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ً
أوال :مقدمة ومنهجية:
شــهدَت 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 تعـرَّض لهــا المواطــن الســوري ،وبــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه ممارسـ َـة
تلــك االنتهــاكات وغيرهــا واســتم َّر 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 َّ
التحقــق منــه ،وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــد ًا فــي عامــي  2012و2013؛ مــا
دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ ل ُ
وتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين ،وقــد وصلــت إلــى
ُّ
ثمانيــة تقاريــر تصــد ُر بدايــة كل شــهر ،وتـ َّ
تضم مئــات آالف الحــوادث التي تنضوي
ـم بنــاء قاعــدة بيانــات واســعة
َّ
تمكنــا مــن توثيقهــا.
كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات التــي
مــع نهايــة عــام  2018ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابق ًا ،قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا
الســابقة وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمـ َ
ـن تقريــر شــهري واحــد ،يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا،
َّ
التــي تمكنــا مــن توثيقهــا ،وي ِّ
ُركــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر أيلــول ،2020
ويســتعرض حصيلــة الضحايــا المدنييــن ،الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع
والقــوى المســيطرة ،إضافــة إلــى حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري ،ويُسـ ِّلط التقريــر الضــوء علــى
الهجمــات العشــوائية وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدن َّيــة ،التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر .ولالطــاع علــى منهجيــة عملنا في توثيــق وأرشــفة البيانات
نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.
مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل،
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـث األبعــادَ االجتماعيــة واالقتصادية َّ
كمــا ال يشــمل الحديـ ُ
والنفســية.

ثاني ًا :موجز عن أبرز الحوادث في شهر أيلول:
علــى صعيــد القصــف والهجمــات العســكرية اســتمرت قــوات النظــام الســوري بقصفهــا المدفعــي
والصاروخــي علــى المناطــق عنــد خطــوط التمــاس معهــا ،والمناطــق المحاذيــة لهــا فــي ريــف إدلــب الجنوبــي
كمــدن وبلــدات كفــر نبــل والبــارة والفطيــرة والمــوزرة وبينيــن ،وقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
مقتــل مدنييــن اثنيــن فــي مدينــة أريحــا جــراء هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري علــى المدينــة فــي  7أيلــول.
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شـ َّ
ـن الطيــران الروســي خــال أيلــول المنصــرم غــارات عــدة علــى مقــرات ومعســكرات تابعــة لهيئــة تحريــر
الشــام فــي منطقــة أحــراش الشــيخ بحــر بريــف إدلــب الشــمالي الغربــي ،أســفرت عــن إصابــات بيــن المدنييــن.
اســتمرت عمليــات التفجيــر بعربــات مفخخــة وعبــوات ناســفة فــي عــدة مناطــق مــن ريــف حلــب الشــرقي
والشــمالي ،وكذلــك فــي منطقــة رأس العيــن بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي ،وتــل أبيــض فــي ريــف الرقــة
الشــمالي ،ووثقنــا مقتــل ضحايــا مدنييــن وأضــرار فــي مراكــز حيويــة عــدة ،كان أبــرز هــذه الحــوادث المجــزرة التــي
نجمــت عــن انفجــار ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري وســط مدينــة عفريــن فــي ريــف حلــب الشــمالي والتــي
تسـبَّبت فــي مقتــل  13مدنيـ ًا بينهــم طفــل واحــد ،فــي  14أيلــول.
كمــا رصدنــا فــي أيلــول اســتمرار وقــوع ضحايــا مــن المواطنيــن الســوريين بســبب األلغــام فــي محافظــات
ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا ،وفــي محافظتــي حلــب وإدلــب علــى وجــه الخصــوص ،حيــث ســجلنا حــوادث عدة
كان أبرزهــا فــي األراضــي الزراعيــة ،وأســفرت عــن مقتــل مزارعيــن فــي أثنــاء عملهــم علــى قطــاف المحاصيــل.
مــن ناحيــة أخــرى ،ال يــزال االنفــات األمنــي هــو الســمة األبــرز فــي معظــم مناطــق ســوريا وقــد ســجلنا مقتــل
العديــد مــن المدنييــن جــراء إطــاق رصــاص مــن قبــل مجهوليــن ،فــي محافظــات درعــا وإدلــب علــى وجــه
الخصــوص ،أمــا فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فقــد رصدنــا ارتفاعـ ًا فــي معــدل جرائــم القتل والســرقة،
كمــا رصدنــا حــوادث انتحــار عــدة لفئــات عمريــة مختلفــة فــي معظــم مناطــق ســوريا ،كان جلهــا بســبب ســوء
األوضــاع المعيشــية والفقــر المدقــع .وقــد ص ـرَّح زاهــر حجــو المديــر العــام للهيئــة العامــة للطــب الشــرعي
التابعــة للنظــام الســوري لصحيفــة الوطــن فــي  /6أيلــول إنــه تم تســجيل  116حالة انتحار منذ مطلع هــذا العام.
كمــا وثقنــا اســتمرار قــوات النظــام الســوري وميليشــياته فــي نهــب ممتلــكات المدنييــن واالســتيالء علــى
مراكــز حيويــة مدنيــة وتحويلهــا إلــى مقــرات عســكرية فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا فــي منطقــة إدلــب في
شــمال غــرب ســوريا.
تناقلت حســابات موالية للنظام الســوري في  /13أيلول صور ًا الفتتاح مدرســة “الشــهيد نجيب العرنوس”
فــي قريــة التــح فــي ريــف إدلــب الجنوبــي بحضــور شــخصيات عســكرية وقــد أظهــرت الصــور أن الترميــم شــمل
جــزء ًا مــن بنــاء المدرســة فيمــا ال يــزال جــزء منهــا مدمــر ًا جــراء الحملــة العســكرية لقــوات الحلــف الســوري
الروســي علــى القريــة ،ونشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يحــاول النظــام الســوري تلميــع صورتــه
بالحديــث حــول إعــادة تاهيــل المناطــق التــي ســيطر عليهــا وإعــادة توطيــن أهلهــا.
علــى صعيــد االعتقــال واإلخفــاء القســري احتجــزت قــوات النظــام الســوري فــي أيلــول مواطنيــن لمجــرد
انتقادهــم تدهــور الظــروف المعيشــية واالقتصاديــة فــي مناطــق ســيطرتها ،وقــد ســجلنا أن مــن بينهــم
محامــون ومدرســون ،وحصلــت عمــات االعتقــال تلــك عبــر مداهمــة منازلهــم وأماكــن عملهــم ،كمــا الحقــت
قــوات النظــام الســوري واعتقلــت مواطنيــن كانــوا قــد شــاركو ســابق ًا فــي تظاهــرات وأنشــطة معارضــة
للنظــام الســوري فــي محافظــة الســويداء ،ومــن بينهــم طــاب جامعيــون ،وذلــك أثنــاء عبورهــم علــى نقــاط
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التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينتــي دمشــق والســويداء ،كمــا ســجلنا فــرض قــوات النظــام الســوري طوق ـ ًا
أمني ـ ًا حــول بلــدة كناكــر بمحافظــة ريــف دمشــق ،واســتهدفت عبــره بعمليــات االعتقــال عــدد ًا مــن األهالــي
لــدى دخولهــم أو خروجهــم مــن البلــدة وإليهــا ،كمــا شـ َّـنت حمــات اعتقــاالت جماعيــة علــى نقــاط التفتيــش في
محافظــة ريــف دمشــق ولــم تســتثن األطفــال والنســاء.
ِ
إضافــة إلــى ذلــك ،لــم تتوقــف قــوات النظــام الســوري فــي أيلــول عن مالحقــة واعتقال األشــخاص الذيــن أجروا
تســوية ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن َّ
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري،
َّ
وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة درعــا ،وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهم واعتقــال جماعية.

كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال بحــق بعــض الالجئيــن الذيــن عــادوا مــن لبنــان عبــر أســاليب غيــر نظاميــة ،وقــد
وجهــت إليهــم تهــم واســعة وغيــر دقيقــة تتعلــق باإلرهــاب ،وفــي هــذا الســياق نعــود ونكــرر أننــا نوصــي دائمـ ًا
بعــدم عــودة الالجئيــن أو النازحيــن إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري لعــدم وجــود أيــة ضمانــات حقيقيــة
بعــدم االعتقــال أو التعذيــب أو اإلخفــاء القســري أو التجنيــد اإللزامــي.
أخيــر ًا فقــد ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري بحــق المواطنييــن الســوريين لــدى
تنقلهــم أو ســفرهم مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري باتجــاه مناطــق أخــرى .كمــا جــرت
بعــض حــوادث االعتقــال بحــق أشــخاص عامليــن فــي مجــال الصرافــة وتحويــل العمــات ،وعمليــات االحتجــاز
هــذه تهــدف غالب ـ ًا إلــى ابتزازهــم وأهلهــم مادي ـ ًا بهــدف الحصــول علــى مبالــغ طائلــة مقابــل اإلفــراج عنهــم.
علــى صعيــد عمليــات اإلفــراج ،رصدنــا فــي أيلــول إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل  14شــخص ًا ،مــن
محافظــات ســورية مختلفــة ،أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي محافظــة
دمشــق ،معظمهــم أفــرج عنهــم بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية ،وتراوحــت مــدد اعتقالهــم بيــن أربــع إلــى
ثمانــي ســنوات.
مــن ناحيــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة ســجلنا فــي أيلــول اســتمرار سياســة االحتجــاز
َّ
التعســفي واإلخفــاء القســري لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعارضــة لسياســاتها
أو المدنييــن الذيــن تربطهــم صــات قربــى مــع أشــخاص فــي المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي ،كمــا
شـ َّـنت حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة للعديــد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال بذريعــة محاربــة خاليــا تنظيــم
َّ
وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة ديــر الــزور ،ورصدنــا عمليــات اعتقــال /احتجــاز قامــت بهــا
داعــش،
بحــق عائــات عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد مــن العائلــة الواحــدة بينهــم مســنون ،دون توجيــه تهــم واضحــة،
ٍ
واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.
وعلــى صعيــد اإلفــراج ،ســجلنا إفــراج قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن  18مدنيـ ًا مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا
تراوحــت مــدد احتجازهــم بيــن ثمانيــة أشــهر إلــى عاميــن اثنيــن ،معظمهــم أفــرج عنهم عقب وســاطة عشــائرية.
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كمــا شــهدَ أيلــول عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق المدنييــن ،تركــزت فــي مخيمــات
النازحيــن واســتهدفت نازحيــن ،وشــملت نشــطاء فــي مؤسســات مجتمــع مدنــي ،ومعظــم هــذه االعتقــاالت
حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها ،أو علــى خلفيــة
مشــاركتهم فــي تظاهــرات مناهضــة لهيئــة تحريــر الشــامَّ ،
تمــت عمليــات االحتجــاز هــذه بطريقــة تعســفية
علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا ،أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر
نقــاط التفتيــش المؤقتــة .كمــا رصدنــا عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق مدنييــن موجهــة إليهــم تهمــة
ـب الــذات اإللهيــة.
سـ ِّ
قامــت المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي مــن جهتهــا فــي أيلــول بعمليــات احتجــاز تعســفي وخطــف،
معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي ،اســتهدفت فــي العديــد مــن الحــاالت عــدة أفــراد ًا مــن عائلــة واحــدة ولــم
َّ
وتركــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي
تســتثن المســنين ،كمــا رصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة
ِ
محافظــة حلــب ،وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة
اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء ،وبــدون توجيــه تهــم واضحــة.
ٍ
شــهد أيلــول انــدالع حرائــق التهمــت مســاحات شاســعة مــن األراضــي الحراجيــة فــي جبــال الســاحل الســوري
منــذ  /2أيلــول ،وقــد تعامــل النظــام الســوري باســتهتار كبيــر ســاهم فــي اتســاع مســاحات الحرائــق ،وتسـبَّبت
فــي أضــرار كبيــرة فــي الثــروة الزراعيــة والحيوانيــة فــي محميــة الشــوح واألرز ،وقــد امتــدت الحرائــق إلــى مناطــق
ســيطرة المعارضــة المســلحة ،وعمــل علــى إخمادهــا هنــاك منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري.
أمــا علــى صعيــد جائحــة كوفيــد ،19-كان شــهر أيلــول هــو األســوأ علــى اإلطــاق فــي جميــع مناطــق ســوريا،
ففــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري ،تــم اإلعــان رســمي ًا مــن قبــل وزارة الصحــة
فــي  /30أيلــول أن الحصيلــة اإلجماليــة لإلصابــات بلغــت  4200حالــة إصابــة ،و 200حالــة وفــاة ،ونشــير إلــى
أن  1435إصابــة  % 35-مــن حصيلــة اإلصابــات -و 88حالــة وفــاة  % 44 -مــن حصيلــة الوفيــات -وقعــت فــي
شــهر أيلــول فقــط .ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن األرقــام المعلنــة ال تمثــل إال مــا يــودُّ
النظــام الســوري اإلفصــاح عنــه .فــي  /15أيلــول نشــرت جامعــة إمبريــال كوليــج فــي لنــدن دراســة أفــادت بــأن
تقــول إن اإلحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن النظــام الســوري تمثــل  % 1.25فقــط مــن الوفيــات الناجمــة عن
فيــروس كورونــا فــي دمشــق ،وأن العــدد الفعلــي للوفيــات فــي مدينــة دمشــق فقــط يقــارب  4380حالــة حتــى
 /2أيلــول ،وقــد اعتمــدت الدراســة علــى بيانــات الوفيــات الرســمية وشــهادات النعــي التــي تناقلهــا المجتمــع.
ُنشــير إلــى أن حســابات مواليــة للنظــام الســوري علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك نشــرت نعــوات
لعشــرات رجــال الديــن والمدرســين الجامعييــن واألطبــاء فــي شــهر أيلــول المنصــرم .وقــد أصــدرت منظمــة
هيومــان رايتــس ووتــش فــي  /2أيلــول تقريــر ًا أكــدت فيــه أن الحكومــة الســورية تركــت ّ
عمــال القطــاع الصحــي
يحاربــون جائحــة كوفيــد 19-وحدهــم ،وتخ ّلــت عــن مســؤوليتها فــي اتخــاذ الخطــوات الضروريــة إلنقــاذ األرواح
ّ
وأنهــا ّ
التحقــق مــن وفــاة  33طبيبـ ًا جــراء إصابتهــم بالفيــروس .كما
تمكنــت -أي هيومــان رايتــس ووتــش -مــن
أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــر ًا فــي  /17أيلــول اســتعرض أبــرز االنتهــاكات المرتكبــة بحــق
القطــاع الطبــي فــي ســوريا منــذ آذار 2011 /وأثرهــا علــى التصــدي لجائحــة كوفيــد.19 -
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وعلــى الرغــم مــن انتشــار الجائحــة إال أن النظــام الســوري افتتــح العــام الدراســي لهــذا العــام فــي الـــ  13مــن هذا
الشــهر ،وقــد رصدنــا غيــاب اإلجــراءات االحترازيــة فــي المــدارس المكتظــة بطــاب ال يرتــدون الكمامــات ،وقــد
أعلنــت وزارة التربيــة التابعــة للنظــام الســوري فــي  /30أيلــول أن عــدد اإلصابــات “المؤكــدة” بفيــروس كورونــا
بيــن الطــاب والكــوادر التعليميــة واإلداريــة العاملــة فــي المــدارس قــد بلغــت  41حالــة
كمــا اســتمر ظهــور حــاالت إصابــات بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا ،حيــث أعلــن نظــام
اإلنــذار المبكــر  EWARNفــي  /30أيلــول عــن الحصيلــة اإلجماليــة التــي بلغــت  1072حالــة إصابــة ،توفيــت ســت
منهــا ،نشــير إلــى أن شــهر أيلــول شــهدَ قفــزة هــي األكبــر مــن حيــث حصيلــة اإلصابــات والوفيــات ،حيــث تشــير
إحصائيــات نظــام اإلنــذار المبكــر إلــى أنــه تــم تســجيل  992إصابــة  % 93-مــن حصيلــة اإلصابــات ،-و 5حــاالت
وفــاة  % 84-مــن حصيلــة الوفيــات ،-فــي شــهر أيلــول ،ووفــق مــا أعلنــه النظــام المبكــر فــإن مدينــة البــاب فــي
محافظــة حلــب ســجلت الحصيلــة األعلــى مــن اإلصابــات تلتهــا مدينــة إدلــب .كمــا أن حــاالت اإلصابــة بيــن
الكــوادر الطبيــة مرتفعــة نســبي ًا ،وانتشــار المــرض فــي المخيمــات يــزداد بشــكل ملحــوظ نســبي ًا.
وقــد تــم اإلعــان مــن قبــل منظمــة الدفــاع المدنــي عــن دفــن حــاالت عــدة ألشــخاص يشــتبه بإصابتهــم
بفيــروس كورونــا ،مــا ينــذر بكارثــة إنســانية .وعلــى الرغــم مــن هــذه المؤشــرات ال تــزال اإلجــراءات االحترازيــة
غائبــة لــدى المدنييــن وفــق مــا رصدتــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ســواء فــي المســاجد واألســواق
وغيرهــا .ونخشــى أن يكــون بــدء العــام الدراســي ســواء فــي مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة
وهيئــة تحريــر الشــام فــي  /26أيلــول أو مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي فــي  /13أيلــول أحــد العوامــل
التــي ستســاهم فــي انتشــار المــرض بشــكل كبيــر.
أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا ،فقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى  /30أيلــول 1618 ،حالــة منهــا
 64حالــة وفــاة ،وفــق مــا تــم اإلعــان عنــه مــن قبــل هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا.
نشــير إلــى أن شــهر أيلــول شــهدَ قفــزة غيــر مســبوقة فــي حصيلــة اإلصابــات المعلــن عنهــا مقارنــة بمــا تــم
اإلعــان عنــه حتــى نهايــة آب بـــ  1062حالــة إصابــة  % 66-مــن حصيلــة اإلصابــات اإلجماليــة -توفــي منهــا 29
حالــة  % 46-مــن حصيلــة الوفيــات .-ونخشــى فــي حــال افتتــاح المــدارس فــي الرابــع مــن الشــهر القــادم وفــق
ـل غيــاب اإلجــراءات
مــا أعلنتــه هيئــة التربيــة والتعليــم التابعــة لــإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا فــي ظـ ِّ
االحترازيــة فــي المنطقــة مــن تفشــي الجائحــة بشــكل أكبــر فــي تلــك المناطــق.
فــي  /12أيلــول قــررت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي األردن بنــاء وتجهيــز مناطــق
للحجــر الصحــي والعــزل الذاتــي فــي مخيمــي الزعتــري واألزرق لالجئيــن الســوريين فــي األردن ،بعــد تســجيلها 5
َ
المخيمين.
إصابــات بفيــروس كورونــا المســتجد فــي
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علــى الصعيــد اإلنســاني مــا زال المواطنــون الســوريون يعانــون مــن تداعيــات االنهيــار االقتصــادي ،وتعجــز
شــريحة واســعة منهــم عــن تأميــن مســتلزمات الحيــاة األساســية ،كمــا شــهدت المناطــق الخاضعــة
لســيطرة قــوات النظــام أزمــة فــي تأميــن مــادة البنزيــن؛ مــا تســبب فــي تزاحــم الســيارات أمــام محطــات
الوقــود واالنتظــار لســاعات عــدة حتــى الحصــول علــى مخصصاتهــم .ورغــم تفاقــم ســوء األوضــاع اإلنســانية
مــا زال النظــام الســوري والمســؤولين فيــه مســتمرون بالتعامــل مــع المشــكالت عبــر تصريحــات غيــر
مســؤولة كتصريــح زيــاد هــزاع مديــر عــام المخابــز لراديــو نينــار فــي  /14أيلــول حــول ســبب نقــص مــادة الخبــز،
الــذي جــاء فيــه“ :نقــص الخبــز ســببه الرئيســي أنــه أصبــح جــزء أساســي مــن قــوت األخــوة المواطنيــن بعــد
ارتفــاع األســعار فــزاد الطلــب علــى المــادة”.
وقــد أصــدرت منظمــة أنقــذوا األطفــال  Save the childrenتقريــر ًا فــي  /29أيلول ذكرت فيه أن  700ألف طفل
إضافــي يواجهــون الجــوع فــي ســوريا بســبب االقتصــاد المتضــرر؛ مــا أدى إلــى ارتفــاع العــدد اإلجمالــي لألطفال
الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي جميــع أنحــاء البــاد إلــى أكثــر مــن  4.6مليــون في األشــهر الســتة
الماضيــة ،كمــا أظهــر اســتطالع أجرتــه المنظمــة أن  ٪ 65مــن األطفــال فــي ســوريا لــم يتناولــوا تفاحــة أو
برتقالــة أو مــوزة لمــدة ثالثــة أشــهر علــى األقــل .وفــي شــمال شــرق ســوريا علــى وجــه التحديــد فــإن مــا يقــرب
مــن ربــع األطفــال لــم يتمكنــوا مــن أكل هــذه الفاكهــة منــذ تســعة أشــهر علــى األقــل.
مــا زال النازحــون فــي عمــوم المخيمــات يعانــون مــن تــردي األوضــاع اإلنســانية ،وقــد تس ـبَّب ارتفــاع درجــات
الحــرارة ،الــذي شــهدته المنطقــة مطلــع أيلــول فــي إصابــة العشــرات بأعــراض ضربــات الشــمس ،كمــا
رصدنــا حــاالت غــرق عــدة فــي المســطحات المائيــة المكشــوفة بدايــة هــذا الشــهر ،كان األهالــي قــد قصدوهــا
للتخفيــف مــن وطــأة موجــة الحــر.
قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة خــال شــهر أيلــول بنقــل مــا ال يقــل عــن عشــرين عائلــة مــن عوائــل تنظيــم
داعــش مــن مخيــم الهــول إلــى مخيــم روج الواقــع في قرية كريزيرو في ناحية معبدة بريف الحســكة الشــمالي
بعــد توســيع المخيــم لتخفيــف الضغــط عــن مخيــم الهــول ،لتبلــغ الحصيلة اإلجماليــة للعوائل ،التــي تم نقلها
مــن المخيــم منــذ تمــوز الماضــي قرابــة  80عائلــة .نشــير إلــى وقــوع حــوادث قتــل عــدة فــي مخيــم الهــول علــى
يــد أشــخاص مجهوليــن ،وقــد ســجلنا فــي أيلــول مقتــل  3أشــخاص (طفــل وســيدتان) اكتشــفت جثامينهــم
فــي العاشــر مــن هذا الشــهر.
فــي  /10أيلــول قالــت إيزومــي ناكاميتســو ،الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح ،فــي معــرض إحاطتهــا
أمــام مجلــس األمــن حــول تنفيــذ القــرار  - 2118بشــأن القضــاء علــى برنامــج األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا -
إنــه إذا لــم يتــم حــل القضايــا العالقــة المتعلقــة باإلعــان األولــي لســوريا عــن مخزونها من األســلحة الكيماوية
وبرنامجهــا ،فــا يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يثــق بشــكل كامــل فــي أن أنشــطتها قــد انتهــت.
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فــي  /15أيلــول أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية تقريرهــا
الحــادي والعشــرين ،الــذي َّ
ركــز علــى االنتهــاكات التــي حدثــت بعيــدًا عــن بــؤر األعمــال العدائيــة واســعة النطــاق
خــال النصــف األول مــن عــام  .2020وأشــار التقريــر إلــى أن األزمــة االقتصاديــة المتفاقمــة وآثــار العقوبــات
ووبــاء كوفيــد  ،19-جميعهــا ُتق ِّلــص مــن فــرص الســوريين فــي تحقيــق مســتوى معيشــي الئــق.
فــي  /16أيلــول تحــدث مــارك لوكــوك وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية فــي إفادتــه أمــام مجلــس األمــن
حــول الوضــع فــي ســوريا عــن االنتشــار الواســع لتفشــي وبــاء كوفيــد ،19 -وعــدم القــدرة علــى تحديــد مصــدر
إصابــة نحــو  90%مــن المرضــى .كمــا تطــرق إلــى زيــادة معــدالت اإلصابــة بيــن العامليــن فــي المجــال الطبــي،
والضغــوط علــى النظــام الصحــي الناجمــة عــن شـ ِّ
ـح اإلمــدادات واإلغالقــات المؤقتــة للمنشــآت.
فــي  /18أيلــول أعلنــت وزارة الخارجيــة الهولنديــة فــي بيــان لهــا قرارهــا تحميــل ســوريا المســؤولية بموجــب
القانــون الدولــي عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والتعذيــب بشــكل خــاص ،وأنهــا أبلغــت ســوريا
بالقــرار بمذكــرة دبلوماســية ،وندعــم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــذه الخطوة ونرحــب بمزيد من
الخطــوات المماثلــة مــن قبــل دول أخــرى تجــاه اتفاقيــات عديــدة صــادق النظام الســوري عليهــا لكنه انتهكها
علــى نحــو فظيــع ،وال بــدَّ مــن مســاءلته.
دعــا الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون ،فــي  /21أيلــول خــال االجتمــاع رفيــع المســتوى لالحتفــال بالذكــرى
الســنوية الخامســة والســبعين لتأســيس األمــم المتحــدة ،دعــا العالــم إلــى المســاعدة فــي تأميــن العــودة
اآلمنــة للنازحيــن الســوريين إلــى ديارهــم ،وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد أشــارت فــي تقريــر
أصدرتــه فــي  /9أيلــول إلــى إن النظــام الســوري يمنــع مئــات المواطنيــن الســوريين مــن العــودة مــن لبنــان إلــى
وطنهــم ،مشــيرة إلــى تســجيل  62حالــة اعتقــال /اختفــاء قســري مــن العائديــن مــن لبنــان منــذ بدايــة .2020
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ثالث ًا :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في أيلول:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي َّ
وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان فــي أيلول
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة في ســوريا.
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ألف :القتل خارج نطاق القانون:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول مقتــل  102مدني ـ ًا ،بينهــم  15طفـ ً
ـا و 10ســيدة (أنثــى
بالغــة) النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى ،مــن بيــن الضحايــا  3مــن الكــوادر الطبيــة .كمــا وثقنــا مقتــل
 12ضحيــة قضــوا بســبب التعذيــب .وســجلنا مــا ال يقــل عــن مجــزرة واحــدة .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي األول مــن
َّ
مفصــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
الشــهر الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
المســيطرة 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): 16بينهــم  2طفـ ً
ـا ،و 1ســيدة.
 هيئــة تحريــر الشــام (تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــةالمســلحة).1 :
ً
طفال ،و 1سيدة.
 المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 3 :بينهم 1ً
طفال
 قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي) 5 :بينهم 1ثاني ًا :جهات أخرى:
ً
طفال و 8سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:
وثقنا مقتل  77مدني ًا بينهم 11
ً
طفال
ألغام مجهولة المصدر 7 :بينهم 2
ً
طفال و 3سيدة
رصاص مجهول المصدر 32 :بينهم 1
ً
طفال و  3سيدة.
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها 28 :بينهم 5
ً
طفال و  2سيدة.
قتل على يد مجهولين 7 :بينهم 1
حرس الحدود التركي1 :
ً
طفال.
قذائف مجهولة المصدر1 :
ً
طفال
عبث باألسلحة1 :
باء :االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول مــا ال يقــل عــن  162حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 2
طفـ ً
ـا و 6ســيدة (أنثــى بالغــة) علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،كانــت النســبة األكبــر
منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات ريــف دمشــق فدرعــا .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي الثانــي من
َّ
مفصــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف
الشــهر الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
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تتوزع حصيلة االعتقال َّ
َّ
التعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
 قوات النظام السوري 86 :بينهم  1طفلة ،و 3سيدة. هيئة تحرير الشام.11 : المعارضة المسلحة /الجيش الوطني 34 :بينهم  3سيدة.ً
طفال.
 قوات سوريا الديمقراطية 31 :بينهم 1تاء :االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ســجَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيلــول مــا ال يقــل عــن  5حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيو َّيــة
مدن َّيــة 4 ،مــن هــذه الهجمــات ارتكبتهــا جهــات أخــرى.
مــن بيــن هــذه الهجمــات َّ
وثقنــا  1حادثــة اعتــداء علــى مــدارس ،و 1علــى ســوق ،و 1علــى آليــة تابعــة لمنظمــة
الهــال األحمــر.
تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
ً
أوال :األطراف الرئيسة:
 قوات النظام السوري1 :ثاني ًا :الجهات األخرى:
ارتكبت  4حوادث اعتداء ،توزعت على النحو التالي:
 تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها3 : -رصاص مجهول المصدر1 :
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توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدن َّيــة حســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة
فــي هــذا الشــهر علــى النحــو التالــي:

الجهة الفاعلة
جهات أخرى

قوات النظام

المركز المـُعتدى عليه

السوري

تفجيرات لم نتمكن
من تحديد مرتكبيها

رصاص مجهول
المصدر

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

1

المربعات السكانية

1

األسواق
الشارات اإلنسانية الخاصة

1

الهالل األحمر
البنى التحتية
المقرات الخدمية الرسمية

1

المقرات والمنظمات الدولية

1

المجموع:

1

3

1

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام  2020حتــى تشــرين
األول مــن العــام ذاتــه  298حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســورياَّ .
توزعــت
شــهري ًا علــى النحــو التالــي:
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يظهــر المخطــط اســتمرار انخفــاض حصيلــة االعتــداءات الشــهرية علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة للشــهر
الســادس علــى التوالــي ،حيــث كان التفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل ح ِّيــز التنفيــذ فــي  /6آذار األثــر فــي
ذلــك ،إضافــة إلــى انتشــار جائحــة كوفيــد ،19-التــي أثــرت علــى إمكانــات جيــش النظــام الســوري والميليشــيات
اإليرانيــة المواليــة لــه.
نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة في أيلول:
الخميــس  /10أيلــول 2020 /انتشــرت صــورة علــى شــبكة اإلنترنــت تظهــر عناصــر وآليــات تابعــة لقــوات لنظــام
الســوري داخــل مدرســة عبــد العزيــز قزيــز فــي مدينــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي ،بعــد أن
اســتولت علــى المدرســة ونهبــت محتوياتهــا ،بمــا فــي ذلــك مــواد اإلكســاء ،ومــن ثــم تــم تحويلهــا إلــى مركــز
تدريبــي لعناصــر قــوات النظــام الســوري ،لــم تتمكــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد تاريــخ
اســتيالء قــوات النظــام الســوري علــى المدرســة ،حيــث تخضــع مدينــة معــرة النعمــان لســيطرتها منــذ /28
كانــون الثانــي.2020 /
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صــورة انتشــرت علــى شــبكة اإلنترنــت تظهــر وجــود عناصــر قــوات النظــام الســوري وآلياتهــم داخــل مدرســة
عبــد العزيــز قزيــز فــي مدينــة معــرة النعمــان /إدلــب  10 -أيلــول 2020

ّ
مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي الســوق الرئيــس فــي مدينــة
الســبت  /12أيلــول 2020 /انفجــرت د ّر اجــة نار ّيــة
رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة قرابــة عشــرة مدنييــن بجــراح،
إضافـ ًـة إلــى إصابــة عــدد مــن المحــات التجاريــة بأضــرار ماديــة متوســطة ،مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق
اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل .تخضــع
مدينــة رأس العيــن لســيطرة المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
اإلثنيــن  /14أيلــول 2020 /انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر مقابــل مكتــب هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية
وحقــوق اإلنســان والحريــات التركيــة ( )IHHالواقــع قــرب منطقــة دوار كاوا وســط مدينــة عفريــن بريــف
محافظــة حلــب الشــمالي ،وقــع االنفجــار علــى بعــد 50م مــن المكتــب؛ مــا تســبب بمجــزرة ،إضافــة إلــى إصابــة
بنــاء المكتــب وأثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة المعارضــة المســلحة/
الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
ثاء :حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة
غيــر مشــروعة فــي شــهر أيلــول.
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رابعــ ًا :النظــام الســوري المســؤول الرئيــس عــن انتشــار جائحــة
كوفيــد– :19
اجتــاح وبــاء كوفيــد 19-معظــم دول العالــم ،وتسـبَّب 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 عالمي ـ ًا ،وقــد أعلنــت دول
عــدة منــذ مطلــع آذار  2020عــن وصــول حــاالت مصابــة قادمــة مــن ســوريا إليهــا ،إال أن النظــام الســوري
اســتم َّر فــي حالــة اإلنــكار لوجــود أيــة إصابــات فــي ســوريا حتــى  /22آذار.
ال يُم ِّيــز فيــروس كورونــا المســتجد بيــن شــخص وآخــر أو بيــن منطقــة وأخــرىُ ،
وتعانــي كافــة المناطــق التــي
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  1.1مليــون 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:
• َّ
إن منطقــة إدلــب وريــف حلــب الشــمالي الغربــي ومــا حولهــا ُتعانــي مســبق ًا مــن اكتظــاظ ســكاني كبيــر
بســبب نــزوح عشــرات آالف الســوريين إليهــا ســابق ًا مــن مناطــق عــدة مثــل الغوطــة الشــرقية ،وريــف
ِّ
يصعــب مــن عمليــة
حمــص الشــمالي ،ومــن جنــوب ســوريا ،وأريــاف إدلــب وحمــاة مؤخــر ًا ،وهــذا أمــر
التباعــد الجســدي االجتماعــي.
للســكن (كالمــدارس والدكاكيــن
•يقطــن أغلــب هــؤالء ضمــن مخيمــات عشــوائية أو أبنيــة غيــر مؤهلــة َّ
والشــقق غيــر الجاهــزة ،واألبنيــة المهدمــة ،والمغــارات ،)..التــي تفتقــر إلــى البنــى التحيــة الصحيــة كــدورات
الميــاه وشــبكات الصــرف الصحــي المؤهلــة والميــاه النقيــة ،مــا يجعــل مخصصــات الميــاه الالزمــة
ـل بكثيــر مــن الحالــة الطبيعيــة ومــن بقيــة المناطــق فــي ســوريا ،ويُعانــي
للنظافــة الدوريــة لــكل فــرد أقـ َّ
المشــردون مــن أجــل الحصــول علــى خيــام كافيــة ،ويضطــرون فــي بعــض األحيــان لإلقامــة فــي خيمــة
بصــورة مشــتركة ،وهــذا انعكــس ســلب ًا بشــكل كبيــر علــى النســاء نظــر ًا الحتياجاتهــن الخاصــة.
•يُعانــي 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 ،ووفق ـ ًا
لتقديــرات عــدد مــن المنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية المحليــة فــإن عــدد األطبــاء فــي المنطقــة يتــراوح مــا
بيــن  500إلــى  600طبيــب ،وعــدد األسـرَّة فــي المراكــز الطبيــة يتــراوح بيــن  2500إلــى  3000ســرير ،وعــدد
األس ـرَّة فــي وحــدات العنايــة المركــزة  201ســرير ًا ،و 95جهــاز تنفــس صناعــي للبالغيــن وجميعهــا قيــد
االســتخدام ،ونســبة اإلحصائيــات إلــى عــدد الســكان فــي شــمال غــرب ســوريا تظهــر حجــم العجــز الصــارخ.
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فــي  /14نيســان حـ َّ
ـذرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود مــن أن النظــام الصحــي فــي إدلــب الــذي يتحمــل فــوق طاقته
حاليـ ًا وتنقصــه الكثيــر مــن اإلمــدادات ســينهك في حــال انتشــار كوفيد19-
كمــا ُتعانــي منطقــة الجزيــرة الســورية (ديــر الــزور ،الحســكة ،الرقــة) الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا
ُّ
تضــم أعــداد ًا كبيــرة مــن النازحيــن
الديمقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة ،مــن أوضــاع مشــابهة ،وهــي أيضــ ًا
فــي المخيمــات ،وقــد تسـبَّب اســتخدام روســيا للفيتــو بإلغــاء ثالثــة معابــر مــن المعابــر األربعــة ،وكان معبــر
اليعربيــة مــع العــراق أحــد المعابــر الملغــاة؛ األمــر الــذي تسـبَّب فــي حرمــان المنطقــة مــن تلقــي المســاعدات
َّ
متعمــد ويقــوم
األمميــة بشــكل مباشــر ،وأصبحــت حصــر ًا عبــر النظــام الســوري ،الــذي يضــع عراقيــل بشــكل
موســع في تقريرنــا :العقوبــات مرتبطة باســتمرار االنتهاكات
بعمليــات ابتــزاز منهجيــة تحدَّ ثنــا عنها بشــكل
َّ
وال تشــمل المــواد الطبيــة والغذائيــة ،والتــي ال يجــب أن تكــون عبــر النظــام الســوري ،وتحــدَّ ث عنهــا
األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي تقريــره الصــادر فــي  /21شــباط ،2020 /كمــا تحــدث تقريــر هيومــان رايتس
ووتــش عــن القطــاع الطبــي فــي تلــك المنطقــة والصعوبــات المعقــدة التــي يواجههــا بســبب إغــاق معبــر
اليعربيــة.
أمــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري فهــي أفضــل حـ ً
ـاال 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 اختالف مناطق السيطرة:
واحد :في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري:
يتجسد ذلك في النقاط الرئيسة التالية:
َّ
1 .1أنكــر النظــام الســوري وجــود أيــة حــاالت إصابــة بكوفيــد 19-حتــى  /22آذار ،2020 /مــع األخــذ بنظــر االعتبــار
َّ
أن الحالــة 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؛ نظــر ًا لالحتــكاك
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) عبر
معبــر البوكمــال البــري ،ولــم ُ
يقــم النظــام الســوري بإغــاق منطقــة الســيدة زينب المعروفــة باكتظاظها
الشــديد باإليرانييــن والعراقييــن الشــيعة حتــى  /2نيســان.
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2 .2لــم تتخــذ الســلطات الســورية أيــة إجــراءات فعالــة فــي ســبيل الحــدِّ مــن حركــة العبــور إليهــا مــن بقيــة
الــدول عبــر المعابــر الجويــة ،وبقــي مطــار دمشــق الدولــي يشــهد حركــة طيــران مــع العديــد مــن الــدول من
بينهــا إيــران.
3 .3مراكــز الحجــر الصحــي غيــر مجهــزة وتفتقــر إلــى أدنــى درجــات النظافــة ،ناهيــك عــن الشــروط الصحيــة
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
صــور ًا ومقاطــع مصــورة تظهــر الوضــع المأســاوي لمركــز الحجــر الصحــي فــي منطقــة الدويــر عندمــا
كان يقيــم بــه قادمــون علــى إحــدى الرحــات مــن إيــران.
4 .4لــم َّ
يتخــذ النظــام الســوري إجــراءات جديــة لمنــع اكتظــاظ المواطنيــن أمــام مؤسســات البيــع بالتجزئــة
واألفــران وفــي األســواق التجاريــة ،وفــي وســائط النقــل العامــة ،كمــا لــم ُتتبــع أيــة إجــراءات وقائيــة مــع
بــدء العــام الدراســي الجديــد وإعــادة فتــح المــدارس .وقــد أشــرنا إلــى ذلــك ضمــن سلســلة واســعة مــن
األخبــار علــى مــدى األشــهر الماضيــة.
اثنان :في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وما حولها:
ُ 1 .1تعانــي مناطــق ســيطرة المعارضــة مــن عــدم وجــود ســلطة مركزيــة ُتصــدر تعليمــات موحــدة ،وقــد
انعكــس ذلــك بشــكل كبيــر علــى تفــاوت تعامــل األهالــي مــع فيــروس كورونــا المســتجد.
2 .2انخفــاض درجــة التوعيــة الطبيــة والدينيــة بمخاطــر االكتظــاظ والتجمــع ،وقــد الحظنــا اجتمــاع عشــرات
المصليــن فــي بعــض المســاجد ألداء صلــوات الجمعــة ،وكذلــك فــي بعــض األســواق ،وأحيان ـ ًا إقامــة
مجالــس العــزاء ،دون أن تتخــذ الســلطات المســيطرة بحقهــم أي منــع ،حيــث يســود بيــن النــاس حالــة
مــن الــا مبــاالة الناتجــة بشــكل رئيــس عمــا تعرضــوا لــه مــن عمليــات قصــف وتشــريد وتعذيــب مــن قبــل
قــوات النظــام الســوري وحلفائــه.
بنــاءً علــى مــا ســبق وبــدون شـ ٍّ
ـك 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 دائمـ ًا أن النظــام الســوري
وحليفــه الروســي َّ
متهمــان بشــكل أساســي بتدميــر وقصــف معظــم المراكــز الطبيــة فــي ســوريا ،وبقتــل
المئــات مــن الكــوادر الطبيــة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،وكذلــك مــا زال
العشــرات منهــم فــي عــداد المختفيــن قســري ًا.
َّ
وإن عــدم اإلفــراج عــن المعتقليــن تعســفي ًا 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 تمام ـ ًا فــي حمايــة المدنييــن الســوريين ،بــل إنــه ســخرَّها لحمايــة
العائلــة الحاكمــة واالســتمرار فــي الحكــم ولــو تشــرد  13مليــون مواطــن ســوري خــارج منازلهــم ولــم يتمكــن
معظمهــم مــن العــودة إليهــا بســبب عمليــات النهــب والتدميــر الواســعة التــي طالتهــا.
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خامس ًا :مرفقات:
( )1القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد  102مدنيــا بينهــم  15طفــا و 10ســيدات و 3مــن الكــوادر الطبيــة
و 12ضحيــة بســبب التعذيــب
( )2توثيــق مــا ال يقــل عــن  162حالــة اعتقــال تعســفي /احتجــاز فــي ســوريا فــي أيلــول  2020بينهــم  2طفــا
و 6سيدات

سادس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
•أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى َّ
أن الهجمــات وُ جّ هــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة ،وقــد ارتكبــت قــوات
الحلــف الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون ،إلــى االعتقــال َّ
والتعذيــب
واإلخفــاء القســري ،كمــا تسـبَّبت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة،
وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى االعتقــاد َّ
بأنــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى
المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.
•لــم تكتــف الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي ،بــل طــال الخــرق قــرارات
ِ
مجلــس األمــن الدولــي ،وبشــكل خــاص القــرار رقــم  ،2139والقــرار رقــم  2042المتع ِّلــق باإلفــراج عــن
المعتقليــن ،والقــرار رقــم  2254وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
•لــم ُنســجِّ ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيه تحذير قبــل أية هجمة من
الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني ،وهــذا لــم يحصــل مطلق ـ ًا منــذ بدايــة الحــراك
ـدل بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.
الشــعبي ،ويـ ُّ
• َّ
إن حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة ،ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا ،والطابــع
المنســقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي
العشــوائي للقصــف والطبيعــة
َّ
سياســة دولــة.
•إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي َّ
نفذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة
الكرديــة تعتبــر خرق ـ ًا واضح ـ ًا للقانــون الدولــي اإلنســاني ،وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
•انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام القانــون الدولــي اإلنســاني ،مُ تســببة فــي مقتــل العديد مــن المدنييــن ،وأضرار
فــي مراكــز حيويــة مدنية.
•خرقــت المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم  2139عبر هجمــات تعتبر بمثابة
انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي ،متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق
إصابــات بهــم بصــورة عرضية.
•إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر ،وال ســيما عمليــات القصــف ،قــد تسـبَّبت بصــورة عرضيــة فــي
حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق َّ
الضــرر باألعيــان المدنيَّــة.
بــأن َّ
وهنــاك مؤشــرات قويــة جــد ًا تحمــل علــى االعتقــاد َّ
الضــرر كان مفرطــ ًا جــد ًا إذا مــا قــورن بالفائــدة
العســكرية المرجــوة.
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• َّ
إن اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُع ِّبــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة
مُ بيَّتــة بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى ،وهــذا يُخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان ،وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف  4المــواد (.)32 ،31 ،27
َّ
التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:
•يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
ـص بشــكل
واضــح علــى “توقــف فــور ًا 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
َّ
ويتضمــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة
علــى غــرار حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة
الخطيــرة.
•علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة ،الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام
َ
وكشــف تورطهــا فــي هــذا َّ
الصــدد.
الســوري ،الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة،
َّ
المختصــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات
•مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة
اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي َّ
توقفــت فيهــا المعــارك ،وفــي مخيمــات المشــردين
داخليــ ًا ومتابعــة الــدول ،التــي تعهــدت َّ
بالتبرعــات الالزمــة.
إلى المجتمع الدولي:
ـل انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب َّ
التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي
•فــي ظـ ِّ
إلقامــة تحالفــات لدعــم َّ
الشــعب الســوري ،ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع
والســعي إلــى ممارســة الواليــة القضائية
الحصــار ،وزيــادة جرعــات الدَّ عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة ،فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص
المتورطيــن.
•دعت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مرار ًا وتكرار ًا في عشــرات الدراســات والتقارير وباعتبارها عضو
فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ”)ICRtoPإلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية
الحمايــة ( ،)R2Pوقــد تـ َّ
ـم 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 يُعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
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•تجديد َّ
الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة في ســوريا عبــر الجمعية العامة لألمــم المتحدة ومجلس
• َّ
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.
•انطالقـ ًا مــن مســؤولية كافــة دول العالــم ،نرحــب بالخطــوة التــي اتخذتهــا الحكومــة الهولنديــة لمســاءلة
ً
دوال أخــرى أن تســائل النظــام الســوري
النظــام الســوري عــن خرقــه التفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وندعــو
باعتبــاره قــد خــرق جميــع االتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،وأغلــب هــذه االتفاقيــات لديهــا آليــة
مشــابهة التفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وقــد خــرق النظــام الســوري اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واتفاقيــة
حظــر التمييــز العنصــري ،واتفاقيــة ســيداو ،واتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،وغيرهــا.
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
الســامية أن ُتقــدِّ م تقريــر ًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئات األمــم المتحدة
•علــى المفوضــة َّ
عــن االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة ،باعتبارهــا ُن ِّفــذت مــن قبــل أطــراف
ِّ
النــزاع والقوى المســيطرة.
•تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجــرة ورفــع َّ
التوعيــة
المحليــة لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطــر.
•إنشــاء َّ
منصــة تجمــع عــدد ًا مــن المنظمــات الســورية الفاعلــة فــي مجــال توثيــق االنتهــاكات والمســاعدة
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.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
التقريــر َّ
•فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا َّ
الســابقة ،والشــبكة الســورية لحقــوق
والتقاريــر َّ
للتعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة َّ
اإلنســان علــى اســتعداد َّ
والتفاصيــل.
إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة :IIIM
•جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي َّ
تم توثيقها في هذا التقرير.
التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
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إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
•إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض َّ
التصعيد.
•إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم اللجنــة
الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.
إلى النظام السوري:
• َّ
التوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات والمــدارس
واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميــل المتفجــرة.
•إيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آالف المواطنين السوريين داخل مراكز االحتجاز.
•الكشــف عــن مصيــر قرابــة  84ألــف مواطــن ســوري اعتقلتهــم األجهــزة األمنيــة وأخفــت مصيرهــم حتــى
اآلن.
•االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.
•تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا ،وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو
القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.
•تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا ،وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو
القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.
إلى النظام الروسي:
•فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي َّ
التقريــر ،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.
• َّ
التوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدن َّيــة واحتــرام القانــون
العرفــي اإلنســاني.
•علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا َّ
التوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض
َّ
التصعيد ،والضغط على النظام الســوري لوقف الهجمات العشــوائية كافة ،والســماح غير المشــروط
بدخــول المســاعدات اإلنســانية إلى المناطــق المحاصرة.
• َّ
التوقــف عــن اســتخدام األســلحة الحارقــة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان وتعويــض الضحايــا وذويهم
عــن جميــع األضــرار البشــرية والماديــة ،التــي لحقــت بهــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة ،وتقديــم العــاج
لعشــرات المصابيــن المدنييــن.
•نشــر خرائــط تفصيليــة بالمواقــع ،التــي شـ َّـنت فيهــا القــوات الروســية هجمــات بالذخائــر العنقوديــة ،وتزويــد
األمــم المتحــدة وإطــاع المجتمــع الســوري عليهــا ،وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة المخلفــات التــي لــم تنفجــر بعــد.
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•البــدء فــي تحقيــق اختــراق فــي قضيــة المعتقليــن عبــر الكشــف عــن مصيــر  83ألــف مختــف لــدى النظــام
ٍ
الســوري.
إلى الحلف (قوات التحالف الدولي ،وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية):
ـأن بعـ َ
•يتوجَّ ــب علــى دول َّ
التحالــف الدولــي أن تعتــرف بشــكل صريــح بـ ّ
ـض عمليــات القصــف خ َّلفــت قتلــى
مدنييــن أبريــاء ،وأن تحــاول بـ ً
ـدال عــن اإلنــكار المســارعة فــي فتــح تحقيقــات جد َّيــة ،واإلســراع فــي عمليــات
تعويــض الضحايــا والمتضرريــن ،واالعتــذار منهــم.
•يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
الضغــط عليهــا لوقف تجاوزاتهــا كافة في جميع
المناطــق والبلــدات التي ُتســيطر عليها.
•يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إلــى أن تلتــزم قــوات
ســوريا الديمقراطيــة بقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ،وهــذه
مســؤولية الــدول الداعمــةَّ ،
وإن اســتمرار تزويــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالســاح والدَّ عــم مــع العلــم
بأنهــا تقــوم بانتهــاك قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني يعتبــر مســاهمة فــي هــذه االنتهــاكات.
•علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
التوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن
ـم اعتقالهــم بهــدف عمليــات َّ
فــي ذلــكَّ ،
والتعهــد بإعــادة جميــع األطفــال ،الذيــن تـ َّ
التجنيــد فــور ًا.
• 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.
بالتوقــف عــن أيَّــة عمليــات اعتقــال تعســفيَّ ،
التعهــد َّ
• َّ
والتحقيــق فــي الحــوادث التــي خ َّلفــت انتهــاكات
للقانــون الدولــي اإلنســاني.
•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.
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المنظمات اإلنسانية:
•وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلي ًا.
•بذل جهود في عمليات إزالة األلغام على التوازي مع العمليات اإلغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.

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