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أواًل: مقدمة ومنهجية:
شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحراك الشــعبي نحــو الديمقراطية فــي آذار 2011، 

وتأتــي عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانون وعمليــات االعتقال والتعذيب واإلخفاء القســري على رأس قائمة 

االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وبــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه ممارســَة 

تلــك االنتهــاكات وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف 

أخــرى فــي انتهــاك حقــوق 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 

ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى  دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ

ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء قاعــدة بيانــات واســعة تضمُّ مئــات آالف الحــوادث التي تنضوي 

ــا مــن توثيقهــا. كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات التــي تمكنَّ

ــر فــي اســتراتيجيتنا  ــا بتغيي ــه ســابقًا، قمن ــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان علي مــع نهاي

ــابقة وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا،  السَّ

ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي عــام 2020، وفــي كانــون  التــي تمكنــا مــن توثيقهــا، وُيركِّ

األول منــه، ويســتعرض حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي المــدة ذاتهــا علــى يــد أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، إضافــة إلــى حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط 

العنقوديــة،  )الذخائــر  المشــروعة  العشــوائية واســتخدام األســلحة غيــر  الهجمــات  الضــوء علــى  التقريــر 

ــة،  األســلحة الكيميائيــة، البراميــل المتفجــرة، األســلحة الحارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ

التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا. ولاطــاع على منهجية عملنــا في توثيق 

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

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل،  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصادية والنَّفســية.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في كانون األول 2020:

واصلــت قــوات النظــام الســوري وميليشــياته عمليــات القصــف المدفعــي والصاروخــي علــى مــدن 

وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حلــب الغربــي، لكــن بوتيــرة أخفــض مــن األشــهر الثاثــة األخيــرة. رصدنا 

اســتخدام قــوات النظــام الســوري أســلحة مضــادة للــدروع واســتهدافها العديد من الســيارات لمدنيين 

علــى عمــق قرابــة 5 كــم عــن خطــوط التمــاس فــي ريــف حمــاة الغربــي وريــف حلــب الغربــي، وقــد أســفرت 

إحــدى الحــوادث عــن مجــزرة فــي ريــف حمــاة راح ضحيتهــا 5 مدنييــن فــي 26/ كانــون األول.

تراجعــت وتيــرة القصــف الجــوي الروســي فــي كانــون األول مقارنــة مــع الشــهرين الماضييــن فلــم نرصــد 

حــدوث غــارات علــى محافظــة إدلــب، فــي حيــن ســجلنا غــارات عــدة علــى منطقة الكبينــة في ريــف الاذقية 

فــي النصــف الثانــي مــن الشــهر.

شــهدت باديــة ريــف ديــر الــزور الجنوبــي، فــي هــذا الشــهر، معــارك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات 

الروســية ضــد خايــا لتنظيــم داعــش.

اســتمرت فــي كانــون األول المعــارك بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات الجيــش الوطنــي في ناحية 

عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي، فــي محاولــة مــن األخيــرة للتقــدم وإحكام ســيطرتها علــى المنطقة.

تواصلــت التفجيــرات )بعبــوات ناســفة أو دراجــات ناريــة وســيارات مفخخــة( فــي معظــم المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وفــي منطقتــي البــاب وعفريــن فــي ريــف حلــب علــى وجــه 

ــا مدنييــن. التحديــد، خلفــت تلــك التفجيــرات ضحاي

مــا زالــت األلغــام تحصــد أرواح المدنييــن، وكانــت جــلُّ الحــوادث فــي األراضــي الزراعيــة القريبــة مــن خطوط 

بت فــي كانــون األول  التمــاس بيــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة، وتســبَّ

المنصــرم، فــي مقتــل مدنييــن معظمهــم مــن المزارعيــن وبشــكل أساســي فــي ريــف حلــب الغربــي ولــم 

لنا حــوادث انفجــار  يكــن الوضــع أفضــل حــااًل فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري حيــث ســجَّ

ألغــام عــدة فــي ريــف حمــاة الشــمالي، أســفرت عــن خســائر بشــرية.

لنا في كانون األول اســتمرار عمليات االغتيال في مناطق شــمال غرب محافظة حلب وشــرقها،  كما ســجَّ

وشرق محافظة دير الزور وشمالها أيضاً، وفي محافظة درعا، طالت العمليات مدنيين وعناصر شرطة، 

وقيادييــن ســابقين فــي فصائــل المعارضة المســلحة. اســتهدفت جلُّ عمليــات االغتيال في ريف ديــر الزور 

الشــرقي التــي نفذهــا مســلحون يركبــون دراجــات ناريــة عناصــر مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فأصــدرت 

هــذه القــوات فــي 27/ كانــون األول قــراراً عبــر مكبــرات الصــوت بحظــر الدراجــات الناريــة فــي عــدد مــن القــرى 

والبلــدات وتحديــداً المنطقــة الواصلــة بيــن قريــة جديــد عكيــدات وصــواًل إلــى بلــدة ذيبــان، وقامــت بمصــادرة 

عــدد مــن الدراجــات الناريــة وحرقهــا بســبب عــدم التــزام أصحابهــا بالحظر.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/?p=89453
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 ”M4“ ســيرت القــوات التركيــة دوريــة واحــدة غيــر مشــتركة “مــع القــوات الروســية” علــى الطريــق الدولــي

فــي 24/ كانــون األول، وواصلــت ســحب نقــاط المراقبــة التابعــة لهــا مــن منطقــة الصرمــان فــي ريــف 

إدلــب الشــرقي ومــن ريــف حلــب الغربــي.

الدفاعيــة  الصناعــات  لشــركة  التنفيــذي  المديــر  تشــيميزوف،  ســيرغي  أعلــن  األول  كانــون   /7 وفــي 

الروســية “روســتيخ”، أنــه تــم اختبــار الطائــرات المســيرة الهجوميــة “كاشــينكوف” خــال األعمــال 

القتاليــة فــي ســوريا. 

لــم تتوقــف قــوات النظــام الســوري فــي كانــون األول عــن عمليــات الماحقــات واالعتقــاالت التعســفية 

وطالــت عــددًا مــن المدنييــن فــي أثنــاء محاولتهــم الســفر نحــو المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات 

النظــام الســوري، واحتجزتهــم قــوات النظــام الســوري لــدى مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش، كمــا ســجلنا 

عمليــات اعتقــال وماحقــة بحــق مواطنين على خلفية إجرائهــم اتصاالت هاتفية مع ذويهم وأصدقائهم 

المقيميــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام.

كمــا لــم تتوقــف قــوات النظــام الســوري فــي كانــون األول عــن ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا 

عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام  تســوية ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي درعــا وريــف دمشــق، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر  الســوري، وتركَّ

حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة.

وســجلنا عمليــات اعتقــال طالــت عــددًا مــن المدنييــن علــى خلفيــة صــات قربــى تربطهــم بنشــطاء فــي 

الحــراك الشــعبي أو معارضيــن للنظــام الســوري، كمــا رصدنــا اعتقــاالت اســتهدفت مواطنيــن علــى 

خلفيــة انتقادهــم لألوضــاع المعيشــية الصعبــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

لنا فــي كانــون األول اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز  مــن ناحيــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ســجَّ

التَّعســفي واإلخفــاء القســري لمدنييــن تربطهــم صــات قربــى مــع أشــخاص في المعارضة المســلحة/ 

الجيــش الوطنــي، كمــا شــنَّت حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة للعديــد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال 

بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرت بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات 

التحالــف الدولــي.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري

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://sn4hr.org/arabic/2020/12/24/12971/
https://sn4hr.org/arabic/2020/12/24/12971/
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وســجلنا فــي كانــون األول اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفااًل بهدف اقتيادهم إلى معســكرات 

التدريــب والتجنيــد التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرِّح 

عــن مصيرهم.

ــزت فــي مدينــة  شــهَد كانــون األول عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق المدنييــن، تركَّ

إدلــب، وشــملت نشــطاء فــي مؤسســات مجتمــع مدنــي وإعامييــن، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت 

علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها.

مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي كانــون األول بعمليــات احتجــاز تعســفي 

وخطــف، اســتهدفت مدنييــن بذرائــع مختلفــة كوجــود صــات بينهــم وبيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال جماعيــة اســتهدفت القادميــن مــن مناطق ســيطرة النظام الســوري، كما 

رصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة.

مــا زال وبــاء كوفيــد-19 يفتــك بالســوريين فــي عمــوم المناطق، وتســجل عشــرات الوفيات يوميًا بســببه، 

وســط غيــاب شــبه كامــل لإلجــراءات االحترازيــة واســتهتار كبيــر مــن قبــل الســلطات المســيطرة، وعجــز 

ــون األول أفضــل مــن  ــم يكــن كان ــة. ل ــة واجتماعي ــة هــذه اإلجــراءات لظــروف اقتصادي شــعبي عــن تلبي

ســابقيه  فــي هــذا العــام، ومــن خــال رصدنــا لواقــع اإلصابــات والوفيــات بيــن المواطنيــن نــزداد يقينــًا فــي 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن اتســاع الهــوة بيــن األرقــام الفعليــة وبيــن مــا يتــم رصــده مــن 

قبــل الســلطات الحاكمــة واإلعــان عنــه. فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، تــم 

اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة عــن 3547 حالــة إصابــة، و294 حالــة وفــاة فــي كانــون األول، وهــي 

ــون األول  ــن عنهــا فــي 31/ كان ــة المعل ــة اإلجمالي ــغ الحصيل ــى اآلن، لتبل ــى حت ــة الشــهرية األعل الحصيل

11434 حالــة إصابــة، و711 حالــة وفــاة. 

لت اإلصابــات وحــاالت الوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا، وفــَق  كمــا ســجَّ

ــة وفــاة. وقــد بلغــت  ــة، و143 حال ــون األول 4268 إصاب ــذار المبكــر EWARN  فــي كان ــه نظــام اإلن مــا أعلن

الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــَن عنهــا فــي 31/ كانــون األول 20270 حالــة إصابــة، و385 حالــة وفــاة.

ــون األول، 8024  ــى 30/ كان ــا حت ــروس كورون ــات بفي أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا، فقــد بلغــت اإلصاب

حالــة، منهــا 271 حالــة وفــاة، وفــق مــا تــم اإلعــان عنــه مــن قبــل هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال 

وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 993 إصابــة و76 حالــة وفــاة فــي كانــون األول. 

على صعيد جائحة كوفيد-19:

http://www.sana.sy/?p=1287219
http://www.sana.sy/?p=1287219
http://www.sana.sy/?p=1287219
http://www.sana.sy/?p=1287219
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-189.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-189.pdf
https://bit.ly/38W7Vbh
https://bit.ly/38W7Vbh
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ــار االقتصــادي العــام بانعكاســاته علــى المواطــن الســوري الــذي بــات عاجــزًا عــن تأميــن  يســتمر االنهي

الغــذاء الائــق بــه وبأســرته، وقــد الحظنــا ازديــاد انتشــار ظاهرتــي التســول والتشــرد فــي معظــم المناطق 

وخاصــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري.

نظــرًا لغــاء أســعار مــواد التدفئــة يضطــر المواطنــون الســتخدام مــواد تدفئــة مــن النــوع الــرديء، والتــي 

تتســبَّب فــي انــدالع حرائــق جــراء انفجــار المدافــئ، ووقــوع خســائر بشــرية فــي بعــض هــذه الحــوادث، 

خاصــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وقــد ســجلنا وفــاة طفلين فــي قرية 

الطيانــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي بســبب انفجــار المدفــأة فــي 28/ كانــون األول.

مــع تداعيــات األزمــة االقتصاديــة ُتعانــي ســوق الــدواء فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن 

شــحِّ األدويــة وارتفــاع أســعارها بشــكل غيــر مســبوق، بحيــث يصعــب علــى المواطن ذي الدخــل المحدود 

اقتناؤهــا، ومــع فقــدان بعــض األدويــة الخاصــة باألمــراض المزمنــة يخشــى علــى المرضــى مــن تــردي 

أوضاعهــم الصحيــة وارتفــاع معــدل الوفيــات بينهــم.

ــي تعانيهــا ســوريا،  ــة الت ــه رغــم األزمــة االقتصادي ــى مواطني ــق عل اســتمر النظــام الســوري فــي التضيي

فقامــت العديــد مــن البلديــات بإزالــة مخالفــات بنــاء، وهــدم أبنيــة تعتبــر مــاذًا لعشــرات األســر وجلُّهــم 

مشــردون مــن منازلهــم فــي مناطــق أخــرى.

شــهد كانــون األول خــروج عــدد مــن المظاهــرات فــي قــرى وبلــدات الشــعيطات والشــحيل بريــف ديــر 

الــزور الشــرقي، التــي طالبــت بتحســين الوضــع الخدمــي والمعيشــي فــي المنطقــة وتٔاميــن فــرص عمــل 

للعاطليــن، قامــت علــى إثرهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بمداهمــة عــدد مــن منــازل المدنييــن واعتقــال 

بعضهــم واقتيادهــم إلــى جهــات مجهولــة. 

صــرح نذيــر ضبيــان، مديــر التجــارة الخارجيــة للمٔوسســة الســورية للحبــوب التابعــة للنظــام الســوري فــي 

تصريــح نشــرته صحيفــة البعــث فــي 1/ كانــون األول/ 2020 أنــه تــمَّ االعتــذار عــن 6 عقــود من قبل شــركات 

روســية بعــد أن وقعــت عقودهــا مــع المؤسســة، وذلــك ألســباب تتعلــق بالتأخــر فــي فتــح االعتمــادات 

وارتفــاع األســعار العالميــة، وُتقــدر الكميــة اإلجماليــة لجملــة العقــود التــي اعتــذرت عنهــا الشــركات 

ــم يتمكــن النظــام  الروســية بنحــو 450 ألــف طــن، بســعر 224 دوالرًا للطــن الواحــد، يخشــى فــي حــال ل

الســوري مــن تأميــن البديــل أن يعانــي المواطنــون الســوريون مــن أزمــة أشــد فيمــا يتعلــق بالحصــول 

علــى مــادة الخبــز.

على صعيد الوضع المعيشي

http://newspaper.albaathmedia.sy/2020/12/01/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-150-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81/?fbclid=IwAR2kT4oKEZrwB4P_2qLgSJcW5UuxRpsLf9DL_iIVIPdISSUpCAWI7h0ALV4
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فــي 19/ كانــون األول رفعــت وزارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك التابعــة للنظــام الســوري ســعر الطــن 

الواحــد مــن مــادة اإلســمنت للمــرة الثانيــة فــي عــام 2020، وبنســبة بلغــت 80 % عــن الســعر الســابق، 

حيــث بلــغ ســعر الطــن الواحــد 125 ألــف ليــرة ســورية.

فــي 23/ كانــون األول أصــدر رئيــس النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقم )34( لعــام 2020 القاضي 

بصــرف منحــة 50 ألــف ليــرة ســورية )قرابــة 17 دوالر( لمــرة واحــدة للعامليــن المدنيين والعســكريين و40 

ألــف ليــرة ســورية )قرابــة 14 دوالر( ألصحــاب المعاشــات التقاعديــة من مدنيين وعســكريين.

شــهدت ناحيــة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة حركــة نــزوح لمئــات المدنييــن الفاريــن مــن منازلهــم جــراء 

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

مــع دخــول فصــل الشــتاء تــزداد األوضــاع اإلنســانية ســوءًا فــي مخيمــات الشــمال الســوري وســط 

ل ســيول تجــرف الخيــام وتتســبَّب فــي غرقهــا علــى غــرار األعــوام الســابقة، كمــا حصــل  مخــاوف مــن تشــكُّ

فــي العاصفــة المطريــة التــي شــهدتها المنطقــة فــي 14/ كانــون األول/ 2020، ومخاطر انــدالع الحرائق 

جــراء اســتخدام وســائل تدفئــة غيــر مناســبة.

فــي 16/ كانــون األول قــام النظــام الســوري بإرغــام أهالــي ثاثــة مــن قــرى وادي بــردى “بســيمة وعيــن 

الفيجــة وعيــن الخضــراء” المهجريــن علــى التجمــع عنــد إحــدى نقــاط التفتيــش )حاجــز( وإجبارهــم علــى 

الهتــاف لرئيــس النظــام الســوري بشــار األســد قبــل الســماح لهــم بالدخــول إلــى قراهــم لســاعات فقط، 

بشــرط أن يكونــوا قــد حصلــوا علــى موافقــة أمنيــة. 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 علــى المنطقــة.

فــي كانــون األول ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج دفعتيــن مــن األهالــي مــن مخيــم الهــول 

فــي ريــف الحســكة، األولــى بتاريــخ 10/ كانــون األول، وتتألــف مــن قرابــة 350 شــخص مــن أبنــاء محافظة 

الرقــة، والثانيــة فــي 28/ كانــون األول، وتتألــف مــن قرابــة 67 شــخصًا مــن أبنــاء محافظــة ديــر الــزور، غــادر 

األهالــي المخيــم باتجــاه بلداتهــم. مــن جانــب آخــر اســتعادت عــدد مــن الــدول األوروبيــة عــددًا مــن أفــراد 

جالياتهــا -عوائــل مزعــوم ارتباطهــا بتنظيــم داعــش- مــن مخيــم الهــول فــي كانــون األول، حيــث تســلَّمت 

أوزبكســتان 98 شــخصًا فــي 8/ كانــون األول، كمــا تســلَّمت كل مــن فنلنــدا وألمانيــا، 8 و15 شــخصًا 

)علــى الترتيــب( فــي الـــ 20 مــن الشــهر، فــي حيــن تســلَّمت روســيا 19 شــخصًا مــن مخيمــي الهــول 

والــروج فــي الـــ 26 مــن كانــون األول.

على صعيد النزوح والتشريد القسري

https://arabic.rt.com/business/1184860-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA/
http://www.sana.sy/?p=1283042
https://news.sn4hr.org/ar/?p=89151
https://news.sn4hr.org/ar/2020/12/17/%d8%a3%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%ac/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/12/17/%d8%a3%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%ac/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=89151
https://www.youtube.com/watch?v=vfR38EUFlGc&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://alwatan.sy/archives/239717
https://www.youtube.com/watch?v=vfR38EUFlGc&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-ja-saksa-kotiuttivat-kansalaisiaan-koillis-syyriasta
https://www.reuters.com/article/uzbekistan-syria-repatriation/uzbekistan-repatriates-98-people-from-syrian-camps-idUSKBN28I1M5
https://tass.ru/obschestvo/10360569
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فــي 16/ كانــون األول قــال مــارك لوكــوك، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية، أن أزيــد مــن 80 % 

مــن العائــات النازحــة فــي جميــع أنحــاء البــاد اآلن، دخُلهــا ال يغطــي احتياجاتهــا. “واألســر التــي تكــون فيها 

المــرأة المعيــل األساســي هــي أســوأ حــااًل - فهــي تكســب 30 % أقــل، فــي المتوســط، مــن حيــث الدخــل 

مقارنــة بالعائــات النازحــة األخــرى”.

في 26/ كانون األول أشــعل مواطنون لبنانيون النار في مخيم دينة 009 في منطقة المنية شــمال لبنان، 

وذلــك إثــر خــاف مــع عمــال ســوريين يقيمــون فيــه، وقامــوا بإطــاق الرصــاص علــى المخيــم وإشــعال النــار 

ت النيــران علــى كامــل الخيــم وشــرَّدت ســاكنيهم، الذيــن يعانــون أساســاً مــن ســوء األوضاع  فيــه، وقــد امتــدَّ

 خــاص األطفــال، وذلــك فــي ظلِّ البرودة الشــديدة، وخطورة تفشــي فيــروس كورونا 
ٍ

المعيشــية، وبشــكل

ــان فــي ظــلِّ غيــاب التحقيقــات  ــى التــي يواجههــا الاجئــون فــي لبن ــة ليســت األول المســتجد. هــذه الحادث

والمحاســبة الكفيلــة بحمايــة الاجئيــن وردع أي طــرف عــن ممارســة االنتهــاكات بحقهــم.

حــت ســلوى عبــد هللا، وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل التابعــة للنظــام  فــي 1/ كانــون األول صرَّ

الســوري أن بعــض القائميــن علــى الجمعيــات كونــوا ثرواتهــم فــي الحــرب لكــن وزارتهــا غيــر قــادرة حاليــًا 

علــى ضبــط هــذا الموضــوع.

فــي 2/ كانــون األول أصــدر رئيــس النظــام الســوري المرســوم رقــم /325/ القاضــي بإعفــاء المهنــدس 

ــذت وزارة الماليــة التابعة للنظام  عــاء منيــر إبراهيــم مــن مهمتــه كمحافــظ لمحافظة ريف دمشــق، ونفَّ

الســوري فــي اليــوم التالــي حجــزًا احتياطيــًا علــى األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة العائــدة لــه ولزوجتــه 

وثاثــة مــن أبنائــه وفــق القــرار 2941.

فــي 3/ كانــون األول صــرح جويــل ريبــورن، المبعــوث األميركــي الخــاص إلــى ســوريا، خــال مؤتمــر صحفــي 

افتراضــي عقــده فــي مدينــة إســطنبول التركيــة، أن أي انتخابــات يجريها نظام األســد عــام 2021 خارج إطار 

قــرار مجلــس األمــن 2245 لــن تتمتــع بالشــرعية، فاالنتخابــات يجــب أن تكــون تحــت رعايــة وضمــان األمــم 

المتحــدة، واتهــم النظــام الســوري بالتباطــؤ والعرقلــة المســتمرة ألعمــال اللجنــة الدســتورية وأشــار إلــى 

أن روســيا مطالبــة بالضغــط علــى النظــام للقيــام بــدور بنــاء وهــادف.

اســتمرَّ النظــام الســوري بالترويــج لعملــه الحثيــث علــى إعــادة تأهيــل األبنيــة والمنشــآت فــي المناطــق 

التــي خضعــت لعمليــات عســكرية وعــودة أهاليهــا إليهــا، وقــد رصدنــا فــي 3/ كانــون األول افتتــاح المخبــز 

اآللــي فــي مدينــة حلفايــا بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، والــذي كان قــد شــهَد مجــزرة كبيــرة فــي عــام 

2012 عرفــت بمجــزرة الخبــز، حيــن اســتهدف النظــام الســوري المدنييــن أثنــاء شــرائهم الخبــز.

على الصعيد السياسي والحقوقي

https://news.un.org/ar/story/2020/12/1067772
https://news.sn4hr.org/ar/?p=89537
https://bit.ly/3rPZ6Z7
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&cat=22149& 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&cat=22149& 
https://bit.ly/2X4rGaP
https://bit.ly/2X4rGaP
https://bit.ly/2Xk0uoZ
http://www.sana.sy/?p=1270091
http://www.sana.sy/?p=1270091
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فــي 4/ كانــون األول اختتمــت الجولــة الرابعــة مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية فــي جنيــف، التــي لــم يتــم 

التطــرق فيهــا إلــى موضــوع الدســتور، لكــن أشــار غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا 

فــي البيــان الختامــي إلــى أنــه تــم االتفــاق علــى أن المبــادئ الدســتورية ســتكون على جــدول األعمــال للجولة 

القادمــة المقــرر عقدهــا نهايــة كانــون الثانــي 2021.

ــي  ــه أمــام المؤتمــر الدول ــة الروســي فــي كلمت ــر الخارجي ــون األول لفــت ســيرغي الفــروف، وزي فــي 4/ كان

“البحــر األبيــض المتوســط والحــوار الرومانــي” االنتبــاه إلــى العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة الجديــدة 

المفروضــة علــى ســوريا والمزاعــم التــي ال أســاس لهــا والخاليــة من األدلة ضد دمشــق بشــأن اســتخدام 

أســلحة كيمائيــة وارتكابهــا جرائــم حــرب.

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

تأشــيرات الدخــول عنــد دخول الســودان. 

ــد فرنانــدو آريــاس، رئيــس منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )OPCW( خــال  فــي 11/ كانــون األول أكَّ

ــى  ــة عل ــي عــن عــدم وجــود أســلحة كيميائي ــو لمجلــس األمــن أن إعــان ســوريا األول ــر الفيدي اجتمــاع عب

أراضيهــا ال يمكــن اعتبــاره دقيقــًا وكامــًا، بينمــا أصــّرت ســوريا وحلفاؤهــا علــى أن تلــك المخزونــات تــم 

ــول عــام 2014. ــد تدميرهــا بالكامــل بحل تأكي

وفــي 15/ كانــون األول وافــق مجلــس الــوزراء التابــع للنظــام الســوري علــى إعــادة تشــغيل مطــاري حلــب 

والاذقيــة وكذلــك إعــادة تشــغيل مطــار القامشــلي الدولــي لمــدة مؤقتة.

في 17/ كانون األول فازت األمانة الســورية للتنمية، التي تشــرف عليها أســماء األســد زوجة رئيس النظام 

الســوري، برتبــة محكــم دولــي فــي انتخابــات هيئــة التقييــم الدوليــة عــن مجموعــة المنظمــات غيــر الحكوميــة 

في المنطقة العربية وذلك خال الدورة الخامســة عشــرة لصون التراث الثقافي غير المادي في منظمة 

األمــم المتحــدة للعلــم والتربيــة والثقافــة “يونيســكو” المنعقــدة فــي باريــس، نعتقد في الشــبكة الســورية 

ــذي يعطــي مؤسســات تابعــة للنظــام  ــى اليونيســكو التراجــع عــن هــذا القــرار ال لحقــوق اإلنســان أن عل

الســوري الــذي قــام بتدميــر التــراث الثقافــي فــي ســوريا، شــرعية فــي المجتمــع الدولــي.

فــي 17/كانــون األول احتلــت ســوريا المرتبــة األخيــرة فــي مؤشــر الحريــات الصــادر عــن معهــد فرايــزر 

لألبحــاث1 ومعهــد كاتــو2 للعــام 2020.

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

2  مركــز أبحــاث مكــرس لمبــادئ الحريــة الفرديــة والحكومــة المحــدودة واألســواق الحــرة والســام. تأسســت فــي عــام 1977 يقــوم باحثوهــا ومحللوهــا بإجــراء أبحــاث مســتقلة وغيــر حزبيــة 

حــول مجموعــة واســعة مــن قضايــا السياســة، مقرهــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة

https://news.un.org/ar/story/2020/12/1067032
https://tass.com/world/1231591
https://bit.ly/356gMG6
https://www.un.org/press/en/2020/sc14380.doc.htm
http://www.sana.sy/?p=1277896
http://www.sana.sy/?p=1279261
https://www.cato.org/human-freedom-index-new
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فــي 18/ كانــون األول صرحــت 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 دوراً رئيســاً فــي توجيــه ضربــة ســاحقة لإلرهــاب الدولــي فــي ســوريا. وشــدَّ

 RT صــرح فيصــل مقــداد، وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة النظــام الســوري فــي لقــاء صحفــي بثتــه قنــاة

ــات  ــى االنتخاب ــر عل ــب تهــدف للتأثي ــة الجان ــة أحادي ــات األمريكي ــون األول أن العقوب الروســية فــي 19/ كان

الرئاســية القادمــة.

بــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن بالقــرار األخيــر الــذي  فــي 20/ كانــون األول رحَّ

اتخذتــه الحكومــة األردنيــة للنظــر فــي شــهادات طالبــي اللجــوء والاجئيــن الصــادرة عــن المفوضيــة 

الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي األردن، واعتبارها ســارية حتــى 30/ حزيــران/ 2021، بصرف 

النظــر عــن تاريــخ انتهــاء الصاحيــة.

فــي 30/ كانــون األول أصــدرت منظمــة أوتشــا “خطــة االســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا لعــام 2020” التــي 

تحــدد اســتجابة المجتمــع اإلنســاني لاحتياجــات 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 في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان إصدار 

هــذه الخطــة قبــل انتهــاء العــام بســاعات فقــط، كمــا ندعــو إلــى إيجــاد منصــة للمنظمــات اإلغاثيــة مــن 

أجــل تنســيق العمــل، ومفاوضــة النظــام الســوري بشــكل أكثــر مركزيــة.

فــي 10/ كانــون األول تقــدم جــو ويلســون، عضــو الكونجــرس األمريكــي، بمشــروع قانــون “أوقفــوا القتــل 

فــي ســوريا” نيابــة عــن لجنــة الدراســة الجمهوريــة بمجلــس النــواب، والــذي يهــدف لحظــر االعتــراف 

بنظــام األســد كحكومــة 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 المعتقات، ومســؤولين حكومييــن في دول 

تســاعد أو تطبــع العاقــات مــع ســوريا، إضافــة إلــى مؤسســات وهيئــات علــى صلــة بالشــبكة الماليــة 

لبشــار األســد. 

على صعيد مسار المحاسبة

https://tass.com/politics/1237143
https://bit.ly/2X3zgCG
https://bit.ly/2KWDHwI
https://bit.ly/3nbc1kO
https://bit.ly/38bXEZ2
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فــي 11/ كانــون األول طالبــت 7 دول أوروبيــة هــي بريطانيــا، وألمانيــا، وبلجيــكا، وإســتونيا، وفرنســا، وأيرلنــدا، 

والنرويــج، فــي 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.

ــعة بحــق  فــي 16/ كانــون األول أصــدر مكتــب المدعــي العــام االتحــادي فــي ألمانيــا مذكــرة توقيــف موسَّ

الطبيــب الســوري عــاء الموســى فــي واليــة هيســن األلمانيــة علــى خلفيــة تهــم موجهــة إليــه بارتــكاب 

جرائــم ضــدَّ اإلنســانية فــي أثنــاء ممارســته عملــه فــي مشــفى حمــص العســكري قبــل لجوئــه إلــى ألمانيــا، 

والــذي تــم إلقــاء القبــض عليــه فــي 22/ حزيــران/ 2020.

فــي 22/ كانــون األول صــدرت قائمــة عقوبــات أميركيــة جديــدة على ســوريا، أبرز المشــمولين بها أفراد من 

عائلة أســماء األســد، إضافة إلى مصرف ســوريا المركزي، وشــملت القائمة 7 أشــخاص و10 كيانات.

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2020:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 

عــام 2020 علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://bit.ly/3b6iBqu
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
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https://drive.google.com/file/d/157Lq0nfB11iZf2Whbt68Ce_cZN9Nqd0p/view
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كما يستعرض ما تمَّ توثيقه في شهر كانون األول من العام ذاته

https://drive.google.com/file/d/1KOO0WbjRrWX0GRoaFhpGiAvSFYebugBn/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:

1: في عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مقتــل 1734 مدنيــًا، بينهــم 326 طفــًا و169 ســيدة 

)أنثــى بالغــة(، النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 13 مــن الكــوادر الطبيــة و5 مــن 

ــب.  ــل 157 شــخصًا قضــوا بســبب التعذي ــا مقت ــي. كمــا وثقن ــة، و3 مــن كــوادر الدفــاع المدن الكــوادر اإلعامي

ل  ث بشــكل مفصَّ وســجلنا مــا ال يقــل عــن 42 مجــزرة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحدَّ

عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

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

أواًل: األطراف الرئيسة:

- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(3 : 

432 بينهــم 79 طفــًا، و29 ســيدة.

- القوات الروسية: 211 بينهم 62 طفًا، و48 سيدة.

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 21 بينهم 2 طفًا.

- هيئة تحرير الشام4 :  26 بينهم 1 سيدة.

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 27 بينهم 9 طفًا، و4 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 63 بينهم 11 طفًا، و3 سيدة.

- قوات التَّحالف الدولي: 7 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة.

ثانيًا: جهات أخرى:

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

ألغام مجهولة المصدر: 109 بينهم 23 طفًا، و10 سيدة.

قذائف مجهولة المصدر: 11 بينهم 4 طفًا، و2 سيدة.

رصاص مجهول المصدر: 440 بينهم 35 طفًا، و24 سيدة.

قتل على يد مجهولين: 125 بينهم 15 طفًا، و21 سيدة.

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 244 بينهم 73 طفًا، و25 سيدة.

حرس الحدود التركي: 5 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة.

حرس الحدود األردني: 1

القوات اللبنانية: 1 طفًا.

الغرق: 10 بينهم 8 طفًا.

عبث باألسلحة: 1 طفًا.

3  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 
هيكليــة 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.

4  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي عــام 2020، والتــي بلغــت 1734 مدنيــًا، علــى يــد 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالي:

 

توزعــت حصيلــة الضحايــا األطفــال الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي عــام 2020، والتــي بلغــت 326 طفــًا، علــى يــد 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

https://drive.google.com/file/d/1UrBztMp1bXq4sOpVi2M14F1bLTN88jke/view
https://drive.google.com/file/d/193iRvlYT6PKHu_YZbQ1ev9lKOfaDU_PX/view
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توزعــت حصيلــة الضحايــا اإلنــاث اللواتــي وثقنــا مقتلهــن فــي عــام 2020، والتــي بلغــت 263 أنثــى، علــى يــد 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب فــي عــام 2020، والتي بلغت 157 شــخصًا، 

علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا على النحــو التالي:

https://drive.google.com/file/d/1FxcoRD9A_F2bbOpFl2VDdpTj6agUhZZI/view
https://drive.google.com/file/d/13D7NiFpRtxHzSQv2MT9og0lcxws4EYMf/view
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ســجلنا مقتل 5 من الكوادر اإلعامية في عام 2020 يتوزعون بحســب أطراف النزاع والقوى المســيطرة 

فــي ســوريا على النحــو التالي:

ســجلنا مقتــل 13 مــن الكــوادر الطبيــة فــي عــام 2020 يتوزعــون بحســب أطــراف النــزاع والقوى المســيطرة 

فــي ســوريا علــى النحــو التالي:

https://drive.google.com/file/d/1ysYqMgk0nW3PswlbebTr4blpql8vQzsC/view
https://drive.google.com/file/d/1LBB416FaB8VRlT8E_ngvff09gOPZIyoh/view
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توزعــت حصيلــة المجــازر التــي تــم توثيقهــا فــي عــام 2020، والتــي بلغــت 42 مجــزرة بحســب مرتكبيهــا مــن 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

2: في كانون األول 2020:

وثَّقت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان في شــهر كانون األول مقتل 99 مدنيًا، بينهم 12 طفًا و9 ســيدة 

)أنثــى بالغــة( النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 1 مــن الكــوادر اإلعامية. كمــا وثقنا 

مقتــل 8 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عن مجــزرة واحدة. 

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

أوال: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 15 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة.

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2

- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 3

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 79 مدنيًا بينهم 10 طفًا و8 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 5 بينهم 2 طفًا.

رصاص مجهول المصدر: 47 بينهم 5 طفًا، و6 سيدة.

قتل على يد مجهولين: 21 بينهم 2 طفًا، و2 سيدة.

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 6 بينهم 1 طفًا.

https://drive.google.com/file/d/1KYkVh1sMVg5lWU62-KaI0o96VE6G1x98/view


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2020 وشهر كانون األول19

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

1: في عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 1882 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 

52 طفــًا و39 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة 

األكبــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات درعــا فريــف دمشــق فحلــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا 

ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفاء القســري على  ث بشــكل مفصَّ فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

توّزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التَّعســفي فــي عــام 2020، والتــي بلغــت 1882 حالــة، بحســب أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

-  قوات النظام السوري: 908 بينهم 13 طفًا، و23 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 146 بينهم 1 طفًا، و4 سيدة.

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

- قوات سوريا الديمقراطية: 481، بينهم 32 طفًا، و1 سيدة.

2: في كانون األول 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــهر كانــون األول مــا ال يقــل عــن 149 حالــة اعتقــال تعســفي 

بينهــا 9 طفــًا و2 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة 

األكبــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات درعــا فريــف دمشــق فدمشــق. 

https://drive.google.com/file/d/1Zw90jX_VF68GG9lcKsc1-LVCRsosHbQv/view


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2020 وشهر كانون األول20

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

- قوات النظام السوري: 78 بينهم 2 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 14

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 26 بينهم 6 طفًا.

- قوات سوريا الديمقراطية: 31 بينهم 3 طفًا.

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

1: في عام 2020:

ــة اعتــداء علــى مراكــز  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 326 حادث ســجَّ

ــة، 248 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي ومعظمهــا فــي  ــة مدنيَّ حيويَّ

محافظــة إدلــب.

مــن بيــن هــذه الهجمــات وثَّقنــا 62 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة )مــدارس وريــاض أطفــال(، و25 علــى 

منشــآت  طبيــة، و80 علــى أماكــن عبــادة.

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

https://drive.google.com/file/d/1Xbh2YdW3-EmGV7PlperF6tWFxrRFLpEh/view
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أواًل: 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	 

ثانيًا: 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	 

ة بحســب أطراف النزاع والقوى المســيطرة  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكز الحيوية المدنيَّ

فــي عــام 2020 علــى النحــو التالي:
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كمــا توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة، والتــي بلغــت 326 حادثــة فــي عــام 

2020 شــهريًا علــى النحــو التالــي:

ة في األشــهر  ُيظهــر المخطــط انخفاضــًا واضحــًا فــي حصيلــة حــوادث االعتداء علــى المراكز الحيوية المدنيَّ

التســعة األخيــرة مــن العــام مقارنــة مــع الربــع األول منــه، حيــث كان التفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل 

ــز التنفيــذ فــي 6/ آذار األثــر فــي ذلــك، إضافــة إلــى انتشــار جائحــة كوفيــد-19 التــي أثــرت علــى إمكانــات جيــش  حيِّ

النظــام الســوري وحلفائــه، فيمــا اســتمرت التفجيــرات علــى يــد مجهوليــن والتي نعــزو إليها النســبة األعلى 

مــن حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة فــي األشــهر األخيرة.

ة في عام 2020: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ

األربعــاء 15/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 14:05 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح )MiG-23( تابــع لقــوات 

النظــام الســوري صاروخيــن علــى مدينــة إدلــب، اســتهدف أحدهمــا ســوق الهــال الماصــق للمتحــف الوطنــي 

فــي منطقــة دوار المحــراب شــرق المدينــة؛ مــا تســّبب بمجــزرة، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي عدد مــن المحات 

التجاريــة، وإصابــة مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع مدينة إدلب لســيطرة مشــتركة بين فصائل 

فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان تقريــرًا تفصيليــًا عــن هــذا الهجــوم.

https://www.google.com/maps/place/Alhal+Market/@35.9266195,36.6268136,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152508664354cbdf:0xc44836a7b49c636f!2sIdlib,+Syria!3b1!8m2!3d35.9310271!4d36.6417777!3m4!1s0x152508659fe3096f:0xb5f27a9763cc3cff!8m2!3d35.932824!4d36.6429582
https://drive.google.com/file/d/11q99qzDjSWhifJeHHCQUxEicaX4oN_4F/view
https://drive.google.com/open?id=1z52u8JwfNugBwtN-sP4okCQYQ9KPLS5h
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERjCzs2k7nNChUvg5shl2hQBw3zBblOIeDUzmCFVToQu_A?e=ntXsCQ
https://drive.google.com/file/d/15PEZGsCxjvW10RnZ4aOd2LK0xE59ihhM/view
https://drive.google.com/open?id=1qkn3S0vvH9-2bV8yJTpYi-AcmHdcrWaR
https://drive.google.com/file/d/1lbPQFd5S1GEOcSBz2-k-SUiNoFyS5_Vd/view
https://drive.google.com/file/d/11q99qzDjSWhifJeHHCQUxEicaX4oN_4F/view
https://sn4hr.org/arabic/?p=11893
https://drive.google.com/file/d/1cC93li7vJTrJEB2NcqdVQriZMEfnnkV7/view
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الســبت 1/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 23:30 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قرابــة أربعــة 

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 مواد إكســائه بأضرار 

ماديــة كبيــرة، كمــا ســقط صــاروٌخ آخــر قــرب المســجد الكبيــر؛ تســبب فــي إصابــة بنائــه وأثاثــه بأضــرار 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 

لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 3/ شــباط/ 2020 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ روضــة براعم المســتقبل 

لألطفــال فــي جمعيــة األرمــن فــي منطقــة بــاال بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، 

إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي  بنــاء الروضــة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع المنطقــة لســيطرة 

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

الثاثــاء 4/ شــباط/ 2020 قصفــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقذائــف المدفعيــة الثقيلــة وراجمــة الصواريخ 

 متزامــن- وســط مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اســتهدف القصــف مدرســة االتحاد 
ٍ

-بشــكل

العربــي -فــي أثنــاء إقامــة إحــدى الــدورات التعليميــة داخــل المدرســة-؛ مــا أدى إلــى مقتــل أحــد طــاب الــدورة 

التعليميــة، وإصابــة 8 آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة 

متوســطة. تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مسجد شيخ دوشيل في مدينة الباب/ حلب – 1/ شباط/ 2020

http://bit.ly/32mc7NP
https://drive.google.com/file/d/1p3nGfy6e5MjIULZPaurrwM_LcJ_UxCsU/view
https://drive.google.com/file/d/10x-LJqmSRmqlMYDpvlxGr4mQuqFmWZCW/view
https://drive.google.com/file/d/10TMrYRwLS-XaoGgO6zFGd3jmymPpXP3j/view
https://drive.google.com/file/d/1TY8O1-UV0ec2sOEJZ29BlorOGEScIQO1/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://drive.google.com/file/d/10TMrYRwLS-XaoGgO6zFGd3jmymPpXP3j/view
https://drive.google.com/file/d/1e5hbvwYfuPZ_3IwljFRfsoBnZ7BzSoxJ/view
https://drive.google.com/file/d/1tlEGk6keah_uKwaU4ug65yDTOLPoLrX_/view
https://drive.google.com/file/d/19sjmf4k-UriIQsaoyLPPiYb7CLg_-B9e/view
https://drive.google.com/file/d/1wnDgqBgoKLL90o5a2dV4jqizgrTBrbov/view
https://drive.google.com/file/d/1e5hbvwYfuPZ_3IwljFRfsoBnZ7BzSoxJ/view
https://drive.google.com/file/d/1BBf2Umv9u0hzmHLEq0cs6ChOq1LzgAat/view
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الثاثــاء 11/ شــباط/ 2020 قرابــة الســاعة 10:00 شــّن طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري غــارة 

بالرشاشــات الثقيلــة علــى مركــز كفــر تعــال الصحــي فــي قريــة كفــر تعــال بريــف محافظــة حلــب الغربي؛ مــا أدى 

إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المركــز، وإصابــة معداتــه وأثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع قريــة كفــر تعــال 

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

الجمعــة 21/ شــباط/ 2020 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنه روســي بالصواريخ المســجد الكبير األثري 

فــي مدينــة ســرمين بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛ مــا أدى إلــى دمــار فــي بنــاء المســجد وأثاثــه بشــكل شــبه 

كامــل، وخروجــه عــن الخدمــة. تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الثاثــاء 25/ شــباط/ 2020 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــًا أمــام مشــفى 

إدلــب المركــزي المعــروف باســم مشــفى المحافظــة -المدعــوم مــن قبــل الجمعيــة الطبيــة الســورية 

األمريكيــة )SAMS(- فــي مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إلــى إصابــة أربعــة مــن الــكادر الطبــي بجــراح، بينهــم طبيــب، 

إضافــًة إلــى إصابــة بنــاء المشــفى ومعداتــه وأثاثــه بأضــرار ماديــة كبيــرة، نشــير إلــى أّن المشــفى يتخــذ مــن 

مبنــى المحافظــة ســابقًا فــي مدينــة إدلــب مقــرًا لــه. تخضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل في 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

وقدر أصدرت الجمعية الطبية السورية األمريكية )SAMS( بيانًا عبر موقعها الرسمي تدين فيه االعتداء

ــة الســاعة 02:05 نفــذ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارة اســتخدم  الخميــس 5/ آذار/ 2020 قراب

فيهــا صاروخيــن علــى األقــل اســتهدفا مدجنــة، يقيــم فيهــا نازحــون مــن ريفــي إدلــب وحلــب، تقــع المدجنــة فــي 

األطــراف الغربيــة لبلــدة معــرة مصريــن بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، -علــى بعــد قرابــة 2 كــم خــط نظــر-، 

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.

مقطــع مصــور يســتعرض الدمــار إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى المســجد الكبيــر األثــري فــي مدينــة 
ســرمين/ إدلــب – 21/ شــباط/ 2020

http://bit.ly/2PsHroE
https://drive.google.com/file/d/1kaOLmxMszTi-4eCf4xYcoV3Hahu0SXaq/view
https://drive.google.com/file/d/1W0IaXR_2Bknz9cG8x5zCzakTdaPeCt-m/view
https://drive.google.com/file/d/1iYLzh17UHfGgNN5mPEGvNr1Fj8Fu0TAd/view
http://bit.ly/391b5sW
https://drive.google.com/file/d/190zzJawPRkiZtn0gvKQPbyzTUd8xttqt/view
https://drive.google.com/file/d/1Q9J5K5QPUMKLUtjekSAGl7-ONEcAqELs/view
https://drive.google.com/file/d/1Tzr2CCiUaEKfFohOZQ8a3gNjdt-pNxZ6/view
https://drive.google.com/file/d/1KCKyUvPoeKg3JRj_CqpL_OBs_JkVgq4s/view
https://drive.google.com/file/d/1uKAsGWObC84hj0E4-D-V4BE2a9ps2fJH/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZCfN07pGZRLqzssEiNmkb8BuZTWy5L4fDLv5k7LtXA28Q?e=wAS6KU
https://www.sams-usa.net/press_release/civilians-civilian-infrastructure-in-northwest-syria-face-heightened-attacks-ten-schools-one-hospital-attacked-today/
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQKYdIBPAYxEqQSOfMpes5EBCTOunihFIICbTroUQsBXrw?e=OJpngM
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قرابــة الســاعة 02:27 وبعــد بــدء عمليــات انتشــال الجرحــى والمصابين عــاود الطيران ذاته اســتهدافه للمكان 

ــا أو مصابيــن فــي فــرق المســعفين لتمكنهــم مــن  ــم ُيســفر الهجــوم عــن ضحاي بصاروخيــن علــى األقــل، ل

االبتعــاد عــن المــكان قبــل تنفيــذ الهجــوم. نشــير إلــى أننــا لــم نتمكــن مــن التحقــق بدقــة مــن عــدد الصواريــخ 

وموقــع ســقوط كل منهــا حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر؛ نظــرًا ألن الهجمــات تــم تنفيذهــا ليــًا، وألننــا لــم 

نتمكــن مــن زيــارة موقــع الحادثــة حتــى اآلن. تخضــع المنطقة لســيطرة مشــتركة بين فصائل فــي المعارضة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

تســبَّب الهجومــان فــي مجــزرة ضحاياهــا نازحــون، إضافــة إلــى نفــوق مئــات الطيــور التــي كانت في الهنغــارات، 

ودمــار شــبه كامــل فــي مبنــى المدجنــة وبعــض المنــازل المحيطــة به. وقد أصدرت الشــبكة الســورية لحقوق 

اإلنســان تقريــرًا حــول الحادثة.

اإلثنيــن 13/ تمــوز/ 2020 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري -المتمركــزة فــي مدينــة كفــر 

نبــل بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي- المســجد الشــمالي فــي قريــة المــوزرة فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة 

إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد، وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع 

القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الخميــس 13/ آب/ 2020 اقتحمــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة محطــة تصفيــة ميــاه الشــرب 

ــم وتخريــب لمضّخــات  ــزور الشــرقي، وقامــوا بعمليــات تحطي ــر ال ــة الشــحيل بريــف محافظــة دي فــي مدين

ولوحــات التحكــم والمراقبــة وبعــض التجهيــزات الخاصــة بالمحطــة؛ مــا أدى إلــى خروجهــا عــن الخدمــة. 

تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

الخميــس 20/ آب/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي ســوق شــعبي فــي بلــدة ســلوك 

التابعــة لمدينــة تــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى إصابة 10 

محــات تجاريــة 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 بلــدة ســلوك 

لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

دمــار إثــر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي علــى مدجنــة فــي بلــدة معــرة 
وتــد عــارف  بعدســة   –  2020 آذار/   /5 فــي  إدلــب  مصريــن/ 

https://drive.google.com/file/d/1azVe3Bq1CL6vsIHgU4utAXP1nQziDOHu/view
https://drive.google.com/file/d/1pGR--I7dZga-F_3hAchdUSyPEpFbWyM_/view
https://drive.google.com/open?id=1EM607DhVyr0rjjH55ks-9UKq41r2jdR0
https://drive.google.com/file/d/1ndW-TMrLDEXnzd9wbm1z68uNGmWqUZZ_/view
https://drive.google.com/file/d/1QImW4s7Rr2Stif_NthG764cfAl8OfDbV/view
https://drive.google.com/file/d/1baD9Vivy4ZSBErjYbMvpCqk6Epr79l0t/view
https://sn4hr.org/arabic/2020/03/27/12054/
https://bit.ly/3f2omnh
https://drive.google.com/file/d/1VondTgUYW02FUyNQD-IEdSaAKHjgI52A/view
https://drive.google.com/file/d/1XGCPrdHbixQxzZv8FkaMfnM7Uax4-RoA/view
https://drive.google.com/file/d/1zb4ASM4sMPLV_rAR78gcA_OvLFS9woqW/view
https://drive.google.com/file/d/1CuOnKD9-l1sa2GWytE2ZylFQN2LGGpjd/view
https://drive.google.com/file/d/1gqfTFyx76aZO0UY0FwOlpSOaXt_36cKo/view?usp=sharing
https://bit.ly/3bnW5HP
https://drive.google.com/file/d/1QrG0YVKdlg-zKpmLynalIoxK2V4JiAD6/view
https://drive.google.com/file/d/1QpTgEKTlyhytrWeBrl5vPEUovWFQ5JQI/view
https://drive.google.com/file/d/1s3-q7oqc9H7lQsUn0RGc7QHiH1U5fgfl/view
https://drive.google.com/file/d/1HRPVDuzwTokvbvRbR1A0cvAvsG7pnPpn/view
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اإلثنيــن 14/ أيلــول/ 2020 أطلــق مســلحون مجهولــون الرصــاص علــى ســيارة تابعــة لمنظمــة الهــال األحمــر 

التركــي فــي أثنــاء مرورهــا فــي منطقــة تــل بطــال التابعــة لمدينــة البــاب بريف محافظة حلــب الشــمالي؛ ما أدى 

إلــى مقتــل أحــد كــوادر المنظمــة وإصابــة آخــر بجــراح، إضافــًة إلى إصابة هيكل الســيارة بأضرار مادية بســيطة. 

مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى 

مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي وقــت الحادثة. 

ليــل الثاثــاء 27/ تشــرين األول/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة فــي 

معســكر الحامديــة قــرب مدينــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي- قذائــف عــدة علــى مدينــة 

ــف فــي الســاحة الرئيســة داخــل مركــز الدفــاع  ــي، ســقطت إحــدى القذائ ــب الجنوب أريحــا بريــف محافظــة إدل

المدنــي شــمال المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المركــز بأضــرار ماديــة بســيطة إضافــة إلــى إصابــة ســيارَتي 

إســعاف تابعَتيــن لــه بأضــرار ماديــة متفاوتــة، تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن منظمــة 

الدفــاع المدنــي تتَّخــذ مــن مبنــى كــراج االنطــاق ســابقًا مركــزًا لهــا. تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة 

ــر الشــام وقــت الحادثــة. بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري

وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري خبــرًا عــن اســتهداف المركــز عبــَر حســابها الرســمي باللغــة 

العربيــة علــى منصــة التواصــل االجتماعــي “تويتــر”. 

الثاثــاء 24/ تشــرين الثانــي/ 2020 حصــل انفجــار مجهــول الســبب والمصــدر فــي جســر النحــل المعــروف 

باســم جســر الخشــب الواقــع علــى الطريــق الدولــي الاذقيــة – حلــب والمعــروف باســم “M4” قــرب بلــدة 

محمبــل بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي الجســر، وخروجــه عــن الخدمــة، مــا زالــت 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل في المعارضة المســلحة وهيئة تحرير الشــام 

وقــت الحادثــة.

أضــرار فــي ســيارة إســعاف تابعــة للدفــاع المدنــي إثــر هجــوم أرضــي للنظــام الســوري اســتهدف 
مركــز الدفــاع المدنــي فــي مدينــة أريحــا/ إدلــب – 27/ تشــرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/12MYFc-CRpbnGJppn-3ZzFlXWHsV2o0do/view
https://drive.google.com/file/d/1TCDa5SPZQ-DU7s_ciagYKp57UvdSiF7k/view
https://drive.google.com/file/d/12zQSi77MvlosdcZwyOYw7NNg2oUp0rGC/view
https://drive.google.com/file/d/1TCDa5SPZQ-DU7s_ciagYKp57UvdSiF7k/view
https://bit.ly/2Lf6n3O
https://drive.google.com/file/d/1pegkWgoF2KUfra3Ydphwjql_wrnGBdU2/view
https://drive.google.com/file/d/1SuHikx2j8ck35qcn8soMVA9wmNAuGI_7/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbCTlMumszRAm2QAJM2PumEBeVFLeXpAG167dK8CuBEtHw?e=XfGMuThttps://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbCTlMumszRAm2QAJM2PumEBeVFLeXpAG167dK8CuBEtHw?e=XfGMuT
https://drive.google.com/file/d/1qAiiffsXiimcD55Lk5pCRjsTsI8PTTjI/view
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2: في كانون األول 2020:

لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون األول مــا ال يقــل عــن حادثــة اعتــداء واحــدة ارتكبتهــا  ســجَّ

قــوات الجيــش الوطنــي فــي محافظــة الحســكة.

ــزّود  اإلثنيــن 7/ كانــون األول/ 2020 قامــت عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي بإتــاف محــّول كهربائــي ي

قريــة لــوذي التابعــة لمدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي بالكهربــاء، وبســرقة 

أســاك النحــاس منــه؛ مــا أدى لحرمــان القريــة مــن الطاقــة الكهربائيــة. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات 

ــة. الجيــش الوطنــي وقــت الحادث

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

1: في عام 2020:

ــر  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 2020 مــا ال يقــل عــن 4 هجمــات اســتخدمت فيهــا الذخائ

بت هــذه  العنقوديــة، كانــت جميعهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظتــي إدلــب وحمــاة، وقــد تســبَّ

الهجمــات فــي مقتــل 13 مدنيــًا بينهــم 7 طفــًا، و3 ســيدة، وإصابــة 27 شــخصًا.

وألقــى طيــران النظــام الســوري المروحــي وثابــت الجنــاح مــا ال يقــل عــن 474 برميــًا متفجــرًا فــي كل مــن 

بت هــذه الهجمــات فــي مقتــل 13 مدنيــًا، بينهــم 4 طفــًا، و2  محافظــات إدلــب وحلــب وحمــاة، وقــد تســبَّ

ســيدة. وتضــرر مــا ال يقــل عــن 27 مركــزًا حيويــًا مدنيــًا، بينهــم 5 مدرســة، و8 أماكــن عبــادة، و2 منشــآت طبيــة.

نســتعرض فيمــا يلــي أبــرز حــوادث الهجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غير المشــروعة التي تمكنا 

مــن توثيقهــا في عــام 2020:

األربعــاء 15/ كانــون الثانــي/ 2020 قرابــة الســاعة 15:45 ألقــى الطيــران المروحي التابع لقوات النظام الســوري 

برميــًا ُمتفجــرًا قــرب مركــز الدفــاع المدنــي جنــوب قريــة شــنان فــي جبــل الزاوية بريــف محافظة إدلــب الجنوبي؛ 

مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المركــز وأثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع قريــة شــنان لســيطرة مشــتركة بيــن 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحرير الشــام وقــت الحادثة.

األحــد 9/ شــباط/ 2020 ألقــى الطيــران المروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى 

أطــراف قريــة الشــيخ علــي بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 3 مدنيــًا، وإصابــة آخريــن بجــراح. 

تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضة المســلحة وهيئة تحرير الشــام وقــت الحادثة.

2: في كانون األول 2020:

لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام 

ألســلحة غيــر مشــروعة فــي شــهر كانــون األول.

https://drive.google.com/file/d/1DpY1q2rGr6TbrrLfs7Ei8LnFTsTufSb1/view
https://drive.google.com/file/d/13QANsNmG0tSvp7NDBQLdGFlxSo178R3l/view
https://drive.google.com/file/d/1DpY1q2rGr6TbrrLfs7Ei8LnFTsTufSb1/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUUTXVO4RGlJrZ8qv6cVuMsBFPQW2Uj-F0Py5McBLjC4tA?e=JmzMiG
https://drive.google.com/file/d/1L-F6xOSuCaBUqymh2nNsI2L3vizB5eMp/view
https://drive.google.com/file/d/13Ab7OwgrDHPjZbyNNkSS3jsPgKvYzU8r/view
https://drive.google.com/file/d/1OqM3ivMw0txIMth7KayRMvJD4CAO66rH/view
https://drive.google.com/file/d/1ADd47qw9bzW0VDuysNlaMZugRPomHjMA/view?usp=drive_open
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رابعًا: النظام السوري المسؤول الرئيس عن انتشار جائحة كوفيد–19: 

اجتــاح وبــاء كوفيــد-19 معظــم دول العالــم، 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 طبيــة، كمــا أفرجــت بعــض الحكومــات عــن أعــداد كبيــرة مــن المعتقليــن 

والمحتجزين.

تعامــل النظــام الســوري باســتخفاف وإهمــال شــديدين منــذ بدايــة تفشــي الوبــاء 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.

ــز فيــروس كورونــا المســتجد بيــن شــخص وآخــر أو بيــن منطقــة وأخــرى، وُتعانــي كافــة المناطــق التــي  ال ُيميِّ

شــهدت عمليــات قصــف وتدميــر وتشــريد قســري مــن تحديــات إضافيــة، وبشــكل خــاص إدلــب ومــا حولهــا، 

وال يمكــن مقارنتهــا بأيــة مناطــق أخــرى، وفــي مقدمــة هــذه التحديــات يأتــي قرابــة 1.1 مليــون مواطــن ســوري 

تــم تشــريدهم منــذ منتصــف كانــون األول/ 2019 حتــى بدايــة آذار/ 2020 ويجــب أن تتركــز جهــود المســاعدات 

اإلنســانية بشــكل اســتثنائي علــى هــؤالء فــي المناطــق التــي تشــردوا إليهــا، ممــا يجعلهــم عرضــة أكثــر مــن 

غيرهــم لإلصابــة فــي الفيــروس، وذلــك لعــدة عوامــل، مــن أبرزهــا:

إنَّ منطقــة إدلــب وريــف حلــب الشــمالي الغربــي ومــا حولهــا ُتعانــي مســبقًا مــن اكتظــاظ ســكاني كبيــر 	 

بســبب نــزوح عشــرات آالف الســوريين إليهــا ســابقًا مــن مناطــق عــدة مثــل الغوطــة الشــرقية، وريــف 

ــب مــن عمليــة  حمــص الشــمالي، ومــن جنــوب ســوريا، وأريــاف إدلــب وحمــاة مؤخــرًا، وهــذا أمــر يصعِّ

التباعــد الجســدي االجتماعــي.

ــكن )كالمــدارس والدكاكيــن 	  يقطــن أغلــب هــؤالء ضمــن مخيمــات عشــوائية أو أبنيــة غيــر مؤهلــة للسَّ

والشــقق غيــر الجاهــزة، واألبنيــة المهدمــة، مغــارات..(، التــي تفتقــر إلــى البنــى التحيــة الصحيــة كــدورات 

الميــاه وشــبكات الصــرف الصحــي المؤهلــة والميــاه النقيــة، مــا يجعــل مخصصــات الميــاه الازمــة 

للنظافــة الدوريــة لــكل فــرد أقــلَّ بكثيــر مــن الحالــة الطبيعيــة ومــن بقيــة المناطــق فــي ســوريا، وُيعانــي 

المشــردون مــن أجــل الحصــول علــى خيــام كافيــة، ويضطــرون فــي بعــض األحيــان لإلقامــة فــي خيمــة 

ــى النســاء نظــرًا الحتياجاتهــن الخاصــة.  ــر عل بصــورة مشــتركة، وهــذا انعكــس ســلبًا بشــكل كبي

ُيعانــي النظــام الصحــي فــي إدلــب ومــا حولهــا مــن تداعيــات االســتهداف العنيــف والمركــز لقــوات النظــام 	 

الســوري والنظــام الروســي؛ مــا ســاهم فــي خــروج عــدد كبيــر مــن المراكــز الصحيــة عــن الخدمــة، ووفقــًا 

لتقديــرات عــدد مــن المنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية المحليــة فــإن عــدد األطبــاء فــي المنطقــة يتــراوح مــا 

بيــن 500 إلــى 600 طبيــب، وعــدد األســرَّة فــي المراكــز الطبيــة يتــراوح بيــن 2500 إلــى 3000 ســرير، وعــدد 

ــة المركــزة 201 ســريرًا، و95 جهــاز تنفــس صناعــي للبالغيــن وجميعهــا قيــد  األســرَّة فــي وحــدات العناي

االســتخدام، ونســبة اإلحصائيــات إلــى عــدد الســكان فــي شــمال غــرب ســوريا تظهــر حجــم العجــز الصــارخ.
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رت منظمــة أطبــاء بــا حــدود مــن أن النظــام الصحــي فــي إدلــب الــذي يتحمــل فــوق طاقته  فــي 14/ نيســان حــذَّ

حاليــًا وتنقصــه الكثيــر مــن اإلمــدادات ســينهك في حــال انتشــار كوفيد-19

كمــا ُتعانــي منطقــة الجزيــرة الســورية )ديــر الــزور، الحســكة، الرقــة( الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة، مــن أوضــاع مشــابهة، وهــي أيضــًا تضــمُّ أعــدادًا كبيــرة مــن النازحيــن 

فــي المخيمــات، وقــد تســبَّب اســتخدام روســيا للفيتــو بإلغــاء ثاثــة معابــر مــن المعابــر األربعــة، وكان معبــر 

اليعربيــة مــع العــراق أحــد المعابــر الملغــاة؛ األمــر الــذي تســبَّب فــي حرمــان المنطقــة مــن تلقــي المســاعدات 

ــد ويقــوم  األمميــة بشــكل مباشــر، وأصبحــت حصــرًا عبــر النظــام الســوري، الــذي يضــع عراقيــل بشــكل متعمَّ

ــع فــي تقريرنا: العقوبــات مرتبطة باســتمرار االنتهاكات  ثنــا عنهــا بشــكل موسَّ بعمليــات ابتــزاز منهجيــة تحدَّ

ث عنهــا األميــن  وال تشــمل المــواد الطبيــة والغذائيــة، والتــي ال يجــب أن تكــون عبــر النظــام الســوري، وتحــدَّ

العــام لألمــم المتحــدة فــي تقريــره الصــادر فــي 21/ شــباط/ 2020، كمــا تحــدث تقريــر هيومــان رايتــس ووتش 

عــن القطــاع الطبــي فــي تلــك المنطقــة والصعوبــات المعقــدة التــي يواجههــا بســبب إغــاق معبــر اليعربيــة. 

أمــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري فهــي أفضــل حــااًل مــن منطقــة إدلــب ومــا حولهــا، ومــن 

منطقــة الجزيــرة الســورية، لكنهــا ُتعانــي بشــكل أساســي مــن هجــرة الكــوادر الطبيــة، ومــن الفســاد الكبيــر 

فــي أجهــزة النظــام، ومــن اســتنزاف االحتياطــي النقــدي للدولــة الســورية فــي عمليــات القصــف والعمليــات 

العســكرية واألجهــزة األمنيــة علــى حســاب تعزيــز القطــاع والخدمــات الطبيــة، وقد طالبت الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان أن تقــوم روســيا الدولــة الغنيــة بمســاعدة حليفهــا النظــام الســوري فــي ظــروف انتشــار 

فيــروس كورونــا المســتجد فهــذا أفضــل بكثيــر وأقــل تكلفــة مــن القصــف الجــوي علــى المراكــز الطبيــة 

والمــدن والبلــدات فــي إدلــب ومــا حولهــا.

يعاني المجتمع في سوريا من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختاف مناطق السيطرة:

د ذلك في النقاط الرئيسة التالية: واحد: في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري: يتجسَّ

أنكــر النظــام الســوري وجــود أيــة حــاالت إصابــة بكوفيــد-19 حتــى 22/ آذار، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أنَّ الحالــة . 1

التــي أعلــن عنهــا أشــار إلــى أنهــا فتــاة قادمــة مــن خــارج البــاد، إضافــة إلــى انعــدام الشــفافية فــي اإلعــان 

عــن حــاالت اإلصابــة والوفيــات فهــي بــكل تأكيــد أكبــر بكثيــر مــن المعلــن عنــه؛ نظــرًا لاحتــكاك المســتمر 

مــع الوفــود واألشــخاص والميليشــيات الشــيعية القادمــة مــن إيــران والعــراق )أبرزهــم حركــة النجبــاء، 

لــواء اإلمــام علــي، لــواء فاطميــون، لــواء فيلــق القــدس، أبــو الفضــل العبــاس، لــواء حيدريــون( عبــر معبــر 

البوكمــال البــري، ولــم يُقــم النظــام الســوري بإغــاق منطقــة الســيدة زينــب المعروفــة باكتظاظهــا 

الشــديد باإليرانييــن والعراقييــن الشــيعة حتــى 2/ نيســان.

https://www.msf.org/ar/%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%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/28/341396
https://undocs.org/ar/S/2020/139
https://undocs.org/ar/S/2020/139
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لــم تتخــذ الســلطات الســورية أيــة إجــراءات فعالــة فــي ســبيل الحــدِّ مــن حركــة العبــور إليهــا مــن بقيــة . 2

الــدول عبــر المعابــر الجويــة، وبقــي مطــار دمشــق الدولــي يشــهد حركــة طيــران مــع العديــد مــن الــدول من 

بينهــا إيــران. 

مراكــز الحجــر الصحــي غيــر مجهــزة وتفتقــر إلــى أدنــى درجــات النظافــة، ناهيــك عــن الشــروط الصحيــة . 3

والطبيــة واإلجــراءات الخاصــة المتعلقــة بكوفيــد-19، والتــي مــن شــأنها أن تســهم فــي الحــدِّ مــن تفشــي 

المــرض فــي حــال اكتشــافه. وقــد نشــرت مواقــع صحفيــة ومنصــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

صــورًا ومقاطــع مصــورة تظهــر الوضــع المأســاوي لمركــز الحجــر الصحــي فــي منطقــة الدويــر عندمــا 

كان يقيــم بــه قادمــون علــى إحــدى الرحــات مــن إيــران.

لــم يتَّخــذ النظــام الســوري إجــراءات جديــة لمنــع اكتظــاظ المواطنيــن أمــام مؤسســات البيــع بالتجزئــة . 4

وفــي المناطــق التجاريــة، كمــا اســتمر احتشــاد الجماهيــر فــي الماعــب والصــاالت الرياضيــة دون أن 

يتبــع النظــام الســوري أيــة إجــراءات تحــدُّ أو تمنــع حضــور المباريــات ولــم يفــرض إجــراءات ُتلزمهــم باتبــاع 

التدابيــر الوقائيــة، وفــي ظــلِّ االرتفــاع الكبيــر لعــدد حــاالت اإلصابــة المســجل بشــكل يومــي لــم ُتتخــذ 

أيــة إجــراءات ُتَقيــد احتشــاد المواطنيــن فــي الســاحات احتفــااًل بإضــاءة شــجرة عيــد الميــاد بــل شــهد 

بعضهــا حضــورًا رســميًا بــدون أيــة إجــراءات احترازيــة تمنــع مــن انتقــال الوبــاء. وقــد أشــرنا إلــى ذلك ضمن 

سلســلة واســعة مــن األخبــار علــى مــدى األشــهر الماضيــة.

اثنان: في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وما حولها:

ُتعانــي مناطــق ســيطرة المعارضــة مــن عــدم وجــود ســلطة مركزيــة ُتصــدر تعليمــات موحــدة، وقــد . 1

انعكــس ذلــك بشــكل كبيــر علــى تفــاوت تعامــل األهالــي مــع فيــروس كورونــا المســتجد.

انخفــاض درجــة التوعيــة الطبيــة والدينيــة بمخاطــر االكتظــاظ والتجمــع، وقــد الحظنــا اجتمــاع العشــرات . 2

فــي بعــض األســواق، أو حضــور الفعاليــات الرياضيــة فــي الماعــب والصــاالت الرياضيــة، كمــا لــم تتخــذ 

الســلطات المســيطرة أيــة إجــراءات تحــدُّ أو تمنــع إقامــة حفــات تخــرج طــاب الجامعــات داخــل مقــرات 

الجامعــات علــى الرغــم مــن االنتشــار الســريع للوبــاء فــي اآلونــة األخيــرة فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا، 

وبيــن النازحيــن فــي المخيمــات علــى وجــه الخصــوص، حيــث تســود بيــن النــاس حالــة مــن الــا مبــاالة 

الناتجــة بشــكل رئيــس عمــا تعرضــوا لــه مــن عمليــات قصــف وتشــريد وتعذيــب مــن قبــل قــوات النظــام 

الســوري وحلفائــه.

بنــاًء علــى مــا ســبق وبــدون شــكٍّ فقــد يــؤدي إهمــال النظــام الســوري، وإدارتــه الكارثيــة للدولــة الســورية علــى 

مــدى الســنوات الماضيــة كلهــا خيــر مؤشــر علــى ذلــك، قــد يــؤدي إهمالــه واكتراثــه فــي حمايــة العائلــة والنظــام 

الحاكــم وحاشــيته إلــى وفيــات واســعة بيــن المواطنيــن الســوريين، ويجــب أن نتذكــر دائمــًا أن النظــام الســوري 

ــة فــي ســوريا، وبقتــل  ــر وقصــف معظــم المراكــز الطبي وحليفــه الروســي متَّهمــان بشــكل أساســي بتدمي

المئــات مــن الكــوادر الطبيــة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وكذلــك مــا زال 

العشــرات منهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا. 

https://snacksyrian.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d9%86%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a/?fbclid=IwAR0fQM4UeIgox07M1DKLTPIdBcKnDOmweKafDgfe0hVZlAz8LIOiK0ocKoc
https://drive.google.com/file/d/1lbcLt4tcZUi-66JqYlu9eFV8nQCxc0Sh/view
https://drive.google.com/file/d/1F6fPnq_Psts2WtHxARIdBWZeNZJdJYbb/view
https://drive.google.com/file/d/1w7q9LSRf7XzmoTB3terV7ZOL7SsKqVFa/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EegzVnNJ1XlPkAZa7lSZesQB7RvC-fqn3cVIwqFFIgC2zw?e=NTkH4t
https://drive.google.com/open?id=1mBYvnLS2o9v5CeswUajh8yebUMkqgJ3q
https://news.sn4hr.org/ar/?p=89557
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وإنَّ عــدم اإلفــراج عــن المعتقليــن تعســفيًا وبشــكل خــاص الموقوفيــن دون أيــة تهمــة، وكبــار الســن، هــو 

دليــل واضــح علــى مســؤولية النظــام الســوري األساســية عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 باعتبــاره يتحكــم 

بمؤسســات الدولــة وإدارتهــا، وقــد فشــل تمامــًا فــي حمايــة المدنييــن الســوريين، بــل إنــه ســخرَّها لحمايــة 

العائلــة الحاكمــة واالســتمرار فــي الحكــم ولــو تشــرد 13 مليــون مواطــن ســوري خــارج منازلهــم ولــم يتمكــن 

معظمهــم مــن العــودة إليهــا بســبب عمليــات النهــب والتدميــر الواســعة التــي طالتهــا.

خامسًا: مرفقات: 

)1(  القتل خارج نطاق القانون يحصد 1734 مدنيا في سوريا في عام 2020 بينهم 99 في كانون األول

)2( توثيــق مــا ال يقــل عــن 1882 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســوريا فــي عــام 2020 بينهــم 52 طفــًا 

و39 ســيدة، مــن بينهــا 149 فــي كانــون األول

سادسًا: 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 

بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة،  واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّ

وهنــاك أســباب معقولــة 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  مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

المعتقليــن، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.

ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيه تحذير قبــل أية هجمة من 	  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 	 

ــقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي  العشــوائي للقصــف والطبيعــة المنسَّ

سياســة دولــة.

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

الكرديــة تعتبــر خرقــاً واضحــاً للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام القانــون الدولــي اإلنســاني، ُمتســببة فــي مقتــل العديد مــن المدنييــن، وأضرار 	 

فــي مراكــز حيويــة مدنية.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12987
https://sn4hr.org/arabic/?p=12987
https://sn4hr.org/arabic/?p=12994
https://sn4hr.org/arabic/?p=12994
https://sn4hr.org/arabic/?p=12994
https://sn4hr.org/arabic/?p=12994
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خرقــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبر هجمــات تعتبر بمثابة 	 

انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق 

إصابــات بهــم بصــورة عرضية.

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

ــة.  ــرر باألعيــان المدنيَّ حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ

ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة  وهنــاك مؤشــرات قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ

العســكرية المرجــوة.

ــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة 	  إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ

تــة بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق  ُمبيَّ

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 المحكمة الجنائية الدولية ومحاســبة جميع المتورطيــن، ويجب التوقف 	 

عــن اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو 

عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحرب.

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 	 

ــزع مخلفــات تلــك األســلحة  ــة ن ــن نقــاط لكيفي ــة ويتضمَّ ــى غــرار حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائي عل

الخطيــرة.

علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام 	 

ــدد. الســوري، الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ

فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين  اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ

برعــات الازمــة. داخليــًا ومتابعــة الــدول، التــي تعهــدت بالتَّ
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إلى المجتمع الدولي:

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع  إلقامــة تحالفــات لدعــم الشَّ

ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائية  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ الحصــار، وزيــادة جرعــات الدَّ

األشــخاص  لجميــع  فــي محاكمــات عادلــة  الوطنيــة،  المحاكــم  أمــام  الجرائــم  هــذه  العالميــة بشــأن 

المتورطيــن.

دعت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مرارًا وتكرارًا في عشــرات الدراســات والتقارير وباعتبارها عضو 	 

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 في ســوريا عبــر الجمعية العامة لألمــم المتحدة ومجلس 	  السَّ

حقوق اإلنســان، واســتخدام مبدأ الوالية القضائية العالمية.

 العمــل علــى إعــداد مشــاريع تهــدف إلعــداد خرائــط تكشــف عــن مواقــع األلغــام والذخائــر العنقوديــة فــي 	 

كافــة المحافظــات الســورية؛ ممــا يســهل عمليــة إزالتهــا وتوعيــة الســكان بأماكنهــا.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئات األمــم المتحدة 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــذت مــن قبــل أطــراف  عــن االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ

ــزاع والقوى المســيطرة.  النِّ

تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجــرة ورفــع التَّوعيــة 	 

المحليــة لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطــر.

ــة تجمــع عــددًا مــن المنظمــات الســورية الفاعلــة فــي مجــال توثيــق االنتهــاكات والمســاعدة 	  إنشــاء منصَّ

اإلنســانية؛ بهــدف تبــادل الخبــرات مــع المجتمــع الســوري.

العمــل علــى إعــداد تقريــر خــاص عــن اســتخدام األلغــام فــي ســوريا ومخاطــر ذلــك علــى المدنييــن، وتحديــد 	 

أبــرز المواقــع التــي تمــت فيهــا زراعــة األلغــام.
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:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق 	  فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

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

التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

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

إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم اللجنــة 	 

الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.

 

إلى النظام السوري:

التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات والمــدارس 	 

واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميــل المتفجــرة. 

بت في موت آالف المواطنين السوريين داخل مراكز االحتجاز.	  إيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّ

الكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصيرهم حتى اآلن.	 

االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

تقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة األلغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة 	 

من التجمعات السكنية.

تقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة األلغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة 	 

من التجمعات السكنية.

إلى النظام الروسي:

فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي التَّقريــر، وإطــاع 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.

ــة واحتــرام القانــون 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

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

التَّصعيد، والضغط على النظام الســوري لوقف الهجمات العشــوائية كافة، والســماح غير المشــروط 

بدخــول المســاعدات اإلنســانية إلى المناطــق المحاصرة.

التَّوقف عن اســتخدام األســلحة الحارقة في المناطق المأهولة بالســكان وتعويض الضحايا وذويهم عن 	 

جميــع األضــرار البشــرية والماديــة، التــي لحقــت بهم من اســتخدام هذه األســلحة، وتقديم العاج لعشــرات 

المصابين المدنيين. 

نشــر خرائــط تفصيليــة بالمواقــع، التــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات بالذخائــر العنقوديــة، وتزويــد 	 

األمــم المتحــدة وإطــاع المجتمــع الســوري عليهــا، وهــذا ُييســر عمليــات إزالــة المخلفــات التــي لــم تنفجــر بعــد.

 لــدى النظــام 	 
ٍ

البــدء فــي تحقيــق اختــراق فــي قضيــة المعتقليــن عبــر الكشــف عــن مصيــر 83 ألــف مختــف

الســوري.

 

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

فــت قتلــى 	  ــب علــى دول التَّحالــف الدولــي أن تعتــرف بشــكل صريــح بــأّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّ يتوجَّ

ــة، واإلســراع فــي عمليــات  مدنييــن أبريــاء، وأن تحــاول بــداًل عــن اإلنــكار المســارعة فــي فتــح تحقيقــات جديَّ

تعويــض الضحايــا والمتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

غــط عليهــا لوقف تجاوزاتهــا كافة في جميع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

المناطــق والبلــدات التي ُتســيطر عليها.

يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إلــى أن تلتــزم قــوات 	 

الدولــي اإلنســاني، وهــذه  الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون  القانــون  ســوريا الديمقراطيــة بقواعــد 

عــم مــع العلــم  مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالســاح والدَّ

بأنهــا تقــوم بانتهــاك قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني يعتبــر مســاهمة فــي هــذه االنتهــاكات.

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.

 تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو 	 

القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، 	 

واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

فــت انتهــاكات 	  ــة عمليــات اعتقــال تعســفي، والتَّحقيــق فــي الحــوادث التــي خلَّ التَّعهــد بالتَّوقــف عــن أيَّ

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

الدولــي اإلنســاني.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو 	 

القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

المنظمات اإلنسانية:

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

بذل جهود في عمليات إزالة األلغام على التوازي مع العمليات اإلغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.	 

تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف 	 

ــدة. بعامــات فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعي

شكر وتقدير

ــا وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن أغنــت  كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي وأصدقــاء الضحاي

مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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