-to-talk-about-henderson/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/23/the-opcw-douma-leaks-part-3-we-need-to-talk-about-a-false-flag-attack/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/01/23/the-opcw-douma-leaks-part-3-we-need-to-talk-about-a-false-flag-attack/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/02/11/the-opcw-douma-leaks-part-4-the-opcw-investigation/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/02/11/the-opcw-douma-leaks-part-4-the-opcw-investigation/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/03/05/syria-shootout-demonstrates-precarious-environment-for-u-s-forces/
https://www.bellingcat.com/news/2020/04/15/did-these-syrian-generals-watch-a-chemical-attack-on-a-hospital/
https://www.bellingcat.com/news/2020/04/21/the-open-source-hunt-for-syrias-favourite-sarin-bomb/
https://www.bellingcat.com/news/2020/04/24/dying-to-keep-warm-oil-trade-and-makeshift-refining-in-north-west-syria/
https://www.bellingcat.com/news/2020/04/24/dying-to-keep-warm-oil-trade-and-makeshift-refining-in-north-west-syria/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/10/26/unpublished-opcw-douma-correspondence-raises-doubts-about-transparency-of-opcw-leaks-promoters/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/10/26/unpublished-opcw-douma-correspondence-raises-doubts-about-transparency-of-opcw-leaks-promoters/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/11/04/how-a-french-charity-built-ties-with-pro-assad-christian-militias/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2020/11/04/how-a-french-charity-built-ties-with-pro-assad-christian-militias/
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منظمة العفو الدولية:

سوريا: التقاعس عن تجديد قرار األمم المتحدة بشأن المساعدات عبر الحدود ينبئ بوقوع كارثة إنسانية

سوريا: استهداف المدارس العاملة في إدلب بمثابة جريمة حرب

سوريا: يجب إطالق سراح السجناء المعرضين للخطر لمنع انتشار فيروس كوفيد - 19

سوريا: محاكمة مسؤولْين سابقين بارتكاب جرائم تعذيب أمام إحدى المحاكم في ألمانيا “خطوة 
تاريخية” نحو تحقيق العدالة

سوريا: “ليس هناك مكان آمن لنا” : الهجمات غير القانونية والنزوح الجماعي في شمال غرب سوريا

سوريا: يجب على األمم المتحدة أال تقطع المساعدات الحيوية إلى الشمال الغربي وسط جرائم الحرب 
الروسية والسورية

سوريا: يجب إطالق سراح المحتجين السلميين المحتجزين في السويداء فورًا

األمم المتحدة: فيتو صيني روسي مشين ضد مشروع قرار مواصلة تقديم المساعدات لماليين 
المدنيين السوريين

سوريا: موقع الكتروني تفاعلي “الحرب في الرقة” متوفر اآلن باللغة العربية

سوريا: عدم اتخاذ إجراءات كافية للتصدي لوباء فيروس كوفيد- 19 يعرض حياة اآلالف للخطر

مركز األوروبي لدعم اللجوء:

ممارسة السلطة في المناطق المستعادة “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

الوضع االجتماعي واالقتصادي: دمشق “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

حالة النساء “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

استهداف األفراد “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

المشردون داخليا والعائدون والحراك الداخلي “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”
الوضع األمني “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

توجيه قطري: سوريا تحليل مشترك ومذكرة إرشادية “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/01/syria-failure-to-renew-un-resolution-on-cross-border-aid-spells-humanitarian-disaster/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/02/syria-targeting-schools-in-idlib-is-a-war-crime/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/03/syria-vulnerable-prisoners-should-be-released-to-prevent-spread-of-covid19/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/03/syria-vulnerable-prisoners-should-be-released-to-prevent-spread-of-covid19/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/04/syria-torture-trial-in-germany-a-historic-step-towards-justice/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/04/syria-torture-trial-in-germany-a-historic-step-towards-justice/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/2089/2020/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/05/syria-un-must-not-cut-vital-aid-lifeline-to-north-west-amid-russian-and-syrian-war-crimes/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/05/syria-un-must-not-cut-vital-aid-lifeline-to-north-west-amid-russian-and-syrian-war-crimes/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/syria-peaceful-protesters-detained-in-sweida-must-be-released-immediately/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/07/un-russia-and-china-launch-despicable-veto-of-lifesaving-aid-for-millions-of-civilians-in-syria/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/07/un-russia-and-china-launch-despicable-veto-of-lifesaving-aid-for-millions-of-civilians-in-syria/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/10/syria-innovative-war-in-raqqa-website-now-available-in-arabic/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/11/syria-lack-of-adequate-covid-19-response-puts-thousands-of-lives-at-risk/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/11/syria-lack-of-adequate-covid-19-response-puts-thousands-of-lives-at-risk/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/01_2020_EASO_COI_Report_Syria_Exercise_of_authority_in_recaptured_areas.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/02_2020_EASO_COI_Report_Syria_Socio_economic_situation_Damascus_City.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/02_2020_EASO_COI_Report_Syria_Situation_of_women.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/03_2020_Syria_Targeting_of_individuals.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/04_2020_EASO_COI_Report_Syria_IDPs_returnees_and_internal_mobility.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/05_2020_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2020.pdf
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أطباء بال حدود:

النزوح واليأس في شمال غرب سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

شمال غرب سوريا: هجوم على المستشفيات وهروب مئات اآلالف من الخطوط األمامية “متوفر 
باللغة اإلنكليزية فقط” 

شمال غرب سوريا: فرار الناس من الغارات الجوية والقصف مع تقلص المنطقة “اآلمنة” “متوفر 
باللغة اإلنكليزية فقط”

أطباء يصفون الظروف القاسية وسط النزوح الجماعي شمال غرب سوريا: “إنها كارثية” “متوفر باللغة 
اإلنكليزية فقط”

سوريا: يجب وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في إدلب “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

سوريا: “الناس يعتمدون على المساعدات، لكن ليس هناك ما يكفي للتنقل” “متوفر باللغة اإلنكليزية 
فقط”

على الرغم من وقف إطالق النار، ال تزال هناك احتياجات إنسانية ضخمة في شمال غرب سوريا “متوفر 
باللغة اإلنكليزية فقط”

فرار من إدلب، سوريا، نقص الرعاية الصحية في المخيمات المكتظة “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

تستعد األنظمة الصحية المنهارة لتأثير فيروس كورونا “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

سوريا: رعاية النازحين واالستعداد لفيروس كورونا في إدلب “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

سوريا: توزيع األساسيات على العائالت النازحة بسبب النزاع في إدلب “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

كوفيد - 19: كيف تتجنب كارثة أكبر في شمال غرب سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

االستعداد لمواجهة كوفيد - 19 في إدلب السورية “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

شمال غربي سوريا ليس جاهزا لفيروس كورونا “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

كوفيد - 19: االستعداد لعاصفة كاملة في إدلب، سوريا )فيديو( “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

كوفيد - 19: مطلوب مساعدات إنسانية عاجلة في شمال شرق سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

يهدد تفشي كوفيد - 19 في شمال غرب سوريا النازحين والعاملين الصحيين “متوفر باللغة اإلنكليزية 
فقط”

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/displacement-and-despair-northwest-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/northwestern-syria-hospitals-attacked-while-hundreds-thousands-flee
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/northwestern-syria-hospitals-attacked-while-hundreds-thousands-flee
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/northwestern-syria-people-flee-airstrikes-and-shelling-safe-area
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/northwestern-syria-people-flee-airstrikes-and-shelling-safe-area
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/doctors-describe-brutal-conditions-amid-exodus-northwestern-syria-its
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/doctors-describe-brutal-conditions-amid-exodus-northwestern-syria-its
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/syria-indiscriminate-attacks-civilians-idlib-must-stop
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/syria-people-are-dependent-aid-there-just-isnt-enough-go-around
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/syria-people-are-dependent-aid-there-just-isnt-enough-go-around
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/despite-ceasefire-massive-humanitarian-needs-remain-northwestern
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/despite-ceasefire-massive-humanitarian-needs-remain-northwestern
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/videos/people-fleeing-idlib-syria-lack-healthcare-overcrowded-camps
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/battered-health-systems-brace-impact-coronavirus
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/syria-caring-displaced-people-and-preparing-coronavirus-idlib
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/videos/syria-distributing-essentials-families-displaced-conflict-idlib
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/covid-19-how-avoid-greater-catastrophe-northwestern-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/covid-19-how-avoid-greater-catastrophe-northwestern-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/videos/preparing-covid-19-idlib-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/videos/preparing-covid-19-idlib-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/northwestern-syria-not-ready-coronavirus
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/videos/covid-19-bracing-perfect-storm-idlib-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/videos/covid-19-bracing-perfect-storm-idlib-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/covid-19-urgent-humanitarian-aid-needed-northeastern-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/covid-19-urgent-humanitarian-aid-needed-northeastern-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/covid-19-outbreak-northwestern-syria-threatens-displaced-people-and
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/covid-19-outbreak-northwestern-syria-threatens-displaced-people-and
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/covid-19-outbreak-northwestern-syria-threatens-displaced-people-and
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يترتب على انتشار كوفيد - 19 عواقب وخيمة على الناس في شمال شرق سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية 
فقط”

سوريا: تصاعد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا الجديد )كوفيد - 19( يفاقم التحديات اإلنسانية في 
الشمال الغربي “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

سوريا: عالج عشرات الجرحى إثر غارة جوية مميتة على إدلب “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

المخاطرة فقط من أجل البقاء مع انتشار  كوفيد- 19 في شمال غرب سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية 
فقط”

شمال غرب سوريا: النازحون بسبب الصراع يستعدون لفصل الشتاء القاسي “متوفر باللغة اإلنكليزية 
فقط”

الظروف القاسية في سوريا “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

حاالت الطوارئ المنسية لعام 2020 “متوفر باللغة اإلنكليزية فقط”

شكر وتقدير

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

الضحايــا.

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/spread-covid-19-has-devastating-consequences-people-northeast-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/spread-covid-19-has-devastating-consequences-people-northeast-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/spread-covid-19-has-devastating-consequences-people-northeast-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/syria-surge-covid-19-cases-worsens-humanitarian-challenges-northwest
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/syria-surge-covid-19-cases-worsens-humanitarian-challenges-northwest
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/syria-surge-covid-19-cases-worsens-humanitarian-challenges-northwest
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/syria-dozens-injured-people-treated-following-deadly-airstrike-idlib
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/taking-risks-just-survive-covid-19-spreads-northwestern-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/taking-risks-just-survive-covid-19-spreads-northwestern-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/taking-risks-just-survive-covid-19-spreads-northwestern-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/northwestern-syria-people-uprooted-conflict-brace-another-harsh
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/northwestern-syria-people-uprooted-conflict-brace-another-harsh
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/extreme-conditions-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/forgotten-emergencies-2020
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/forgotten-emergencies-2020
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/forgotten-emergencies-2020
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