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أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011، وتأتــي 
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات 
ــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات  ــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة ل ــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وب الت
وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق 
المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، 
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية 
ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء  دوريــة ُتســجِّ
قاعــدة بيانــات واســعة تضــمُّ مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات 

ــا مــن توثيقهــا. التــي تمكنَّ

ــابقة وقمنا  مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنا بتغيير في اســتراتيجيتنا السَّ
بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، التــي تمكنــا مــن توثيقهــا، 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر آب 2021، ويســتعرض حصيلــة الضحايــا المدنييــن،  وُيركِّ
الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى حصيلــة حــاالت االعتقــال 
واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى الهجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غيــر المشــروعة )الذخائــر 
ة،  العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، البراميــل المتفجــرة، األســلحة الحارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء على األعيــان المدنيَّ
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنــا 

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

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

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في شهر آب:

ــى منطقــة إدلــب فــي  ــة العســكرية لقــوات الحلــف الســوري الروســي عل شــهد شــهر آب اســتمرار العملي
شــمال غــرب ســوريا للشــهر الثالــث علــى التوالــي، والتــي تركــزت علــى منطقــة جبــل الزاويــة ومحيطهــا، وقــرب 
خطــوط التمــاس معتمــدًا علــى الهجمــات األرضيــة. باســتخدام ذخائــر عــدة كان أبرزهــا اســتخدام الذخائــر 
الموجهــة بــدارة كراســنوبول الليزريــة روســية الصنــع والتــي تتميــز بإصاباتهــا الدقيقــة، إضافــة الســتخدام ذخائــر 
ــف طوال  جديــدة لــم يتــم التعــرف عليهــا حتــى اآلن. كمــا حلــق طيــران االســتطاع الروســي واإليرانــي بشــكل مكثَّ
الشــهر فــي أجــواء المنطقــة. وســتقوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بإصــدار تقريــر حــول هــذه الحملــة.

ــى منــذ عاميــن، علــى  وقــد شــنت قــوات النظــام الســوري هجومــًا باســتخدام األســلحة الحارقــة، للمــرة األول
ــي، فــي 7/ آب. ــة الزياديــة فــي ســهل الغــاب بريــف محافظــة حمــاة الغرب قري

فــي 10/ آب أكــد برترانــد بينفيــل نائــب المديــر اإلقليمــي لليونيســف فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا فــي بيــان لــه أن: “التصعيــد المســتمر للعنــف فــي ســوريا، وخاصــة فــي شــمال ســوريا، أدى إلــى مقتــل 
وإصابــة مــا ال يقــل عــن 45 طفــًا منــذ بدايــة شــهر تمــوز”.، وفــي 22/ آب أكــد بينفيــل علــى أنــه يجــب أال يدفــع 
األطفــال ثمــن حــروب الكبــار، ذلــك إثــر مقتــل 7 أطفــال فــي شــمال غــرب ســوريا خــال أســبوع، ودعــا جميــع 

أطــراف النــزاع فــي ســوريا إلــى وقــف الهجمــات علــى األطفــال وحمايتهــم فــي جميــع األوقــات.

تصاعــدت وتيــرة الهجمــات الجويــة الروســية علــى منطقــة جبــل الزاويــة منــذ 5/ آب، وتركــز معظمهــا علــى 
أطــراف بلــدات البــارة وكنصفــرة فــي القطــاع الجنوبــي والشــرقي مــن جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي، والتــي 
تعتبــر مــن المناطــق المأهولــة بالمدنييــن األكثــر قربــًا مــن خــط التمــاس مــع قــوات النظــام الســوري علــى 
محــاور مدينــة كفــر نبــل، كمــا شــنت هــذه القــوات غــارات عــدة علــى المناطــق الحراجيــة فــي منطقــة عيــن 
شــيب والشــيخ بحــر وقورقانيــا غــرب مدينــة إدلــب، وهــي مناطــق عســكرية تســتخدم كمعســرات لهيئــة تحريــر 
الشــام، إضافــة إلــى منطقــة تــال الكبينــة بريــف الاذقيــة الشــمالي وهــي مناطــق عســكرية وخطــوط تمــاس.

وفــي 31/ آب شــنَّ الطيــران الحربــي الروســي غــارات علــى مقــرات عســكرية لفصيل فيلق الشــام التابع للجبهة 
الوطنيــة للتحريــر فــي منطقــة اإلســكان غــرب منطقــة الغزاويــة بريــف عفريــن فــي ريــف حلــب الشــمالي الغربي 
ضمــن مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي وهــي المــرة األولــى التــي يشــن فيهــا الطيــران الروســي هجومــًا علــى 

تلــك المنطقة.

فــي 14/ آب نشــرت وكالــة تــاس الروســية نقــًا عــن اللــواء ألكســندر ماكسيمتســيف، نائــب رئيــس القــوات 
ــة للعمــل العســكري، أن “عــدد الطياريــن القناصيــن الــروس ازداد بســبب العمليــة العســكرية فــي  الجوي
ســوريا”، نشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التي تســتعرض فيهــا القوات الروســية أثر العمليات العســكرية 

التــي مارســتها فــي ســوريا علــى تعزيــز قدرتهــا القتاليــة وتطــور أســلحتها.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/13/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/11/%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%aa%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d9%84%d8%a8/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96036
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/20/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%ab/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/19/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/08/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/08/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-45-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%82%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://tass.ru/armiya-i-opk/12129249
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فــي 30/ آب صــرح ســيرجي شــويغو، وزيــر الدفــاع الروســي، فــي مقابلــة حصريــة لقنــاة Solovyov-Live، “إنــه 
تــم اختبــار جميــع أنظمــة األســلحة الروســية الحديثــة فــي عمليــة مكافحــة اإلرهــاب فــي ســوريا” وأضــاف 
“فــي ســوريا، اختبرنــا أكثــر مــن 320 نوعــًا مــن األســلحة، أي أننــا فعليــًا، اختبرنــا جميــع األســلحة، باســتثناء 

اإلصــدارات ســهلة الفهــم”.

اســتمرت الحملــة العســكرية لقــوات النظــام الســوري علــى منطقة درعــا البلد وحيي طريق الســد والمخيمات 
فــي مدينــة درعــا، إضافــة إلــى قصــف مــدن وبلــدات فــي ريــف درعــا الغربــي كمدينــة طفــس وبلــدات اليــادودة 
والمزيريــب وقريــة العجمــي، وقــد شــهدت أحيــاء مدينــة درعــا محــاوالت تقــدم عــدة مــن قبــل قــوات النظــام 

الســوري تصــدى لهــا المقاتلــون المحليــون. 

اســتمر النظــام الســوري فــي حصــاره أحيــاء مدينــة درعــا )منطقــة درعــا البلــد وحيــي طريــق الســد والمخيمــات( 
للشــهر الثانــي علــى التوالــي، وفــي 5/ آب قــام بإغــاق حاجــز الســرايا بالســواتر الترابيــة ومنــع خــروج المدنييــن 
النازحيــن إلــى منطقــة درعــا المحطــة بشــكل كامــل، باســتثناء إخــراج بعــض النســاء العالقيــن علــى الحاجــز فــي 
16/ آب واقتيادهــن إلــى مراكــز اإليــواء فــي منطقــة درعــا المحطــة. اســتمرت المفاوضــات بيــن اللجنــة األمنيــة 
الممثلــة للنظــام الســوري ولجنــة التفــاوض عــن المدنييــن برعايــة روســية دون التوصــل التفــاق واضــح، 
ــن  ــى مصــادرة األســلحة مــن المقاتلي ــه ناشــطون عل ــا علي ــة وفــق مــا أطلعن ــة األمني ــب اللجن وتركــزت مطال
وتهجيــر بعضهــم باتجــاه الشــمال الســوري أو قيامهــم بتســوية معــه إضافــة إلــى تمركــز قــوات النظــام 
الســوري والقــوات الروســية فــي بعــض المناطــق داخــل األحيــاء المحاصــرة فــي مدينــة درعــا. تســبَّب قصــف 
قــوات النظــام الســوري وميليشــياته علــى محافظــة درعــا فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 10 مدنييــن فــي شــهر 
آب، وأضــرار فــي مراكــز حيويــة عــدة. وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا مفصــل حــول 

األحــداث األخيــرة فــي محافظــة درعــا.

فــي 5/ آب دعــت ميشــيل باشــليت المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان إلــى تنفيــذ وقــف إلطــاق النــار فــورًا 
مــن أجــل التخفيــف مــن معانــاة المدنييــن فــي درعــا جنــوب ســوريا؛ الــذي تســبب فــي نــزوح قرابــة 18 ألــف مــن 
منطقــة درعــا البلــد إلــى مناطــق مجــاورة، وأشــارت المفوضــة إلــى اســتياء القــوات الحكوميــة علــى عــدة منــازل 
خاصــة فــي مناطــق شــمال الخــط والبانورامــا والســبيل فــي درعــا المحطــة، واحتالهــا، وطــرد ســكانها ولــم 

تســمح لهــم بأخــذ أي مــن ممتلكاتهــم. 

فــي 12/ آب دعــا غيــر بيدرســون، المبعــوث الخــاص لســوريا، إلــى وقــف فــوري للعنــف فــي جنــوب ســوريا، ودعــا 
جميــع األطــراف إلــى ضــرورة التمســك بمبــدأ حمايــة المدنييــن والممتلــكات المدنيــة وفقــًا ألحــكام القانــون 
د علــى ضــرورة الســماح بوصــول المســاعدات اإلنســانية بشــكل فــوري وآمــن  الدولــي اإلنســاني. كمــا شــدَّ
ودون عوائــق إلــى جميــع المناطــق والمجتمعــات المتضــررة، بمــا فــي ذلــك درعــا البلــد، وعلــى ضــرورة إنهــاء 

الوضــع القائــم الــذي يشــبه الحصــار.

 لهــا عــن قلقهــا علــى 
ٍ
ــروا( فــي بيــان فــي 15/ آب أعربــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )أون

حيــاة نحــو 30 آلــف الجــئ مــن الفلســطينيين المســجلين لديهــا فــي جنــوب ســوريا، كان نحــو ثلثهــم يقيمــون 
فــي مخيــم درعــا الــذي تعــرض لدمــار واســع النطــاق نتيجــة “األعمــال العدائيــة” حســب وصفهــا.

https://tass.com/defense/1331715
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96578
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96475
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96475
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/18/%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95984
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/04/%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/30/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1-2/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/30/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96638
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/30/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/30/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84%d9%8d-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1/
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27363&LangID=A
https://specialenvoysyria.unmissions.org/statement-attributable-united-nations-special-envoy-syria-mr-geir-o-pedersen-anniversary-syrian-0
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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فــي 24/ آب شــدد غيــر بيدرســون، المبعــوث الخــاص لســوريا، فــي إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن علــى أهميــة 
الوقــف الفــوري للعنــف والقصــف العنيــف واالشــتباكات فــي محافظــة درعــا، وكذلــك التصعيــد والتوتــر فــي 
شــمال غــرب ســوريا، معربــًا عــن قلقــه مــن أعمــال العنــف التــي تشــارك فيهــا الجماعــات المســلحة غيــر 

ــة فــي المناطــق الشــمالية الشــرقية مــن الرقــة والحســكة. الحكومي

فــي 30/ آب أعربــت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى 
)األونــروا( فــي بيــان لهــا عــن قلقهــا البالــغ حيــال األضــرار التــي تعرضــت لهــا منشــآتها نتيجــة للنــزاع المســلح 

الجــاري فــي جنــوب ســوريا.

فــي 31/ آب قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إنــه “يتعيــن علــى الحكومــة الســورية أن ترفــع فــورًا حصــارًا اســتمر 
شــهرين علــى معقــل المعارضــة فــي درعــا البلــد، وأن تســمح بوصــول المســاعدات اإلنســانية مــن دون قيــود 
إلــى المنطقــة التــي يقطــن فيهــا نحــو 20 ألــف شــخص فــي ظــروف مزريــة، مــع نــدرة اإلمــدادات الغذائيــة 

وغيــاب شــبه تــام للرعايــة الطبيــة”.

جوبــه قصــف قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى شــمال غــرب ســوريا بــردٍّ مــن الفصائــل المســلحة وهيئــة 
تحريــر الشــام، إضافــة إلــى القــوات التركيــة عبــر هجمــات أرضيــة بالمدفعيــة وراجمــات الصواريــخ علــى مواقــع 
تابعــة لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه فــي القــرى والبلــدات التــي يســيطر عليهــا فــي كفرنبــل وبينيــن بريــف 

إدلــب الجنوبــي، وجوريــن بريــف حمــاة الغربــي وهــي مناطــق غيــر مأهولــة بالســكان.

شــهد آب هجمــات لقــوات ســوريا الديمقراطيــة براجمــات الصواريــخ والمدفعيــة علــى ريــف حلــب الشــمالي 
والشــمالي الغربــي الخاضعــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي اســتهدفت فيهــا مراكــز بعــض المــدن مثــل 
عفريــن والبــاب، وقــرى قريبــة مــن خطــوط التمــاس بيــن تلــك القــوات وفصائــل الجيــش الوطنــي، أســفر 
القصــف عــن خســائر بشــرية وماديــة، كمــا رصدنــا اشــتباكات شــبه يوميــة علــى جبهــات ريــف حلــب الشــرقي 

بيــن الطرفيــن. 

اســتمرت فــي آب االشــتباكات بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي القــرى التابعــة 
بت فــي  لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة؛ تســبَّ
ــى أن هــذه المنطقــة  ــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إل ــر فــي ت ــن دون حــدوث تغي ــى مــن الطرفي ســقوط قتل
تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2019. كمــا وثقنــا مقتــل مدنييــن فــي ناحيــة عيــن عيســى جــراء 

ــي فــي 3/ آب. قصــف لقــوات الجيــش الوطن

علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي آب تفجيــرات فــي مدينتــي رأس العيــن بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي 
وتــل أبيــض بريــف الرقــة الشــمالي الغربــي ألحقــت أضــرارًا ماديــة فــي البنــى التحتيــة.

شــهَد آب اســتمرارًا فــي حــوادث قتــل المدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي 
ســوريا، حيــث ســجلنا حــوادث عــدة؛ تســببت فــي مقتــل 15 مدنيــًا بينهــم 6 أطفــال و1 ســيدة. كمــا تســبب 

انفجــار مخلفــات قصــف ســابق فــي مقتــل مدنييــن عــدة فــي شــمال غــرب ســوريا خــال هــذا الشــهر.

https://www.un.org/press/en/2021/sc14612.doc.htm
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/syria-government-must-lift-deadly-siege-of-daraa-al-balad-and-allow-humanitarian-aid-to-flow/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95978
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96830
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/19/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%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%b7-2/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/18/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%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/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95978
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/06/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96620
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/16/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b5/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96343
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/13/%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/12/%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95896
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/26/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a8%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
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فــي 19/ آب قصفــت القــوات اإلســرائيلية بالصواريــخ محيــط مدينتــي دمشــق وحمــص، وفــق مــا صرحــت بــه 
الوكالــة الســورية لألنبــاء )ســانا(.

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي آب فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم 
ــزت هــذه  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال 
جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش. وســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــة ريــف 
ــاًء علــى  ــم تســتثني النســاء، ونعتقــد أنهــا جــرت بن دمشــق اســتهدف بعضهــا مدنييــن مــن عائلــة واحــدة ول
مواقفهــم المعارضــة للنظــام الســوري. علــى صعيــد اإلفراجــات، رصدنــا فــي آب إخــاء قــوات النظــام الســوري 
ــزور، أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز  ــر ال ســبيل 7 أشــخاص، مــن محافظــة ريــف دمشــق ودرعــا وإدلــب ودي
التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي محافظــة دمشــق وديــر الــزور، وذلــك بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية، 

ــم يرتبــط اإلفــراج عنهــم بمرســوم العفــو رقــم 13 لعــام 2021. ول

لنا فــي آب اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي   أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
واإلخفــاء القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم 
واعتقــال جماعيــة اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات 
جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت إعامييــن 
ــزور، وقــد ســجلنا عمليــات اعتقــال  ــر ال  واضحــة، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة دي

ٍ
دون توجيــه تهــم

اســتهدفت المعلميــن بهــدف اقتيادهــم نحــو التجنيــد اإلجبــاري فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها. كمــا 
ــد  ــب والتجني ــى معســكرات التدري ــة أطفــااًل بهــدف اقتيادهــم إل ســجلنا اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطي

ــم تصــرح عــن مصيرهــم. التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ول
ــزت فــي محافظــة إدلــب  وشــهَد آب عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق المدنييــن، تركَّ
وشــملت نشــطاء إعامييــن وسياســيين، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم 
التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا عناصــر هيئــة 
تحريــر الشــام داخــل احــد مخيمــات النازحيــن شــمال محافظــة إدلــب، وقــد رافــق عمليــة االعتقــال إطــاق نــار 
كثيــف، واالعتــداء بالضــرب علــى مدنــي وســيدة حاولــت منــع عناصــر هيئــة تحريــر الشــام مــن اعتقــال نجلهــا.

مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي آب بعمليــات احتجــاز تعســفي وخطــف، 
معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدف قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدنــا حــاالت 

ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب. احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ

تســبب الحصــار الــذي تفرضــه قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المواليــة لــه علــى أحيــاء فــي مدينــة درعــا 
فــي تــردي األوضــاع المعيشــية جــراء الغــاء فــي أســعار المــواد الغذائيــة وُشــح األدويــة وحليــب األطفــال، 
ومــع إغــاق النقطــة الطبيــة الوحيــدة فــي المنطقــة المحاصــرة منــذ 28/ تمــوز نخشــى فــي الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان علــى حيــاة األطفــال والنســاء والشــيوخ وأصحــاب األمــراض المزمنــة. يضــاف إلــى مــا ســبق 

توقــف الفــرن الوحيــد فــي المنطقــة عــن العمــل فــي 9/ آب بســبب نفــاذ مادتــي الطحيــن والوقــود.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

على صعيد الوضع المعيشي:

http://www.sana.sy/?p=1457674
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شــهدت معظــم مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري تصاعــدًا فــي حــاالت الســخط الشــعبي عبــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي بســبب الوضــع األمنــي المتــردي وانتشــار عصابــات الســرقة والقتــل، إضافــة لســوء 

الخدمــات وانقطــاع الوقــود والتزاحــم علــى أفــران الخبــز.

تشــهد أســعار المــواد األساســية التموينيــة والخضــراوات فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا ارتفاعــا كبيــرا 
متأثــرة بتقلبــات ســعر صــرف الليــرة التركيــة واحتــكار التجــار؛ مــا يشــكل عبئــًا كبيــرًا علــى المواطنين مــن أصحاب 

الدخــل المحــدود، مــع انتشــار البطالــة وقلــة فــرص العمــل وانخفــاض األجــور.

وســجلنا قيــام هيئــة تحريــر الشــام وحكومــة اإلنقــاذ بإصــدار عــدة بيانــات تمنــع بموجبهــا دخــول بعــض الســلع 
والمــواد الســيما الخضــراوات مــن مناطــق عفريــن بريــف حلــب الشــمالي الغربــي إلــى مناطــق ريــف إدلــب عبــر 
معبــر الغزاويــة بريــف حلــب الغربــي، والتــي يســتخدمها المواطنــون فــي هــذا الموســم كمؤونة لفصل الشــتاء؛ 
ممــا أثــار اســتياءهم خشــية أن يتــم احتــكار هــذه الســلع وارتفــاع أســعارها. كمــا ارتفعــت أســعار بعــض المــواد 

منهــا البيــض والغــاز والمــازوت بســبب احتكارهــا مــن قبــل المؤسســات والتجــار.

بت موجــة الحــر التــي شــهدتها عمــوم مناطــق ســوريا فــي انــدالع حرائــق كبيــرة فــي المناطــق الحراجيــة  تســبَّ
بريــف جســر الشــغور الغربــي بريــف إدلــب الغربــي، للشــهر الثالــث علــى التوالــي، وفــي ريــف حلــب الشــمالي 

متســببة بخســائر ماديــة فــي المحاصيــل واألراضــي الحراجيــة.

ــزور اســتمرارًا فــي  ــر ال تشــهد مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وعلــى وجــه الخصــوص ريــف دي
أزمــة توفــر مــادة الخبــز بســبب ارتفــاع ســعر كيــس الطحيــن وقلــة األفــران العاملــة وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج، 
ومــع حلــول فصــل الصيــف تبــدأ معانــاة المواطنيــن فــي تأميــن مــادة الثلــج فــي ظــل انقطــاع التيــار الكهربائــي 
عــن المنطقــة منــذ ســنوات وغــاء مــادة الوقــود وعــدم قــدرة مولــدات الطاقــة الكهربائيــة علــى تشــغيل 
ــزور خــال هــذا الشــهر خــروج عــدة مظاهــرات  ــر ال الثاجــات. وقــد شــهدت بعــض القــرى والبلــدات بريــف دي

طالبــت بتحســين الوضــع المعيشــي واإلفــراج عــن المعتقليــن.

على صعيد جائحة كوفيد- 19:

شــهد آب ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي تســجيل إصابــات وحــاالت وفــاة بجائحــة كوفيــد- 19 وعلــى وجــه الخصــوص فــي 
منطقــة شــمال غــرب ســوريا، حيــث تــم تســجيل الحصيلــة الشــهرية األعلــى مــن اإلصابــات منــذ اإلعــان عــن 

ظهــور الجائحــة هنــاك فــي تمــوز/ 2020.

قــد تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري عــن 1952 حالــة إصابــة و99 حالــة 
وفــاة فــي شــهر آب، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة 27915 إصابــة و2013 حالــة وفــاة حتــى 31/ آب.

فــي ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد- 19 وعودتــه لانتشــار بشــكل كبيــر، لدينــا تخــوف فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان مــن انتشــاره بشــكل واســع بيــن النازحيــن مــن أهالــي درعــا المقيميــن فــي مراكــز اإليــواء فــي منطقــة 

درعــا المحطــة بشــكل مكتــظ، والذيــن تمنعهــم قــوات النظــام الســوري مــن الخــروج منهــا.

http://www.sana.sy/?p=1466557
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ــة  ــزام الكــوادر الصحي ــوزارة الصحــة أكــدت فيــه ضــرورة الت ــاء تعميمــًا ل ــة ســانا لألنب فــي 22/ آب نشــرت وكال
المشــرفة علــى مصابــي كوفيــد-19 بالتواجــد الفعلــي والتوســع بعــدد األســرة لصالــح مرضــى جائحــة كورونــا 
فــي قســم العــزل واالنتقــال إلــى الخطــة “ب” عنــد الضــرورة؛ وذلــك نظــرًا لمتطلبــات المرحلــة الراهنــة وبمــا 

ــة للمواطنيــن. ــة التأهــب التــام لعمــل المشــافي لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة الطارئ يضمــن حال

ســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي آب وفــق مــا أعلنــه 
نظــام اإلنــذار المبكــر EWARN            حالــة إصابــة و38 حالــة وفــاة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، وقــد بلغــت 

الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا فــي 30/ آب 37870 إصابــة و760 وفــاة. 

وقــد شــهَد النصــف الثانــي مــن آب قفــزات غيــر مســبوقة علــى صعيــد حصيلــة اإلصابــات اليوميــة المســجلة 
بالفيــروس فــي شــمال غــرب ســوريا؛ نظــرًا النتشــار المتحــور دلتــا فــي ظــل غيــاب اإلجــراءات االحترازيــة، وقــد 
وصلــت إلــى 1262 حالــة تــم تســجيلها فــي يــوم 29/ آب، وهــي الحصيلــة اليوميــة األعلــى منــذ اإلعــان عــن ظهــور 
الحالــة األولــى لكوفيــد-19 فــي شــمال غــرب ســوريا، نشــير إلــى أن القطــاع الطبــي فــي شــمال غــرب ســوريا يعانــي 
نقصــًا فــي اإلمكانيــات جــراء الحمــات العســكرية التــي شــهدتها المنطقــة، والتــي تســببت فــي دمــار المنشــآت 
الطبيــة وهجــرة الكــوادر الطبيــة، إضافــة إلــى االزدحــام الســكاني الكبيــر جــراء حمــات النــزوح التــي شــهدتها 
المنطقــة، وقــد فــاق عــدد الحــاالت المســجلة الطاقــة االســتيعابية لمراكــز العــزل والمشــافي المخصصــة 

لعــاج الجائحــة؛ مــا ينــذر بكارثــة إنســانية.

وقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 31/ آب 20489 حالــة منهــا 788 حالــة وفــاة وفــق هيئــة الصحــة فــي 
اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 1800 حالــة إصابــة و20 حالــة وفــاة فــي آب.

تزامنــًا مــع االرتفــاع بعــدد اإلصابــات تشــهد المشــافي والصيدليــات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة نقصــًا فــي أســطوانات األوكســجين، إضافــة إلــى نقــص فــي بعــض األدويــة لــدى بعــض 

الصيدليــات؛ ممــا يشــكل أزمــة فــي تأميــن العــاج للمرضــى.

اســتمرت معانــاة ســكان المخيمــات فــي شــمال وشــرق ســوريا فــي شــهر آب، وخصوصــًا فــي ظــل االرتفــاع 
الشــديد لدرجــات الحــرارة، ولجــأ ســكان المخيمــات والنازحيــن إلــى المســطحات المائيــة للســباحة والعــوم، 

وقــد رصدنــا ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي عــدد حــاالت الغــرق فيهــا.

كمــا شــهدت المخيمــات فــي المنطقــة -فــي ريــف إدلــب علــى وجــه الخصــوص- حرائق عديــدة، غالبيتها بســبب 
اســتخدام الوقــود فــي الطهــي، أو انفجــار بطايات الطاقة الشمســية. 
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على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

http://www.sana.sy/?p=1458942
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-431.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-431.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-430.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-430.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-430.pdf
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1674798939376703
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1674798939376703
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/22/%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/20/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84/
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فــي 30/ آب دخلــت ثــاث شــاحنات تحمــل مــواد إغاثيــة عبــر برنامــج الغــذاء العالمــي WFP، مــن مناطق ســيطرة 
ــاز ومعــارة  ــر ميزن ــر معب ــر الشــام عب ــة تحري ــل المعارضــة وهيئ ــى مناطــق ســيطرة فصائ النظــام الســوري إل
النعســان بريــف إدلــب الشــمالي الشــرقي، تبعتهــا 12 شــاحنة فــي اليــوم التالــي، تعتبــر هــذه القافلــة هــي 
الخطــوة األولــى فــي تطبيــق قــرار دخــول المســاعدات اإلنســانية عبــر خطــوط التمــاس، األمــر الــذي تــم إقــراره 
فــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2585، وقــد علقــت الخارجيــة الروســية فــي بيــان لهــا: “فــي الـــ 30 مــن آب وفــي 
ــم نقــل أول شــحنة مــن المســاعدات اإلنســانية )9600 ســلة غذائيــة( مــن  ــة العالمــي، ت إطــار برنامــج األغذي
حلــب إلــى ســرمدا فــي إدلــب عبــر خطــوط التمــاس ومــن المقــرر تســليم 27000 مــن هــذه الســال مــن داخــل 
ســوريا إلــى منطقــة وقــف التصعيــد بحلــول منتصــف ســبتمبر”، الفتــة إلــى أن هــذا مــن شــأنه أن يســاعد 50 

ألــف مدنــي.

نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هــذه الخطــوة التدريجيــة مدروســة مــن قبــل روســيا 
التــي تســعى نحــو زيــادة تمريــر المســاعدات مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري تمهيــدًا لاســتغناء عــن 
المســاعدات العابــرة للحــدود، وترغــب روســيا والنظــام الســوري فــي نهــب أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاعدات 
والتحكــم بهــا؛ لهــذا فهــي تســعى منــذ ســنوات إلعــادة توزيــع المســاعدات مــن خــال النظــام الســوري 

المتــورط فــي تشــريد المواطنيــن وفــي تأســيس منظمــات وهميــة للتحكــم بالمســاعدات األمميــة.

شــهدت أحيــاء درعــا البلــد وحــي طريــق الســد ومخيــم الاجئيــن الفلســطينيين ومخيــم النازحيــن مــن الجــوالن 
المحاصــرة فــي مدينــة درعــا حركــة نــزوح مشــيًا علــى األقــدام باتجــاه أحيــاء أخــرى فــي مدينــة درعــا تخضــع 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري، جــراء القصــف الــذي تعرضــت لــه مناطقهــم خــال الشــهر المنصــرم، أقــام 
بعضهــم فــي عــدد مــن المــدارس والمرافــق العامــة، كمــا شــهدت بلــدات ريــف درعــا الغربــي منــذ 30/ آب حركــة 

نــزوح جــراء تصعيــد الحملــة العســكرية عليهــا. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم التوصــل التفــاق بيــن قــوات النظــام الســوري مــن طــرف وأهالــي األحيــاء المحاصــرة 
بمدينــة درعــا إال أن قافلتيــن تقــان عســكريين ومدنييــن خرجتــا مــن مدينــة درعــا باتجــاه الشــمال الســوري عبــر 
معبــر أبــو الزنديــن الفاصــل بيــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري والجيــش الوطنــي، انطلقــت األولــى 
ــة أخــرى فــي 26/ آب أقلــت 70 شــخصًا، اصطحــب  ــة أشــخاص، تبعتهــا قافل ــى متنهــا ثماني فــي 24/ آب وعل
بعضهــم عائاتهــم. وقــد قامــت الشــرطة العســكرية باســتامهم واقتيادهــم إلــى مســجد البــراء بــن مالــك 

فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي، حيــث ال زالــوا مقيميــن فيــه حتــى لحظــة إعــداد التقريــر.
 

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي سياســة االســتياء علــى المنــازل فــي محافظــة درعــا، والتــي بدأتهــا 
فــي 27/ تمــوز المنصــرم 2021 حيــث قامــت الفــرق العســكرية )الرابعــة والخامســة والتاســعة والخامســة 
عشــر( التابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــة إلــى ميليشــيات مدعومــة مــن إيــران باالســتياء علــى عشــرات 
منــازل مدنييــن فــي مناطــق غــرز والشــياح والنخلــة فــي المــزارع الجنوبيــة والشــرقية لمدينــة درعــا، ومنطقــة 
الضاحيــة وحــي المنشــية فــي المدينــة. وذلــك بعــد فــرار المدنييــن منهــا؛ إثــر دخــول هــذه القــوات إلــى مناطقهم، 
وتحّولهــا لخطــوط اشــتباك بيــن قــوات النظــام الســوري وميليشــياته مــن طــرف، ومقاتليــن مــن المنطقــة 
مــن طــرف آخــر. تمركــزت هــذه القــوات فــي تلــك المنــازل، وحّولتهــا إلــى نقــاط ومقــرات عســكرية ومراكــز 
النطــاق الهجمــات التــي تســتهدف المنطقــة المحاصــرة )منطقــة درعــا البلــد وحّيــي طريــق الســد ومخيــم 
درعــا(، وجعلــت مــن هــذه المقــرات طوقــًا حــول المنطقــة المحاصــرة ُيحيطهــا مــن جهــة الشــرق والغــرب 
والجنــوب. وقــد وثقنــا فــي 16 و17/ آب/ 2021 اســتياء هــذه القــوات أيضــًا علــى عــدد مــن منــازل المدنييــن علــى 

أطــراف قريــة الطيــرة بريــف درعــا الغربــي، وقــد أصدرنــا بيانــًا حــول الحادثــة.

https://arabic.rt.com/world/1268335-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/03/%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/30/%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/30/%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%86/
https://sn4hr.org/arabic/?p=14049 
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اســتمرت فــي شــهر آب عمليــات القتــل علــى يــد مســلحين مجهوليــن فــي مخيــم الهــول1  وقــد وثقنــا مقتــل 8 
مدنييــن بينهــم 2 ســيدة. كمــا اندلــع حريــق فــي المخيــم فــي 27/ آب تســبب باحتــراق قرابــة 30 خيمــة وإصابــة 
عشــرات األطفــال والســيدات باالختنــاق، لــم نتمكــن مــن تحديــد ســبب الحريــق ولــم تصــدر الجهــات المعنيــة 

بالمخيــم أي توضيــح للحادثــة.

علــى صعيــد آخــر أعلــن إيــدي رامــا، رئيــس وزراء ألبانيــا، فــي 31/ تمــوز، عــن اســتام بــاده 14 طفــل و5 ســيدات 
مــن عائــات تنظيــم داعــش فــي مخيــم الهــول. وقــد جــرت عمليــة التســليم فــي مدينــة القامشــلي بريــف 

الحســكة الشــمالي الشــرقي.

المهاجريــن  األطفــال  حــول  )اليونيســف(  للطفولــة  المتحــدة  األمــم  تقريــر لصنــدوق  كشــف  آب   /27 فــي 
والاجئيــن والنازحيــن أن أكثــر مــن ثاثــة ماييــن طفــل قــد غــادروا بلدهــم ســوريا فــي عــام 2020، أي أن واحــدًا 
مــن بيــن كل ثاثــة أطفــال مــن بيــن 10 ماييــن طفــل مهاجــر قدمــوا مــن ســوريا فــي عــام 2020 ) 1.6 مليــون 

ــاة(. ــون فت ــى و1.5 ملي فت

فــي لبنــان، ذكــرت المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي اللبنانــي فــي 4/ آب أن حريقــًا اندلــع فــي مخيــم لاجئيــن 
الســوريين فــي قــب اليــاس بمنطقــة البقــاع وأســفر عــن خســائر ماديــة.

فــي 29/ تمــوز قــال أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي رســالته إلــى رئيــس مجلــس 
األمــن المرفقــة بتقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة حــول “التقــدم المحــرز فــي إزالــة برنامــج األســلحة 
الكيميائيــة الســوري” فــي الفتــرة الممتــدة مــن 24/ حزيــران حتــى 23/ تمــوز/ 2021: “ال بــد مــن تحديــد هويــة 
مــن اســتخدموا األســلحة الكيميائيــة ومســاءلتهم، وتعــد وحــدة الصــف فــي مجلــس األمــن شــرطًا أساســيًا 

ــزام العاجــل” للوفــاء بهــذا االلت

فــي 4/ آب صــرح تومــاس ماركــرام، نائــب الممثــل الســامي لشــؤون نــزع الســاح، خــال اجتمــاع مجلــس األمــن 
بــأن األمانــة الفنيــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تؤكــد علــى أن إعــان ســوريا بشــأن القضــاء علــى 

برنامجهــا لألســلحة الكيميائيــة ال يــزال غيــر دقيــق أو كامــل

فــي 12/ آب دعــت منظمــة “أطبــاء بــا حــدود” فــي بيــان لهــا إلــى ضــرورة إيجــاد حلــول مســتدامة لضمــان 
حصــول النــاس فــي منطقــة عيــن العــرب فــي شــمال شــرق ســوريا علــى وقايــة طويلــة األمــد ضــد األمــراض 
التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات، وأضافــت بــأن “النــاس فــي منطقــة عيــن العرب/كوبانــي غيــر قادريــن 
علــى الوصــول إلــى برنامــج اللقــاح الوطنــي بســبب غيــاب اإلرادة السياســية لخدمــة المنطقــة، مــا يتــرك 
للمنظمــات اإلنســانية مســؤولية االســتجابة الــى الحاجــة، وهــي التــي تواجــه بدورهــا تحديــات لوجســتية 

وأخــرى متعّلقــة باإلمــدادات فــي منطقــة متضــررة جــراء عشــر ســنوات مــن الحــرب.”

1  يقع شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية، يؤوي قرابة 60 ألف شخص. 

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://news.sn4hr.org/ar/?p=96730
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96730
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/26/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8e%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/09/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a-2/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/06/%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%83%d8%b1%d8%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%8c-%d8%b9%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/08/29/%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=96730
https://apnews.com/article/europe-middle-east-syria-lebanon-albania-0603abdba8f89105fe1cbfd9e276e2de
https://news.un.org/ar/story/2021/08/1082172
https://twitter.com/CivilDefenseLB/status/1422849996874031105
https://www.undocs.org/ar/S/2021/692
https://www.un.org/press/en/2021/sc14594.doc.htm
https://www.msf.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%91%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
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فــي 15/ آب أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد قانــون حقــوق الطفــل، ونحــن نؤكــد إلــى النظــام 
الســوري مســؤول عــن قتــل 22887 طفــًا بينهــم 173 بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه 
)منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2021(، فيمــا اليــزال 3621 طفــًا قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز 

االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.

علــى صعيــد آخــر أعلنــت إدارة مكافحــة المخــدرات فــي األردن، عــن ضبطهــا مــا ال يقــل عــن ســت محــاوالت 
لتهريــب المخــدرات مــن ســوريا عبــر حســابها علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك. نشــير إلــى تفشــي 

حركــة االتجــار بالمخــدرات فــي ســوريا فــي اآلونــة األخيــرة.

وقــد نشــرت صحيفــة لوفيغــارو الفرنســية فــي 16/ آب حــول عمليــات تهريــب وقــود ينقــل داخــل شــاحنات 
محملــة بالحصــى مــن لبنــان إلــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري لتعــود بحبــوب الكبتاغــون. 

مطلــع شــهر آب قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمشــاركة بيانــات وأدلــة عــن انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان المتعلقــة بقضيــة المعتقليــن والمحتجزيــن مــن الكــوادر الطبيــة التــي وثَّقــت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان وقوعهــا بيــن آذار/ 2011 حتــى كانــون األول/ 2012 مــع منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق 

اإلنســان )PHR( بنــاًء علــى مذكــرة تفاهــم معهــا، وقــد أصدرنــا بيانــًا فــي هــذا الخصــوص.

فــي 4/ آب أعلنــت الســلطات األلمانيــة إلقاءهــا القبــض علــى موفــق .ا.د فــي برلين، العضو في ميليشــيا “حركة 
فلســطين حــرة” المواليــة للنظــام الســوري، لاشــتباه فــي ارتكابــه جرائــم حــرب، وورد فــي مذكــرة التوقيــف أن 
المدعــى عليــه قــام بإلقــاء قنبلــة يدويــة علــى حشــد فــي ســاحة الريجــة فــي دمشــق فــي أثنــاء تجمــع مدنييــن 
مــن منطقــة اليرمــوك للحصــول علــى طــرود غذائيــة مــن قبــل وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي 
ــروا، ذلــك فــي 23/ آذار/ 2014؛ مــا تســبب فــي مقتــل ســبعة أشــخاص  ــى – األون فلســطين فــي الشــرق األدن

علــى األقــل فــي ذلــك الهجــوم.

فــي 12/ آب قامــت وزارة الخزانــة البريطانيــة برفــع اســم رجــل األعمــال الســوري طريــف األخــرس عــن قائمــة 
العقوبــات لديهــا، والتــي تســتهدف تبييــض األمــوال، أو األشــخاص الذيــن يقومــون بدعــم نظــام بشــار األســد، 
ــًا مشــتركًا مــع 27 منظمــة مجتمــع مدنــي وحقــوق إنســان  دون تبيــان لألســباب. وقــد أصــدرت الشــبكة بيان
ســورية دعــت فيــه الحكومــة البريطانيــة لمراجعــة قرارهــا والعــودة عنــه بأســرع وقــت ممكــن، واســتمرار 
االلتــزام بمعاقبــة جميــع شــركاء نظــام األســد، الســيما رجــال األعمــال واالقتصادييــن منهــم، دعمــًا لجهــود 

ــا. تحقيــق العدالــة وإنصــاف الضحاي

فــي 25/ آب أعلنــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي بيــان لهــا عــن انضمامهــا إلــى جانــب أزيــد مــن 30 
منظمــة مــن مختلــف دول العالــم، منهــا مؤسســات أكاديميــة ومنظمــات حقوقيــة ومراكــز أبحــاث وتحالفــات 
منظمــات مجتمــع مدنــي للعمــل علــى تأســيس التحالــف العالمــي بشــأن الحــرب والنزاعــات والصحــة، الــذي 
مــن شــأنه تعزيــز التنســيق والتعــاون فــي مجــال الصحــة والعمــل اإلنســاني ودعــم األصــوات الجماعيــة المناديــة 
بإنهــاء الحــروب والعنــف الجماعــي والنــزاع المســلح، التــي تشــكل تهديــدات أساســية للصحــة والنظــم الصحيــة.

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة:

http://www.sana.sy/?p=1453862
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/4196557173778792
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/4191668940934282
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/4191440107623832
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/4263029730464869
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/4228115847289591
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/4199166616851181
https://www.lefigaro.fr/international/au-liban-le-trafic-d-essence-accroit-le-chaos-20210816
https://sn4hr.org/arabic/2021/08/16/14034/
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-04-08-2021.html
https://sn4hr.org/arabic/2021/08/21/14054/
https://sn4hr.org/arabic/2021/08/25/14078/
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فــي 26/ آب أصــدرت المحكمــة العليــا فــي مدينــة دوســلدورف األلمانيــة حكمــًا بإدانــة متهميــن بتهمــة قتــل 
ضابــط تابــع لقــوات النظــام الســوري، قضــى الحكــم بالســجن مــدى الحيــاة بحــق خضــر ا.ك بتهمــة إعــدام 
ضابــط لــدى قــوات النظــام الســوري بعــد تعذيبــه، فــي حيــن تــم الحكــم علــى ســامي. ا.س بالســجن تســع 

ــي ارتكبــت فــي تمــوز/ 2012. ــة القتــل الت ــره عملي ســنوات لتصوي

خــال شــهر آب أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كا مــن الفريــق العامــل المعني بحــاالت االختفاء 
القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة 
حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل 

إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بســت حــاالت اختفــاء قســري.

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في آب:

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

https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7/a-58995501
https://drive.google.com/file/d/1jCLBAyTS7UbYrTsel9xty0wQzBTKpk7Y/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آب مقتــل 94 مدنيــًا، بينهــم 32 طفــًا و10 ســيدة )أنثــى بالغــة( 
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 7 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وقــد أصدرنــا 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد  ث بشــكل مفصَّ تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.

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

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(2 :  -
25 بينهــم 10 طفــًا، و2 ســيدة.

القوات الروسية: 9 )8 طفًا و1 سيدة(. -
هيئة تحرير الشام3 : 1 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 7 بينهم 3 طفًا. -
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 7 بينهم 2 طفًا و1 سيدة. -

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 45 مدنيًا بينهم 9 طفًا و6  سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 15 بينهم 6 طفًا و1 سيدة.
رصاص مجهول المصدر: 13 بينهم 2 سيدة

تفجيرات لم نتمكن من تحديدها :3 بينهم 2 طفًا
قتل على يد مجهولين: 12 بينهم 3 سيدة

حرس الحدود التركي: 2 بينهم 1 طفًا

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آب مــا ال يقــل عــن 207 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 7 طفــًا و14 
ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد 
المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي وجميعهــا فــي محافظــة حلــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر 
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى  ث بشــكل مفصَّ الجــاري يتحــدَّ

المســيطرة فــي ســوريا.

2  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة 

األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة 

علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن 

األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

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

3  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
قوات النظام السوري:71  بينهم 3 سيدة. -
هيئة تحرير الشام: 12 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 86 بينهم 1 طفًا، و10 سيدة. -
قوات سوريا الديمقراطية: 38 بينهم 6 طفًا، 1 سيدة. -

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

ــة، 5 مــن  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آب مــا ال يقــل عــن 9 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّ ســجَّ
هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي.

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، و5 على أماكن عبادة.

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

قوات النظام السوري: 4 -
القوات الروسية: 1 -
قوات سوريا الديمقراطية: 1 -

ثانيًا: الجهات األخرى:
ارتكبت 3 حوادث اعتداء توزعت على النحو التالي:

انفجار لم نتمكن من تحديد مصدره: 2 -
اعتداء من قبل مجهولين: 1 -

حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة حسب الجهة الفاعلة في هذا الشهر على النحو التالي:

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

البنى التحتية

مراكز الدفاع المدني

المنشآت والمصادر المائية

المقرات الخدمية الرسمية

المجموع:

 

4

4

 

1

1

 

1

1

 

1

1

2

 

1

1

قـــــــــوات 
النظـــــام 
السوري

القـــــوات 
الروسية

قـــــــــــــــــــــــوات 
ســــــــــــــــــــوريا 
الديمقراطية

جهــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــرى

تفجيرات لم 
نتمكن من تحديد 

مرتكبيها

اعتداء من قبل 
مجهولين المركز المـُعتدى عليه

الجهة الفاعلة
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2021 حتــى أيلــول مــن العــام 
ذاتــه 77 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّعــت شــهريًا علــى النحــو التالــي:

ُيظهــر المخطــط انخفاضــًا نســبيًا فــي حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي شــهر آب 
عمــا كانــت عليــه فــي الشــهرين الســابقين، نشــير إلــى أّن آب شــهد تســجيل 4 حــوادث اعتــداء فــي محافظــة 
درعــا إثــر التصعيــد العســكري مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليراينــة المواليــة لــه علــى 

ــر. مناطــق عــدة فــي مدينــة درعــا ومحيطهــا، المســتمر منــذ 27/ تمــوز/ 2021 حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقري

ة في آب: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ

الخميــس 5/ آب/ 2021 قصفــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة صاروخــًا موجهــًا علــى رافعــة ســطحية علــى أطــراف 
قريــة حــزوان التابعــة لمدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، وعنــد وصــول فــرق 
 أصــاب ســيارة إســعاف 

ٍ
ــان ــّررت القــوات ذاتهــا القصــف بصــاروخ ث ــا، ك ــي للمنطقــة النتشــال الضحاي الدفــاع المدن

ــة أحــد  ــى إصاب ــى احتراقهــا وخروجهــا عــن الخدمــة، إضافــة إل ــاب، مــا أدى إل ــة الب ــي- مركــز مدين تابعــة للدفــاع المدن
ــة. عناصــر الدفــاع المدنــي بجــراح. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادث

وقد نشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر خبرًا عن الحادثة.

https://drive.google.com/file/d/1fSjr-QISBLiymX_wzgBfMY0X2KCo9NbT/view
https://drive.google.com/file/d/1EqDaCtpBTmeaGEbQ1oCRjqqISQvi5UIJ/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1423310726375084034
https://drive.google.com/file/d/145z1ZgB4mEbHsdKiwAjPWlaHchr9ZoaT/view


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 16
في آب 2021

الجمعــة 6/ آب/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بقذيفــة هــاون مســجد ســعد بــن أبي وقاص 
فــي حــي طريــق الســد بمدينــة درعــا، أصابــت القذيفــة مئذنــة المســجد؛ مــا أدى إلــى إصابتهــا بأضــرار ماديــة كبيــرة، تنــوه 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أنَّ المســجد تعــرض العتــداء مــن القــوات ذاتهــا يــوم األربعــاء 4/ آب/ 2021. 

تخضــع المنطقــة عســكريًا لمقاتليــن فــي المعارضــة المســلحة وفقــًا التفــاق محلــي روســي معهــا.

فجــر الثاثــاء 17/ آب/ 2021 قصفــت دبابــات تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف مســجد الدكتــور غســان أبازيــد فــي 
حــي المنشــية فــي منطقــة درعــا البلــد فــي مدينــة درعــا؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد، وإصابــة أثاثــه بأضــرار 

ماديــة كبيــرة. تخضــع المنطقــة عســكريًا لمقاتليــن فــي المعارضــة المســلحة وفقــًا التفــاق محلــي روســي معهــا.

احتراق سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إثر قصف صاروخي لقوات سوريا الديمقراطية على أطراف قرية 
حزوان/ حلب – 5/ آب/ 2021

دمار وأضرار مادية إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مسجد الدكتور غسان أبازيد في حي المنشية/ 
درعا – 17/ آب/ 2021

https://www.youtube.com/watch?v=dz0SKUbbUPM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/14jrZW_p0A6R0B_mI73kA3xwojAMYQo3s/view
https://drive.google.com/file/d/1sQpE5XQQYO5n6Egoz0WHbVtqYRNJfXv7/view
https://drive.google.com/file/d/1tLJPCJ17N8xVYuSMNvZndtPiKPkGvmzt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YJaiEGBmjxgx9bn9su1cuEQbzbA6k_Si/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LYwQidkeM33YdoVPc5g6TBQY3SzaCaSq/view
https://drive.google.com/file/d/1Sr-Nr9093SpvVqyvah63CKAD-a1BSiVB/view
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اإلثنيــن 23/ آب/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي ســاحة لتجمــع شــاحنات نقــل البضائــع غــرب 
مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــا أدى إلــى إصابــة ســبعة مدنييــن بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي 
موقــع االنفجــار، ويوجــد بمحــاذاة ســاحة تجمــع الشــاحنات مركــز حبــوب اعــزاز التابــع للحكومــة الســورية المؤقتــة، وقــد 
أســفر االنفجــار عــن إصابــة بنــاء المركــز بأضــرار ماديــة متوســطة، مازالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول 
الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدينــة إعــزاز لســيطرة قــوات 

الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

ذتــه قــوات النظــام  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آب مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد بأســلحة حارقــة نفَّ
الســوري ووقــع هــذا الهجــوم فــي منطقــة مأهولــة بالســكان وبعيــدة عــن خطــوط الجبهــات. 

ليل الســبت 7/ آب/ 2021 اســتخدمت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام الســوري أســلحة حارقة مســتهدفة أطراف 
قريــة الزياديــة فــي ســهل الغــاب بريــف محافظــة حمــاة الغربــي؛ مــا تســبب فــي انــدالع حرائــق عــدة موقــع ســقوطها. 

تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحرير الشــام وقــت الحادثة.

رابعًا: مرفقات: 

)1(  القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 94 مدنيــا بينهــم 32 طفــا و10 ســيدة، و7 ضحايــا بســبب التعذيــب فــي 
ســوريا فــي آب 2021

)2(  207 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 7 أطفال و14 سيدة في سوريا في آب 2021

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف 	 

الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، 
بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة  كمــا تســبَّ
تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

 الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخــرق قــرارات 	 
ِ

لــم تكتــف
ــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،  مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن 	  لــم ُنســجِّ

الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذا لــم يحصــل مطلقــًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، 
ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.

إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي 	 
ــقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. للقصــف والطبيعــة المنسَّ

https://www.youtube.com/watch?v=xpuqbkkBWXU&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr.org/arabic/?p=14108
https://sn4hr.org/arabic/?p=14108
https://sn4hr.org/arabic/?p=14108
https://sn4hr.org/arabic/?p=14108
https://sn4hr.org/arabic/2021/09/02/14117/
https://sn4hr.org/arabic/2021/09/02/14117/
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ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ
تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام القانــون الدولــي اإلنســاني، ُمتســببة فــي مقتــل العديــد مــن المدنييــن، وأضــرار فــي 	 
مراكــز حيويــة مدنيــة.

خرقــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات تعتبــر بمثابــة 	 
انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات 

بهــم بصــورة عرضيــة.
بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث 	  إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّ

ــة. وهنــاك مؤشــرات  ــرر باألعيــان المدنيَّ خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ
ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة. قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ

ــة 	  ت ــة ُمبيَّ ــة وني ــة إجرامي ــر عــن عقلي إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ
بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق 

صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 المــواد )27، 31، 32(.
 	

التَّوصيات: 
إلى مجلس األمن الدولي:

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

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

الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم 	 

مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار 	 

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ
ــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، 	  ــة، الضغــط عل ــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضوي عل

ــدد. ــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ ــذي يســتخدم األســلحة الكيميائي ال
ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ

فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين داخليــًا ومتابعــة الــدول،  الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ
برعــات الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ

 
إلى المجتمع الدولي:

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 
ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
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دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي 	 
“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس 	  السَّ

حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

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

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

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

علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

 
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

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

االنتقالــي. الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 
 

إلى النظام السوري:
والمــدارس 	  والمستشــفيات  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  التَّوقــف 

المتفجــرة.  والبراميــل  المحرمــة  الذخائــر  واســتخدام  واألســواق 
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 
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إلى النظام الروسي:
فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التَّقرير، وإطاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.	 
تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحايــا 	 

والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
ــة واحتــرام القانــون العرفــي 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

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

التَّصعيــد، والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غيــر المشــروط بدخول 
المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة.

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك، 	 

والتَّعهــد بإعــادة جميــع األطفــال، الذيــن تــمَّ اعتقالهــم بهــدف عمليــات التَّجنيــد فــورًا.

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع 	 

عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 

اإلنســاني.

المنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 
تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعامــات 	 

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير

أغنــت  الذيــن  المحلييــن  والنشــطاء  العيــان  وشــهود  الضحايــا  وأصدقــاء  وذوي  األهالــي  لجميــع  الشــكر  كل 
التقريــر. هــذا  مســاهماتهم 
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