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أواًل: مقدمة ومنهجية:

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

ــا مــن توثيقهــا. التــي تمكنَّ

ــابقة  مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا السَّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، التــي تمكنــا 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي حزيــران والنصــف األول مــن عــام 2021،  مــن توثيقهــا، وُيركِّ
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 التقريــر الضــوء علــى 
الهجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غيــر المشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، البراميــل 
ــة، التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية  المتفجــرة، األســلحة الحارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي 

الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

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

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في حزيران 2021:

ــات العســكرية فــي شــمال غــرب  ــرة العملي ــذ أشــهر عــدة فــي وتي ــر مســبوق من ــران ارتفاعــًا غي شــهد حزي
ســوريا، وخاصــة القصــف األرضــي لقــوات الحلــف الســوري الروســي علــى المنطقــة، والتــي طالــت مناطــق 
بعيــدة عــن خطــوط التمــاس كمدينــة أريحــا فــي ريــف إدلــب ومحيــط مدينــة إدلــب. واجهتنــا فــي الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان خــال هــذا الشــهر صعوبــة فــي تحديــد مصــدر القصــف إن كان روســي أم ســوري 
فــي حــوادث عــدة ومــا زالــت قيــد التحقــق حتــى لحظــة صــدور هــذا التقريــر. كمــا رصدنــا اســتخدام ذخائــر عــدة كان 
أبرزهــا الذخائــر الموجهــة بــدارة كراســنوبول الليزريــة روســية الصنــع والتــي تتميــز بإصاباتهــا الدقيقــة، كمــا حلــق 

طيــران االســتطاع الروســي بشــكل مكثــف طــوال الشــهر فــي أجــواء المنطقــة.

تركــز القصــف األرضــي علــى مناطــق ســهل الغــاب بريــف حمــاة الغربــي مســتهدفًا مناطــق مأهولــة بالســكان، 
كان أبرزهــا القصــف الــذي تعــرض لــه مركــز الدفــاع المدنــي فــي بلــدة قســطون فــي 19/ حزيــران الــذي أودى 
بحيــاة أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي، والــذي لــم نتمكــن مــن تأكيــد مصــدره )روســي أم نظــام ســوري( حتــى لحظــة 
ــي،  ــة بريــف إدلــب الجنوب ــي فــي منطقــة جبــل الزاوي ــر، كمــا طــال القصــف المركــز القطــاع الغرب إصــدار التقري
كقــرى وبلــدات البــارة وابديتــا وإبليــن وبلشــون وإحســم وكنصفــرة، وتســبب فــي ســقوط ضحايــا مدنييــن. 
تعــد منطقــة جبــل الزاويــة مــن المناطــق المأهولــة بالســكان وتزامــن القصــف والتصعيــد العســكري علــى 
المنطقــة مــع موســم حصــاد محصولــي الكــرز والمحلــب، لبــث الرعــب فــي قلــوب المزارعيــن، نشــير إلــى ارتفــاع 
حــوادث القصــف التــي طالــت أبنيــة عاليــة، أبرزهــا خزانــات الميــاه التــي تتموضــع فوقهــا أبــراج اتصــاالت وإنترنــت؛ 

مــا تســبب فــي انقطــاع شــبكات االتصــال فــي تلــك المناطــق.

رصدنــا فــي حزيــران غــارات جويــة روســية طالــت مناطــق مدنيــة، رصدنــا فــي 10/ حزيــران غــارات علــى أطــراف قريــة 
المــوزرة بجبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي، وفــي 12/ حزيــران قــرب منــازل مدنيــة فــي قريــة منطــف وأطــراف 

قريــة ســرجة بريــف إدلــب الجنوبــي، كمــا ســجلنا غــارات روســية علــى معســكرات تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام.

ــران، طــال  تعرضــت مدينــة عفريــن فــي شــمال غــرب محافظــة حلــب لقصــف صاروخــي مــزدوج فــي 12/ حزي
القصــف الثانــي مشــفى الشــفاء فــي المدينــة، مــا تســبب فــي مقتــل 14 شــخصًا، بينهــم 12 مدنيــًا، منهــم 1 
ــى أضــرار فــي المنشــأة وخروجهــا عــن  ــة، إضافــة إل ــا 3 مــن الكــوادر الطبي طفــًا و5 ســيدة، مــن بيــن الضحاي
الخدمــة. لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدر القصــف بدقــة حتــى اآلن حيــث تتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات 
النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران 

ــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم. ــة لتحدي ــت التحقيقــات جاري عليهــا، ومــا زال

جوبــه قصــف قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى شــمال غــرب ســوريا بــرد مــن الفصائــل المســلحة وهيئــة 
ــة، وتركــز قصفهــا علــى معســكر جوريــن فــي ريــف حمــاة الشــمالي  ــى القــوات التركي ــر الشــام، إضافــة إل تحري
الغربــي ومواقــع أخــرى لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه فــي القــرى والبلــدات التــي يســيطر عليهــا فــي ريــف 

إدلــب الجنوبــي وريــف معــرة النعمــان وهــي مناطــق ليســت مأهولــة بالســكان.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/10/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%a8%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/08/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%ad/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/07/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/24/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/22/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ac%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/20/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/22/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ae%d9%81%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%81%d9%8a-21-%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d8%b1/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=94479
https://news.sn4hr.org/ar/?p=94460
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اســتمرت فــي حزيــران االشــتباكات بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي القــرى 
بت  التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة؛ تســبَّ
فــي ســقوط قتلــى مــن الطرفيــن دون حــدوث تغيــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إلــى أن هــذه المنطقــة 

تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2019.

علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي حزيــران عــدة تفجيــرات بعبــوات ناســفة ودراجــات ناريــة فــي مناطــق البــاب 
ــا المدنييــن والجرحــى، وتســببت  ــن فــي ريــف حلــب، خلفــت عشــرات الضحاي وجرابلــس ومحيــط مدينــة عفري
بأضــرار فــي منشــآت مدنيــة وســيارات عســكرية تابعــة لفصائــل الجيــش الوطنــي، كمــا شــهدت مدينتــي رأس 
العيــن بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي وتــل أبيــض بريــف الرقــة الشــمالي الغربــي تفجيــرات ألحقــت أضــرارًا 

ماديــة فــي البنــى التحتيــة.

شــهَد حزيــران اســتمرارًا فــي حــوادث قتــل المدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي 
 مــن القــوى المســيطرة ببــذل أيــة جهــود 

ٍ
ســوريا، حيــث ســجلنا حــوادث عــدة؛ وهــذا مؤشــر علــى عــدم قيــام أي

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

ــزور  ــر ال ــف دي ــدات ري ــد مــن المناطــق كقــرى وبل ــال فــي العدي ــات االغتي ــران اســتمرارًا لعملي ســجلنا فــي حزي
ــة يعتقــد أنهــم يتبعــون  ــي الهوي ــد مســلحين مجهول ــى ي ــن عل ــل عــدد مــن المدنيي والرقــة، تســببت فــي مقت

لتنظيــم داعــش. 

فــي 23/ حزيــران طالــب النظــام الســوري عــن طريــق الضامــن الروســي أهالــي درعــا البلــد فــي مدينــة درعــا 
بتســليم عــدد مــن األســلحة لــه، وعلــى إثــر رفــض األهالــي مطالبــه قامــت قواتــه بإغــاق الطــرق المؤديــة إلــى 
المنطقــة والتضييــق علــى حركــة المدنييــن مــن المنطقــة وإليهــا، لــم يتــم التوصــل حتــى لحظــة إعــداد التقريــر 

ألي اتفــاق ومــا زالــت المنطقــة تخضــع للتضييــق والترهيــب.

كمــا تعرضــت المنطقــة الوســطى والجنوبيــة لهجــوم جــوي إســرائيلي مــن المجــال الجــوي اللبنانــي فــي 8/ 
ــاء.  ــة ســانا لألنب ــات وفــق مــا نشــرت وكال ــى المادي ــران اقتصــرت أضــراره عل حزي

تســوية  أجــروا  الذيــن  األشــخاص  واعتقــال  ماحقــة  فــي  حزيــران  فــي  الســوري  النظــام  قــوات  اســتمرت 
ــزت  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال 
جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش. وســجلنا أيضــًا حــوادث اعتقــال بحــق مواطنيــن بينهم ســيدات من أبنــاء مدينة 
الســويداء فــي مدينــة حمــص ونعتقــد أنهــا جــرت بنــاًء علــى تقاريــر أمنيــة كيديــة. ورصدنــا عمليــات اعتقــال فــي 
محافظــة درعــا اســتهدفت عامليــن ســابقين فــي المؤسســات الخدميــة المدنيــة التــي كانــت تعمــل فــي عــدة 
مناطــق عندمــا كانــت تلــك المناطــق غيــر خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري. إضافة لما ســبق ســجلنا 
عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة عــدم مشــاركتهم فــي االنتخابــات الرئاســية المنعقــدة فــي 
ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة ريــف  26/ أيــار، وذلــك ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة، وتركَّ

دمشــق، وتــم اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/01/%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d9%84%d8%a8-4/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=94967
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/28/%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d9%84%d8%a8/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=94737
https://news.sn4hr.org/ar/?p=94615
http://www.sana.sy/?p=1405148
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علــى صعيــد عمليــات اإلفــراج اإلفراجــات، رصدنــا فــي حزيــران إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل مــا ال 
ــه  ــاء محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة ل يقــل عــن 117 شــخصًا جميعهــم مــن أبن
فــي محافظــة دمشــق، وذلــك ضمــن عمليــة المصالحــة التــي ُيجريهــا النظــام الســوري فــي محافظــة ريــف 
دمشــق. وبحســب مــا أبلغنــا بــه األهالــي وأقربــاء وأصدقــاء المفــرج عنهــم وبحســب مــا ســجلناه فــي قاعــدة 
البيانــات لدينــا، فقــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري ُمــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن الســنة 
ُلــوا عبــر مداهمــات أو لــدى مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا 

ِ
إلــى ثــاث ســنوات. وكانــوا قــد اعُتق

دون توضيــح األســباب، ودون مذكــرة اعتقــال، ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن ناحيــة ممارســات 
التعذيــب، وشــبه انعــدام فــي الرعايــة الصحيــة والطبيــة، واالكتظــاظ الشــديد لمراكــز االحتجــاز، وقــد أظهــرت 

الصــور التــي حصلنــا عليهــا لعــدد مــن المفــرج عنهــم الحالــة الصحيــة الســيئة لهــم.

لنا فــي حزيــران اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
واإلخفــاء القســري، وارتفــاع حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة 
اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعش، بعض هــذه الحمات جرى بمســاندة مروحيات 
تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة ديــر الــزور، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال 

اســتهدفت صحفييــن ونشــطاء إعامييــن، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي الحســكة والرقــة.

ــزت فــي محافظــة إدلــب،  ــر الشــام بحــق المدنييــن، تركَّ ــران عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحري شــهَد حزي
ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق 
أبــواب  ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير  تمَّ ســيطرتها، 
المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة، كمــا ســجلنا عمليــات 
اعتقــال قامــت بهــا عناصــر هيئــة تحريــر الشــام بحــق مدنييــن اتهمتهــم بالتواصــل مــع قــوات النظــام الســوري 

إلجــراء مصالحــات والعــودة إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري.

مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي حزيــران بعمليــات احتجــاز تعســفي وخطــف، 
معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدف قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدنــا حــاالت 
ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا  احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال 

 واضحــة.  
ٍ

والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

شــهد حزيــران اســتمرار تســجيل إصابــات وحــاالت وفــاة بفيــروس كوفيــد-19 فــي مناطــق ســيطرة قــوات 
ــل  ــة، فيمــا شــهدت مناطــق ســيطرة فصائ النظــام الســوري ومناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي
المعارضــة ارتفاعــًا كبيــرًا فيهــا مقارنــة بأشــهر ســابقة ورصدنــا فــي حزيــران تســجيل الحصيلــة الشــهرية 
األعلــى مــن حيــث اإلصابــات التــي يتــم توثيقهــا فــي تلــك المناطــق منــذ مطلــع عــام 2021. مــا زلنــا فــي الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان نرصــد فعاليــات فــي عمــوم مناطــق ســوريا فــي ظــل غيــاب كامــل لإلجــراءات 

االحترازيــة.

على صعيد جائحة كوفيد-19:

https://news.sn4hr.org/ar/?p=94664
https://news.sn4hr.org/ar/?p=94664
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/04/%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7/
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فــي 26/ حزيــران أكــّد حســن الغبــاش وزيــر الصحــة خــال اجتمــاع مجلــس الــوزراء التابــع للنظــام الســوري أنــه 
تــم االنتهــاء مــن تلقيــح كل الطواقــم الطبيــة، بينمــا تــم إعطــاء اللقــاح لجــزء كبيــر للمســجلين عبــر المنصــة 

اإللكترونيــة للــوزارة.

وقــد تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة فــي حكومــة النظام الســوري عــن 1020 حالة إصابــة و106حالة 
وفــاة فــي شــهر حزيــران، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة 25515 إصابــة و1876 حالة وفاة حتــى 30/ حزيران.

وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفيــات بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي حزيــران وفــق 
مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر                          حالــة إصابــة و39 حالــة وفــاة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، وقــد 

بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا فــي 30/ حزيــران 25661 إصابــة و709 وفــاة.

وقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 30/ حزيــران 18510 حالــة منهــا 763 حالــة وفــاة وفــق هيئــة 
الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 635 حالــة إصابــة و34 حالــة 

ــران. وفــاة فــي حزي

المعيشــية عــاد  النواحــي  ترافقــت بتحســن فــي بعــض  التــي  الرئاســية  انتهــاء مســرحية االنتخابــات  بعــد 
النظــام الســوري لممارســة التضييــق علــى مواطنيــه مــن جديــد، حيــث رصدنــا ارتفاعــًا فــي وتيــرة انقطــاع التيــار 
ــاء،  ــز، والتــي يعــود أحــد أســبابها إلــى قلــة المخصصــات الموزعــة علــى األحي ــي، وازدحامــًا علــى المخاب الكهربائ
وهــذا مــا أكــده تصريــح نقلتــه صحيفــة تشــرين فــي 20/ حزيــران عــن أحمــد الحلبــي، مختــار حــي حلــب الجديــدة 

فــي مدينــة حلــب، حــول وصــول 600 ربطــة فقــط لحــي يضــّم عشــرة آالف عائلــة يوميــًا.

فــي 1/ حزيــران أعلــن المصــرف الزراعــي التعاونــي التابــع للنظــام الســوري عــن رفــع الدعــم الحكومي عن أســعار 
األســمدة الزراعيــة وحــدد ســعر بيــع ســماد الســوبر فوســفات بـــ 1.112 مليــون ليــرة/ للطــن الواحــد، وســماد 
ــا بـــ 1.366 مليــون ليــرة/ للطــن الواحــد، وبذلــك ترتفــع قيمــة الســماد بمقــدار 3 اضعــاف وفــق مــا ذكرتــه  اليوري
مصــادر محليــة، ممــا ســينعكس علــى أســعار المنتوجــات الزراعيــة ويشــكل عبئــاً علــى كاهــل المواطــن الســوري.

فــي 12/ حزيــران طالــب المجلــس العلمــي للصناعــات الدوائيــة وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري 
بزيــادة أســعار العديــد مــن الزمــر الدوائيــة، خشــية اضطــرار بعــض منشــآت الصناعــات الدوائيــة لإلقفــال، اثــر 
ذلــك أعلنــت مديريــة الشــؤون الصيدالنيــة فــي وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري فــي 17/ حزيــران عــن 
اســتجابتها ونشــرت قوائــم لألصنــاف الدوائيــة التــي تــم رفــع أســعارها، وعــزت ذلــك إلــى العقوبــات االقتصاديــة 
ــات هــذا  ــدوالر األمريكــي، نخشــى فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تداعي وارتفــاع ســعر صــرف ال
القــرار وأثــره علــى الوضــع الصحــي للمرضــى وخصوصــًا أصحــاب األمــراض المزمنة فــي ظل الركــود االقتصادي 

الــذي تعانــي منــه البــاد.

على صعيد الوضع المعيشي:

،EWARN 2120

http://moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=242&smid=1050&ArticleID=1134&reftab=56&t=%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1&language=ar-YE
http://www.sana.sy/?p=1421612
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-370.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-370.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-370.pdf
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1632450386944892
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1632450386944892
http://tishreen.news.sy/?p=685713
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/40988-%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-300-%D8%9F
http://www.sana.sy/?p=1400489
http://www.alwehda.gov.sy/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/40988-%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-300-%D8%9F
https://www.alwatanonline.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A/
https://arabic.rt.com/middle_east/1242856-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في النصف األول 7
من عام 2021

شــهدت مدينــة منبــج وريفهــا شــرق محافظــة حلــب فــي 1/ حزيــران لليــوم الثانــي علــى التوالــي مظاهــرات 
شــعبية فــي عــدة مناطــق احتجاجــًا علــى ممارســات قــوات ســوريا الديمقراطيــة وفــرض التجنيــد اإلجبــاري 
واالعتقــاالت وغــاء األســعار، أطلقــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة الرصــاص علــى المتظاهريــن، مــا تســبب 
فــي ارتفــاع حصيلــة الضحايــا إلــى 5 مدنييــن، 4 منهــم فــي مدينــة منبــج، ومدنــي واحــد فــي قريــة الهدهــود التابعــة 
للمدينــة. فــي 2/ حزيــران عقــد اجتمــاع ضــم وجهــاء المنطقــة ومشــايخها مــع اإلدارة الذاتيــة والعســكرية 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة انبثــق عنــه اتفــاق يقضــي بوقــف االحتجاجــات واإلضــراب مقابــل ايقــاف العمــل 
بقانــون الدفــاع الذاتــي وإطــاق ســراح كافــة المعتقليــن فــي األحــداث األخيــرة وتشــكيل لجنــة للتحقيــق فــي 

الحيثيــات التــي تــم فيهــا إطــاق النــار ومحاســبة كل مــن كان متورطــًا فــي ذلــك.

تســتمر فــي شــمال غــرب ســوريا المعانــاة مــن ارتفــاع أســعار الوقــود الرتباطــه بســعر صــرف الليــرة التركيــة، 
حيــث يتــم تزويــد المنطقــة بالوقــود مــن األراضــي التركيــة عبــر معبــر بــاب الهــوى، وقــد ســجلت أســعار الوقــود 
فــي حزيــران قيمــًا غيــر مســبوقة فبلــغ ســعر مــادة البنزيــن 6.80 ليــرة تركيــة/ لتــر، والمــازوت 6.42 ليــرة تركيــة/ 
ــدوالر  ــة األساســية بارتفــاع ســعر ال ــرت أســعار المــواد الغذائي ــة. كمــا تأث ــرة تركي ــر، وأســطوانة الغــاز 93 لي لت
والليــرة التركيــة والــذي انعكــس علــى معيشــة المواطنيــن فــي ظــل انتشــار البطالــة نظــرًا للكثافــة الســكانية 

المرتفعــة وعــدم وجــود بيئــة مناســبة لاســتثمار فــي ظــل التخــوف المســتمر مــن العمليــات العســكرية.
بت موجــة الحــر التــي شــهدتها عمــوم ســوريا بانــدالع حرائــق كبيــرة فــي المناطــق الحراجيــة بريــف جســر  تســبَّ

الشــغور الغربــي بريــف إدلــب الغربــي، متســببة بخســائر ماديــة فــي المحاصيــل.

ــزور اســتمرارًا  ــر ال تشــهد مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وعلــى وجــه الخصــوص فــي ريــف دي
فــي أزمــة توفــر مــادة الخبــز بســبب ارتفــاع اســعار كيــس الطحيــن وقلــة األفــران العاملــة وارتفــاع تكاليــف 
اإلنتــاج، ومــع حلــول فصــل الصيــف تبــدأ معانــاة المواطنيــن فــي تأميــن مــادة الثلــج فــي ظــل انقطــاع التيــار 
ــى  ــة عل ــدات الطاقــة الكهربائي ــذ ســنوات وغــاء مــادة الوقــود وعــدم قــدرة مول ــي عــن المنطقــة من الكهربائ

تشــغيل الثاجــات.

اســتمرت معانــاة ســكان المخيمــات فــي شــمال وشــرق ســوريا فــي شــهر حزيــران، وخصوصــًا فــي ظــل 
ــا انــدالع حرائــق عديــدة فــي المخيمــات، فــي ريــف  االرتفــاع الشــديد لدرجــات الحــرارة نهايــة الشــهر، كمــا وثقن
بت فــي وفــاة عــدة أشــخاص بينهــم أطفــال، وجــلُّ تلــك الحــوادث بســبب  إدلــب علــى وجــه الخصــوص، تســبَّ

اســتخدام وســائل الطبــخ بشــكل خاطــئ وانفجــار بطاريــات الطاقــة الشمســية.

نشــير أيضــًا إلــى قصــف مخيــم األبــرار للنازحيــن شــمال محافظــة إدلــب، فــي 9 حزيــران، ذلــك مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري؛ مــا تســبَّب بأضــرار ماديــة فــي المخيــم.

شــهد حزيــران اســتمرار عمليــات القتــل فــي مخيــم الهــول1  علــى أيــدي مجهوليــن، حيــث وثقنــا مقتــل 5 مدنييــن 
بينهم 3 ســيدات.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

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

https://news.sn4hr.org/ar/?p=94331
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/19/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b7%d9%81%d9%84%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/09/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad-7/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/28/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/12/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/30/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/06/30/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8e%d9%8a-%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84/
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فــي 2/ حزيــران ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج الدفعــة السادســة عشــر 2 من النازحيــن والمؤلفة 
مــن قرابــة 202 شــخصًا مــن أبنــاء محافظــة حلــب، بمغــادرة مخيــم الهــول إلــى قراهــم وبلداتهــم وذلــك بنــاًء 
علــى قــرار اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بإفــراغ مخيــم الهــول الــذي اتخذتــه فــي شــهر 
تشــرين األول 2020، كمــا قامــت القــوات ذاتهــا فــي الـــ 5 مــن حزيــران وفــي مدينــة القامشــلي بريــف الحســكة 
الشــمالي الشــرقي بتســليم ثالثــة أطفــال وســيدة مــن عوائــل تنظيــم داعــش إلــى وفــد مــن وزارة الخارجيــة 

الهولنديــة.

تســتمر معانــاة قاطنــي مخيــم الركبــان فــي ريــف حمــص الشــرقي قــرب الحــدود الســورية األردنيــة؛ وذلــك 
جــراء العديــد مــن المشــكات والتحديــات، بشــكل خــاص علــى الصعيــد الطبــي، وقــد ناشــدت هيئــة العاقــات 
العامــة والسياســية للباديــة الســورية فــي مخيــم الركبــان3 فــي 11/ حزيــران الحكومــة األردنيــة للســماح للمرضى 

مــن ذوي الحــاالت الحرجــة والمحتاجيــن إلــى عمليــات بالدخــول إلــى المستشــفيات األردنيــة وإنقــاذ حياتهــم.

فــي لبنــان، قامــت قــوات الجيــش اللبنانــي فــي 26/ حزيــران بهــدم قرابــة 30 خيمــة مــن البيتــون فــي مخيــم خالــد 
ــن  ــه الاجئي ــع بموجب ــي ُيمن ــى قــرار قضائ ــاء عل ــة بن ــدة رعيــت – قضــاء زحل ــن الســوريين فــي بل األحمــد لاجئي
الســوريين مــن إنجــاز أي إنشــاءات إســمنتية ضمــن نطــاق المخيمــات التــي يتواجــدون فيهــا، مــا تســبب 
بتشــريد ســكانها، نشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي تقــوم بهــا قــوات الجيــش اللبنانــي بهــدم الخيــم 

ذات الجــدران البيتونيــة.

فــي 3/ حزيــران أعلــن برنامــج األغذيــة العالمــي أنــه اعتبــارًا مــن تمــوز المقبــل، لــن يحصــل 21 ألــف الجــئ ســوري 
فــي األردن علــى المســاعدات الغذائيــة الشــهرية، بســبب نقــص التمويــل. وقــال ألبرتــو كوريــا مينديــز، ممثــل 
برنامــج األغذيــة العالمــي والمديــر اإلقليمــي فــي األردن: “هــذه خيــارات مؤلمــة. مــاذا بعــد، إذا لــم نحصــل علــى 
المزيــد مــن المســاهمات؟ قــد نجــد أنفســنا مضطريــن إلــى قطــع المســاعدات الغذائيــة عــن ربــع مليــون 

الجــئ آخريــن يعيشــون خــارج المخيمــات بحلــول أيلول/ســبتمبر”.

فــي 23/ حزيــران قالــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي تقريرهــا حــول االحتياجــات 
المتوقعــة إلعــادة التوطيــن علــى مســتوى العالــم لعــام 2022 أن الاجئيــن الســوريين وللعــام الســادس علــى 

التوالــي مــن أكثــر المجموعــات التــي لديهــا أعلــى مســتوى مــن احتياجــات إعــادة التوطيــن.

تجديد آلية دخول المساعدات اإلنسانية إلى سوريا:
مــع اقتــراب موعــد التصويــت علــى القــرار األممــي 2533 )2020( المتعلــق بتجديــد آليــة دخــول المســاعدات 
اإلنســانية إلــى ســوريا عبــر الحــدود، والــذي تنتهــي صاحيتــه في 10/ تمــوز الجاري 2021، تحــذر منظمات حقوقية 
ودول داعمــة للشــعب الســوري مــن مخاطــر عــدم التجديــد ومــا ســيؤول إليــه حــال النازحيــن والمهجريــن فــي 

حــال اســتخدام روســيا الفيتــو بشــكل تعســفي ضــد تجديــده. 

فــي 7/ حزيــران أكــد ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي تصريحــه الصحفي 
اليومــي، علــى ضــرورة إبقــاء معبــر بــاب الهــوى الحدودي مــع تركيا، مفتوحًا أمام قوافل المســاعدات اإلنســانية 
األمميــة: “بــاب الهــوى هــو آخــر شــريان حيــاة يحــول دون وقــوع كارثــة إنســانية لمالييــن األشــخاص فــي 
ســوريا، وعلــى الرغــم مــن الجهــود المســتمرة إليصــال عــدد صغيــر مــن الشــاحنات عبــر خــط دمشــق، إال أنــه 

ال يوجــد بديــل لتقديــم المســاعدات بهــذا الحجــم وبهــذا النطــاق”.

2  إثــر القــرار 146 الــذي أصدرتــه اإلدارة الذاتيــة فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 10/ تشــرين األو ل/ 2020 القاضــي بالســماح لمــن يرغــب مــن الســوريين فــي المخيــم بمغادرتــه 

بعــد اســتكمال اإلجــراءات الازمــة

3  هيئة محلية ُتعنى بالوضع االجتماعي واإلغاثي والسياسي لقاطني مخيم الركبان.

https://www.trouw.nl/politiek/nederlandse-regering-haalt-is-vrouw-en-kinderen-uit-syrie~b50b9b6c/
https://hawarnews.com/ar/haber/alidarh-althatyh-tslm-thlathh-atfal-wamrah-mn-awael-daash-ila-alhkwmh-alhwlndyh-h51001.html
https://drive.google.com/file/d/17W6xLahM2dCnF1ubDHxrxbuwp6F4WcJu/view
https://orient-news.net/ar/news_show/191002/0/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84?fbclid=IwAR0t5_cIiHHxjVKAQZSYPJTa0NovRdsYLMAkJTvpoQ7_oX1oTjpsDMADaVE
https://ar.wfp.org/news/funding-crunch-forces-wfp-scale-back-food-assistance-syrian-refugees-jordan
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2021/6/60d381d94.html?query=%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2533(2020)
https://www.un.org/press/en/2021/db210607.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/db210607.doc.htm
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فــي 10/ حزيــران طالبــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقرير لها حمل عنوان “الفيتو الروســي ســُيغلق 
شــريان اإلغاثــة األخيــر” مجلــس األمــن بتجديــد اإلذن بدخــول المســاعدات بالكامــل عبــر الحــدود فــي المنطقــة 
والســماح باســتئناف تدفــق المســاعدات مــن العــراق إلــى شــمال شــرق ســوريا، وقالــت: “مالييــن الســوريين 
معرضــون لخطــر فقــدان الوصــول إلــى المســاعدات المنقــذة للحيــاة، بمــا فــي ذلــك خــالل تفشــي فيــروس 
كورونــا، إذا مــا اســتخدمت روســيا حــق النقــض الفيتــو ضــد إعــادة تفويــض ممــر المســاعدات الوحيــد 

المتبقــي مــن تركيــا إلــى شــمال غــرب ســوريا الــذي تســيطر عليــه المعارضــة”

فــي 11/ حزيــران حــذرت مجموعــة مؤلفــة مــن 42 منظمــة غيــر حكوميــة، فــي بيــان لهــا، مــن أنــه فــي حــال فشــل 
مجلــس األمــن فــي تجديــد القــرار 2533 فهــي لــن تتمكــن مــن إيصــال المســاعدات التــي يرســلها برنامــج الغــذاء 
العالمــي إلــى قرابــة 1.4 مليــون ســوري شــهريا عبــر معبــر بــاب الهــوى، وأن هــذه اإلمــدادات ســتنفذ بحلــول 
أيلــول 2021. وأضــاف البيــان أن عــدم تجديــد القــرار ســيؤدي أيضــًا إلــى وقــف حملــة التلقيــح التــي تقودهــا األمــم 

المتحــدة ضــد كوفيــد -19 للقاطنيــن الذيــن يعيشــون فــي شــمال غــرب ســوريا.

فــي 15/ حزيــران دعــا بيــان قمــة مجموعــة الســبع مجلــس األمــن إلــى ضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية 
إلــى جميــع األشــخاص المحتاجيــن فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك مــن خــال العمليــات عبــر الحــدود.

فــي 18/ حزيــران أصــدرت ســبع منظمــات أمميــة متمثلــة بــكل مــن مــارك لوكــوك، منســق اإلغاثــة فــي حــاالت 
الطــوارئ ووكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية، وأنطونيــو فيتورينــو، المديــر العــام للمنظمــة الدوليــة 
للهجــرة، وناتاليــا كانــم، المديــرة التنفيذيــة لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، وديفيــد بيزلــي، المديــر التنفيــذي 
لبرنامــج األغذيــة العالمــي، وفيليبــو غرانــدي، المفــوض الســامي لشــؤون الاجئيــن، وهنريتــا فــور ، المديــرة 
التنفيذيــة لمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة، وتيــدروس أدهانــوم غبريســوس، المديــر العــام لمنظمــة 
الصحــة العالميــة، أصــدروا بيانــًا مشــتركًا أكــدوا فيــه علــى أن عــدم تجديــد آليــة دخــول المســاعدات إلــى ســوريا 
ســيؤدي إلــى: “إيقــاف تســليم األمــم المتحــدة للغــذاء ولقاحــات كوفيــد-19 واإلمــدادات الطبيــة الضروريــة 
والمــأوى والحمايــة والميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي وغيرهــا مــن المســاعدات المنقــذة للحيــاة إلــى 3.4 

مليــون شــخص، بمــا فــي ذلــك مليــون طفــل.”

فــي 18/ حزيــران أصــدرت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود بيانــًا دعــت فيــه مجلــس األمــن إلــى تجديــد القــرار رقــم 2533 
ــه فــي حــال لــم ُيجــدد القــرار، ســيواجه أكثــر مــن 4  الــذي يقضــي بعبــور المســاعدات عبــر الحــدود. وأضافــت أّن
ــن، خطــر خســارتهم للمســاعدات اإلنســانية  ــر مــن نصفهــم مــن النازحي ماييــن شــخص فــي المنطقــة، أكث

والطبيــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا.

23/ حزيــران صــرح أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي جلســة مجلــس األمــن حــول الوضع 
ــأن “الوضــع اليــوم أســوأ مــن أي وقــت مضــى منــذ بــدء الصــراع” حيــث يحتــاج 13.4  اإلنســاني فــي ســوريا ب
مليــون شــخص إلــى المســاعدة اإلنســانية، كمــا أن 12.4 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، 

وقــال إن “الفشــل فــي تمديــد تفويــض المجلــس ســيكون لــه عواقــب وخيمــة.”

فــي 25/ حزيــران قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريــر لهــا أن: “مــا يربــو علــى مليــون شــخص فــي شــمال 
ــة المنقــذة  غــرب ســوريا معرَّضــون لخطــر انقطــاع الغــذاء والمــاء ولقاحــات فيــروس كوفيــد-19 واألدوي
للحيــاة، إذا لــم يجــدد مجلــس األمــن تفويــض األمــم المتحــدة بتوصيــل المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود 

عــن طريــق معبــر بــاب الهــوى علــى الحــدود التركيــة”

https://www.hrw.org/ar/news/2021/06/10/378875
https://www.rescue.org/press-release/over-1-million-people-risk-hunger-syria-if-cross-border-aid-resolution-not-renewed-say 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/u-s-eu-summit-statement/
https://arabstates.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.msf.org/ar/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%91%D8%B6-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/06/1078512
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/06/syria-russian-threat-to-veto-renewal-of-last-aid-corridor-leaves-millions-at-risk-of-humanitarian-catastrophe/
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فــي 3/ حزيــران دعــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح، فــي كلمتهــا أمــام مجلــس 
األمــن، دعــت المجلــس مــن أجــل “إعــادة تأســيس القاعــدة ضــد األســلحة الكيميائيــة” فــي ســوريا، قائلــة إن 
“هنــاك حاجــة ملحــة، ليــس فقــط لتحديــد، بــل ومحاســبة، كل مــن اســتخدم أســلحة كيميائيــة فــي انتهــاك 

للقانــون الدولــي”. 

فــي 5/ حزيــران نشــرت وكالــة NPA اإلعالميــة الهولنديــة مقطعــًا مصــورًا تضمــن تصريحــًا ليــان ســويلنز، 
رئيــس جهــاز االســتخبارات الهولنــدي، تحــدث فيــه حــول تحقيقــات أجراهــا فريقــه تشــير إلــى أنــه مــن المحتمــل 
جــدًا أن يكــون الســارين قــد اســُتخدم فــي هجمــات فــي ســوريا، وأضــاف أنهــم قــد أكــدوا مســؤولية خمســة مــن 
كبــار الضبــاط الســوريين العامليــن فــي برنامــج األســلحة الكيميائيــة عــن هجمــات اللطامنــة فــي ريــف حمــاة 

)2016( وخــان شــيخون فــي إدلــب )2017(.

فــي 6/ حزيــران أصــدرت وزارة العــدل فــي حكومــة النظــام الســوري التعميــم رقــم 20، الــذي يقضــي باســتيفاء 
الوطنــي للموقوفيــن إلزالــة تشــابه  الرقــم  البيانــات الشــخصية وبشــكل خــاص  الدوائــر القضائيــة جميــع 
األســماء ووضــع حــدٍّ نهائــي لحالــة خــاف المقصــود، نشــير فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن 
هــذا اإلجــراء المثيــر للســخرية يأتــي بعــد قيــام النظــام الســوري علــى مــدار عشــرات الســنين باعتقــال المئــات 

بحجــة تشــابه األســماء ومنهــم مــن قضــى بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه.

فــي 8/ حزيــران نشــرت صحيفــة اإليكونوميســت التقريــر العالمــي لقابليــة الحيــاة فــي المــدن لعــام 2021 
ــة 140. ــة المرتب ــم، محتل ــاة فيهــا فــي العال ــة للحي ــه دمشــق كأقــل المــدن قابلي ــذي صنفــت في وال

فــي 11/ حزيــران أكــّد فاديميــر بوتيــن، رئيــس روســيا خــالل مقابلــة مــع قنــاة إن بــي ســي عــدم قبولــه برحيــل 
األســد أو التزامــه بالحــل السياســي بســبب عــدم وجــود بديــل لــه، حســب زعمــه، وطالــب األوربييــن بالجلــوس 
معــه والتحــدث والبحــث عــن حلــول وســط مقبولــة لجميــع األطــراف معتبــرا أّن هــذه هــي الطريقــة التــي 
يتحقــق بهــا االســتقرار، حيــث ال يمكــن تحقيقــه بفــرض وجهــة نظــر واحــدة. واكــد موقفــه حــول ضــرورة ادخــال 

المســاعدات إلــى ســوريا مــن خــال حكومــة النظــام الســوري حصــرًا.

فــي 14/ حزيــران أصــدرت وزارة الخارجيــة الهولنديــة التقريــر العــام عــن الوضــع فــي ســوريا مــن حيــث صلتــه 
بتقييــم طلبــات اللجــوء مــن األشــخاص القادميــن مــن ســوريا والتخــاذ القــرار بشــأن عــودة طالبــي اللجــوء 
ث عــن حالــة حقــوق  الســوريين المرفوضيــن، وشــمل التقريــر العديــد مــن المحــاور وبشــكل أساســي تحــدَّ
ــة. وجــاءت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  ــة األمني اإلنســان فــي ســوريا والتطــورات السياســية والحال

ــًا فــي هــذا الخصــوص. ــا بيان ــر بـــ 96 اقتباســًا، وقــد أصدرن كمصــدر أول للبيانــات فــي هــذا التقري

في 17/ حزيران أعلنت وكالة ســانا لألنباء عن تســليم حســن خضور المندوب الدائم للجمهورية العربية الســورية 
لــدى مكتــب األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة األخــرى فــي فيينــا أوراق اعتمــاده إلــى غــادة والــي المدير التنفيذي 
لمكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة ومديــر عــام مكتــب األمــم المتحــدة فــي فيينــا، يأتــي هــذا اإلجــراء بعــد 
انتشــار عشــرات األخبــار والتقاريــر فــي األشــهر األخيــرة حــول اتجــار ســوريا بالمخــدرات وبكثافــة غيــر مســبوقة وقــد 
أصــدر موقــع الجريمــة المنظمــة والفســاد OCCRP فــي 16/ حزيــران/ 2021 تقريــرًا تحــدث فيــه عــن ازدهــار تجــارة 

المخــدرات فــي ســوريا فــي اآلونــة األخيــرة لصالــح أشــخاص مقربيــن مــن عائلــة رئيــس النظــام الســوري.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://news.un.org/ar/story/2021/06/1077382
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1077382
https://www.youtube.com/watch?v=KEfoues8PfQ&ab_channel=NPORadio1
https://www.youtube.com/watch?v=KEfoues8PfQ&ab_channel=NPORadio1
https://alwatan.sy/archives/261234
https://alwatan.sy/archives/261234
https://www.facebook.com/1116195928453737/posts/5678167018923249/
https://www.eiu.com/n/campaigns/global-liveability-index-2021/
https://www.eiu.com/n/campaigns/global-liveability-index-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=jY3gYFgx3vE&ab_channel=TheEconomistIntelligenceUnit
http://kremlin.ru/events/president/news/65861
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2021/06/14/algemeen-ambtsbericht-syrie-juni-2021
https://sn4hr.org/arabic/?p=13759
http://www.sana.sy/?p=1412421
https://www.occrp.org/en/investigations/greek-captagon-bust-leads-to-a-criminal-gang-and-the-port-at-the-heart-of-syrias-booming-new-drug-trade
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نشــرت األمــم المتحــدة فــي 21/ حزيــران التقريــر الســنوي لألميــن العــام عــن األطفــال والنــزاع المســلح أكــّد 
فيــه اســتمرار المســتويات المرتفعــة لانتهــاكات التــي ترتكبهــا جميــع أطــراف النــزاع ضــد األطفــال في ســوريا، 
ال ســيما اســتمرار ارتفــاع األعــداد المرتبطــة بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم وقتلهم وتشــويههم، والهجمات 
ــد بالتزاماتهــا بموجــب  التــي ُشــنَّت علــى المــدارس والمستشــفيات، وحــثَّ التقريــر جميــع األطــراف علــى التقيُّ
القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. ووضــع قــوات النظــام الســوري علــى الائحــة 

الســوداء إلــى جانــب الحوثييــن وجيــش مينمــار.

ر غيــر بيدرســون المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا فــي إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن،  فــي 25/ حزيــران حــذَّ
مــن بــوادر تصعيــد محتمــل فــي البــاد وتــآكل الترتيبــات الحاليــة بشــأن وقــف إطــاق النــار، ودعــا مجلــس األمــن 

إلــى الوحــدة مــن أجــل إحــراز تقــدم علــى المســار السياســي لتنفيــذ القــرار 2254 الصــادر عــن المجلــس.

ــا، منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، فــي جلســة لمجلــس  ــران أعلــن فاســيلي نيبينزي فــي 25/ حزي
األمــن، أن العقوبــات الغربيــة ضــد ســوريا تزيــد مــن تــردي الوضــع اإلنســاني فــي البــاد، ويبــدو أنهــا تهــدف إلــى 

اإلطاحــة بالســلطات الشــرعية فــي البــاد.

فــي 26/ حزيــران أعلــن اللــواء ياروســالف موســكاليك، نائــب رئيــس مديريــة العمليــات الرئيســة فــي هيئــة 
األركان العامــة للقــوات المســلحة الروســية، فــي مؤتمــر موســكو الدولــي، عــن تحديــد موعــد الجولــة المقبلــة 

مــن محادثــات أســتانا بشــأن ســوريا بيــن 6 و8/ تمــوز فــي العاصمــة الكازخيــة نــور ســلطان.

فــي 11/ حزيــران شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي اليــوم الثانــي مــن جلســات اســتماع “محكمــة 
المجــال الجــوي” التــي قــام بتنظيمهــا المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان وبدعــم مــن 

جامعــة “كنــت”، وقــد أصدرنــا بيانــًا صحفيــًا عــن المشــاركة.

فــي 17/ حزيــران أصــدرت الخزانــة األمريكيــة قــرارًا تســتثني فيــه المعامــات المرتبطــة بفيــروس كورونــا مــع 
النظــام الســوري وإيــران وفنزويــا مــن العقوبــات االقتصاديــة، دون رفــع أيــة عقوبــات عــن أشــخاص أو أفــراد 

قــد تــم إقرارهــا ســابقًا.

ــران أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كًا مــن الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت  خــال شــهر حزي
االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والمقرر الخــاص المعني بتعزيز 
وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق 

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

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة:

https://undocs.org/ar/S/2021/437
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/06/1078622
https://arabic.rt.com/middle_east/1245732-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106261049371416-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F/
https://sn4hr.org/arabic/?p=13771
https://www.reuters.com/world/us-issues-new-sanctions-guidance-related-covid-19-2021-06-17/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
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ثالثــًا: أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي النصــف األول مــن 
عــام 2021:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي النصــف 
األول مــن عــام 2021 علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1fGFUEcqfCokTn6FjlQ6S4kWKwwc9VT7R/view
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كما يستعرض ما تمَّ توثيقه في شهر حزيران من العام ذاته

https://drive.google.com/file/d/12CH86zA6Oj67w5rFsHUprcG2wXN55R7U/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
1: في النصف األول من عام 2021: 

ــًا، بينهــم 145 طفــًا  ــل 723 مدني وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي النصــف األول مــن عــام 2021 مقت
و79 ســيدة )أنثــى بالغــة( النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 4 مــن الكــوادر الطبيــة و2 مــن 
كــوادر الدفــاع المدنــي. كمــا وثقنــا مقتــل 59 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 10 مجــازر. وقــد 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد  ث بشــكل مفصَّ أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

أطــراف النــزاع والقــوى 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(4 /  -

القــوات الروســية: 115 بينهــم 22 طفــًا، و14 ســيدة.
القوات الروسية: 20 بينهم 5 طفًا، و1 سيدة. -
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 7 -
هيئة تحرير الشام5 : 9 بينهم 4 طفًا.  -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 7 بينهم 2 سيدة. -
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 42 بينهم 7 طفًا، و1 سيدة. -
قوات التَّحالف الدولي: 1 -

ثانيًا: جهات أخرى:
لنا مقتل 522 مدنيًا، بينهم 107 طفًا، و61 سيدة على يد جهات أخرى، يتوزعون على النحو التالي: سجَّ

رصاص مجهول المصدر: 179 بينهم 10 طفًا و12 سيدة	 
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 80 بينهم 32 طفًا و5 سيدة	 
قتل على يد مجهولين: 121 بينهم 18 طفًا و15 سيدة	 
ألغام مجهولة المصدر: 109 بينهم 39 طفًا و21 سيدة 	 
قذائف مجهولة المصدر: 12 بينهم 1 طفًا و5 سيدة 	 
حرس الحدود التركي: 13 بينهم 3 طفًا و2 سيدة	 
القوات اللبنانية: 1 	 
حرس الحدود األردني: 1	 
القوات التركية: 6 بينهم 4 طفًا و1 سيدة 	 

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

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

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

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

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

5  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن وثقنــا مقتلهــم فــي النصــف األول مــن عــام 2021، والتــي بلغــت 723 
ــي: ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التال ــد أطــراف الن ــى ي ــًا، عل مدني

توزعــت حصيلــة الضحايــا األطفــال الذيــن وثقنــا فــي النصــف األول مــن عــام 2021، والتــي بلغــت 145 طفــاًل، علــى 
يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

 

https://drive.google.com/file/d/10ixPfZNqDwGKR9i3gsHOE7eLJrKIxxzo/view
https://drive.google.com/file/d/1KenZKT8DkQkgw48NjQeBLspKvnPaQiEY/view
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توزعــت حصيلــة الضحايــا اإلنــاث اللواتــي وثقنــا مقتلهــن فــي النصــف األول مــن عــام 2021، والتــي بلغــت 115 أنثــى، 
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

 
توزعــت حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب التعذيــب فــي النصــف األول مــن عــام 2021، والتــي بلغــت 

59 شــخصًا، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

https://drive.google.com/file/d/12vk1FA-gvfbHkc8YkubwXXohAXLZmmgq/view
https://drive.google.com/file/d/1csgFB1baoz8KiFOe_GQPnL9pBEln6Es_/view
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ــزاع   ســجلنا مقتــل 2 مــن كــوادر الدفــاع المدنــي فــي النصــف األول مــن عــام 2021 يتوزعــون بحســب أطــراف الن
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

توزعــت حصيلــة المجــازر التــي تــم توثيقهــا فــي النصــف األول مــن عــام 2021، والتــي بلغــت 10 مجــازر بحســب 
مرتكبيهــا مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

https://drive.google.com/file/d/1Bq0vLrPc2mH9xC7PwvAd5LYYj546jk15/view
https://drive.google.com/file/d/1MAD_aIYU5XRAffaUAFv2vEZsodFjrJFZ/view


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في النصف األول 18
من عام 2021

2: في حزيران 2021: 
ــًا، بينهــم 22 طفــًا و8 ســيدة )أنثــى بالغــة(  ــران مقتــل 95 مدني وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حزي
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 3 مــن الكــوادر الطبيــة، و1 مــن كــوادر الدفــاع المدنــي. 

كمــا وثقنــا مقتــل 11 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 2 مجــزرة.

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

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(/  -
القــوات الروســية: 21 بينهــم 4 طفــًا، و1 ســيدة.

القوات الروسية: 13 بينهم 5 طفًا، و1 سيدة.  -
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 3 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2 أحدهما سيدة. -
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 8 بينهم 1 طفًا. -

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 48 مدنيًا بينهم 12 طفًا و5 سيدة على يد جهات أخرى، يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 2 مدنيًا 	 
رصاص مجهول المصدر: 21 بينهم 2 طفًا 	 
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 10 بينهم 6 طفًا.	 
قتل على يد مجهولين: 2 طفًا	 
قذائف مجهولة المصدر: 12 بينهم 1 طفًا و5 سيدة	 
القوات التركية: 1 طفًا	 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
1: في النصف األول من عام 2021: 

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي النصــف األول مــن عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 972  حالــة اعتقــال 
ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت  ــد أطــراف الن ــى ي ــى بالغــة( عل تعســفي بينهــا45 طفــًا و42 ســيدة )أنث
النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات درعــا فديــر الــزور فحلــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي 
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف  ث بشــكل مفصَّ الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
قوات النظام السوري: 384 بينهم 11 طفًا و10 سيدة. -
هيئة تحرير الشام: 57. -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 162 بينهم 5 طفًا و29 سيدة. -
قوات سوريا الديمقراطية: 369 بينهم 29 طفًا و3 سيدة. -
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توّزعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التَّعســفي فــي النصــف األول مــن عــام 2021، والتــي بلغــت 972 حالــة، بحســب 
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

2: في حزيران 2021: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــهر حزيــران مــا ال يقــل عــن 136 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 2 
طفــًا و2 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى 

يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظاتــي ريــف دمشــق فدرعــا.

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
قوات النظام السوري:  74بينهم 2 طفًا و2 سيدة. -
هيئة تحرير الشام: 9. -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 19 -
قوات سوريا الديمقراطية: 34 -

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
1: في النصف األول من عام 2021:

نســان فــي النصــف األول مــن عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 53 حادثــة اعتــداء علــى 
ٕ
لت الشــبكة الســورية لحقــوق اال ســجَّ

ــة علــى يــد ٔاطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. ــة مدنيَّ مراكــز حيويَّ
من بين هذه الهجمات وثَّقنا 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و4 على أماكن عبادة

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

ٔاواًل: األطراف الرٔييسة:
 قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(:  -

20، مــن بينهــا 4 حــوادث تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهــا بيــن قوات النظام الســوري 
والقــوات الروســية، ومــا زالــت قيــد التحقيــق

القوات الروسية: 6 -
هئية تحرير الشام: 1 -
قوات سوريا الديمقراطية: 3 -

https://drive.google.com/file/d/1DFfdZPxibOIOTTgXEhwT0bQ3-c828mPR/view
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ثانيًا: الجهات األخرى:
ارتكبت 23 حادثة اعتداء، توزعت على النحو التالي:

انفجار لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 21	 
هجمــات لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا: 2 تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهمــا بيــن 	 

قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومــا زالتــا قيــد التحقيــق.

توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة التــي وثقنــا ارتكابهــا فــي النصــف األول مــن عــام 
2021، والتــي بلغــت 53 حادثــة اعتــداء، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا علــى النحــو التالــي:

https://drive.google.com/file/d/19prA6f5bYf0eX6O4q_Mtc5k9qYK1d-rO/view
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ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي النصــف األول مــن عــام  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
2021 علــى النحــو التالي:

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المراكز الحيوية الطبية

المنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

المراكز الحيوية الثقافية

المتاحف

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

محطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع المدني

المنشآت والمصار المائية

المقرات الخدمية الرسمية

األفران

مزارع الحيوانات الداجنة

المنشآت الصناعية

منظمات المجتمع المدني

مخيمات النازحين

مخيمات النازحين

المجموع:

4

3

1

1

1

3

3

1

2

1

20

1

1

2

1

1

6

1

1

2

1

3

2

1

10

2

1

1

3

1

21

1

1

2

قـــــــــوات 
النظـــــام 
السوري

القـــــوات 
الروسية

هيئـــــــــــة
تحـــريــــــر 
الشـــــــام

قـــــــــــــــــــــــوات 
ســــــــــــــــــــوريا 
الديمقراطية

جهــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــرى

انفجــــــــــــــــــار لم 
نتمكــــــن مــــــــن 
تحديد مرتكبيه

هجمــــــــات لـــم 
نتمكــــن مــــن 

تحديد مصدرها المركز المـُعتدى عليه

الجهة الفاعلة
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ــة المدنيــة فــي النصــف األول مــن عــام 2021 شــهريًا  كمــا توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيوي
علــى النحــو التالــي:

ُيظهــر المخطــط أّن شــهري آذار وحزيــران ســجال الحصيلــة األعلــى لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة 
المدنيــة فــي النصــف األول مــن عــام 2021 بواقــع 13 حادثــة اعتــداء لــكل منهمــا، نشــير إلــى أّن النســبة األكبــر مــن 
هــذه الحــوادث كانــت جــراء تفجيــرات حصلــت فــي محافظــة حلــب ومناطــق شــمال شــرق ســوريا، كمــا تتحمــل 
قــوات الحلــف الســوري الروســي نســبة كبيــرة مــن المســؤولية عــن هــذه االعتــداءات إثــر خرقهــا المتكــرر لوقــف 

إطــالق النــار 6 فــي منطقــة إدلــب. 

2: في حزيران 2021:
ــة، 8  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حزيــران مــا ال يقــل عــن 13 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّ ســجَّ

ــزت فــي محافظتــي إدلــب وحمــاة. مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري، وقــد تركَّ
من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على منشأة طبية، و1 على مكان عبادة.

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

 قــوات النظــام الســوري: 8 مــن بينهــا 4 حــوادث تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهــا  -
بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية، ومــا زالــت قيــد التحقيــق.

هيئة تحرير الشام: 1 -

6  الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، والذي دخل حّيز التنفيذ في 6 آذار 2020.

https://drive.google.com/file/d/1ewAPz5AiH4BgJ6P4N4_8yGcdadsGFJ7z/view
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ثانيًا: الجهات األخرى:
ارتكبت 4 حوادث اعتداء، توزعت على النحو التالي:

انفجار لم نتمكن من تحديد مصدره: 2	 
هجمــات لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا: 2 تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهمــا بيــن 	 

قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومــا زالتــا قيــد التحقيــق.

ــة حســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
هــذا الشــهر علــى النحــو التالــي:

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية الطبية

المنشآت الطبية

المراكز الحيوية الثقافية

المتاحف

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

مراكز الدفاع المدني

المنشآت والمصادر المائية

المقرات الخدمية الرسمية

مخيمات النازحين

مخيمات النازحين

المجموع:

1

3

2

1

1

8

1

1

2

2

1

1

2

قـــــــــوات 
النظـــــام 
السوري

هيئـــــــــــة
تحـــريــــــر 
الشـــــــام

جهــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــرى

انفجــــــــــــــــــار لم 
نتمكــــــن مــــــــن 
تحديد مرتكبيه

هجمــــــــات لـــم 
نتمكــــن مــــن 

تحديد مصدرها المركز المـُعتدى عليه

الجهة الفاعلة
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نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة في حزيران:
اإلثنيــن 7/ حزيــران/ 2021 أقــدم انتحاري/مجبــر علــى تفجيــر نفســه بواســطة حــزام ناســف كان يرتديــه وســط ســوق 
ــة عــدد مــن  ــف محافظــة حلــب الشــمالي الشــرقي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى إصاب ــدة الراعــي بري بل
المحــالت التجاريــة بأضــرار ماديــة كبيــرة. مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ُتحــاول الوصــول إلــى شــهود 
وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع بلــدة الراعــي لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي 

وقــت الحادثــة.

النظــام  لقــوات  تابعــة  مدفعيــة  قصفــت  المحلــي،  بالتوقيــت   07:15 الســاعة  قرابــة   2021 حزيــران/   /9 األربعــاء 
الســوري 	متمركــزة قــرب مدينــة ســراقب شــرق محافظــة إدلــب	 قذيفــة علــى مخيــم األبــرار للنازحيــن الواقــع قــرب 
قريــة الصواغيــة بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، ســقطت القذيفــة علــى خيمــة ُمخصصــة كمســجد فــي المخيــم، 
وبمحاذاتهــا توجــد خيمــة ُمخصصــة كمدرســة، مــا أدى إلــى إصابــة الخيمَتيــن بأضــرار ماديــة كبيــرة، إضافــًة إلــى 
أضــرار ماديــة متوســطة فــي خيــام عــدة ُمجــاورة للخيمَتيــن. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الخميــس 11/ حزيــران/ 2021 اقتحمــت عناصــر مســلحة مــن فصيــل األوزبــك وهــم مــن جنســيات غيــر ســورية، 
يتبعــون لهيئــة تحريــر الشــام متحــف إدلــب الوطنــي فــي مدينــة إدلــب، وقامــت بتحطيــم ســبعة تماثيــل علــى لوحــة 
جداريــة ضمــن المتحــف علــى اعتبــار أنهــا أصنــام، وذلــك بعــد انتشــار صــور ُتظهــر طــاب مــدارس مــع هــذه اللوحــة. 
لــى ٔان التماثيــل األثريــة التــي قامــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام بتحطيمهــا 

ٕ
نســان ا

ٕ
ُتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اال

ُمســجلة فــي قائمــة التــراث العالمــي الــذي ُتديرهــا منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(. 
تخضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 

وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا يديــن هــذا االعتــداء.

دمار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مخيم األبرار للنازحين شمال محافظة إدلب – 9/ حزيران/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1NhY34Di9NH5JdR8gd1uJ9pffFKBmYgXZ/view
https://www.youtube.com/watch?v=M_LiFV16l7o&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.google.com/maps/place/Al-Rai,+Syria/@36.6122372,37.4378443,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15302dddfed0fc7b:0xe1c8bb4758ea6278!8m2!3d36.6132517!4d37.4494636
https://drive.google.com/file/d/1UIF8lxwc8cp738Fx_-cERnbo7tATSdS5/view
https://drive.google.com/file/d/1Rt-RxvN7b-VlNPg1ROTc4JwYE_ToNQOu/view
https://www.youtube.com/watch?v=OzeL0ogaSKA&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=CNS0bWjH_T8&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1fex3cthQAIkPbpEazfqadA7AlBdTU97j/view
https://drive.google.com/file/d/1VOihJbZo0sVeX8zxD0oIviVwhqYbkBou/view
https://drive.google.com/file/d/1t0VjZmtCM9LlrwiD84JpX32BP0Ah7L8m/view
https://drive.google.com/file/d/1ze7IwTsadaJ-9bv54vDUfYBhdF_3PsRc/view
https://www.youtube.com/watch?v=K6UU8zKL9R0&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.google.com/maps/place/Idlib+museum/@35.9316677,36.6292156,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152508664354cbdf:0xc44836a7b49c636f!2sIdlib,+Syria!3b1!8m2!3d35.9310271!4d36.6417777!3m4!1s0x152508657e4588b7:0xa8f34d01be28bd37!8m2!3d35.9328868!4d36.6419463
https://www.youtube.com/watch?v=K6UU8zKL9R0&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr.org/arabic/?p=13712
https://drive.google.com/file/d/1Db1_jS3drOfL07q7eGwZq-7_unIKDLJA/view
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الســبت 12/ حزيــران/ 2021 تعــّرض مشــفى الشــفاء الواقــع فــي شــارع الفيــات وســط مدينــة عفرين بريــف محافظة 
حلــب الشــمالي والمنطقــة المحيطــة لهجــوم أرضــي بقذائــف عــدة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد 
التقريــر، وتتــراوح لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد 

الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
أســفر الهجــوم عــن حــدوث مجــزرة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المشــفى، وإصابــة ُمعداتــه وســيارة إســعاف 

تابعــة للدفــاع المدنــي بأضــرار ماديــة كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة.
ُنشــير إلــى أن مدينــة عفريــن قــد تعّرضــت لهجــوم قبــل نحــو ســاعة مــن اســتهداف مشــفى الشــفاء والمنطقــة 
المحيطــة بــه فــي المدينــة، أســفر عــن قتلــى وجرحــى، وتــم نقلهــم لتلقــي العــاج فــي مشــفى الشــفاء قبــل تعرضــه 

للقصــف. 
ُيعتبــر مشــفى الشــفاء الــذي ُتديــره الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز( أحــد أكبــر المشــافي فــي شــمال 
ســوريا، وُيقــّدم خدماتــه لنحــو 15 ألــف شــخص شــهريًا، ولــم نتمكــن حتــى لحظــة نشــر الخبــر مــن تحديــد الجهــة التــي 

قامــت بهــذا الهجــوم. تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

الســبت 19/ حزيــران/ 2021 تعــّرض مركــز الدفــاع المدنــي فــي قريــة قســطون بريــف محافظــة حمــاة الغربــي لهجــوم 
أرضــي بقذائــف عــدة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لــدى الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة 

التــي يســيطرون عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.

دمار إثر هجوم أرضي لم نتمكن من تحديد مصدره على مشفى الشفاء في مدينة عفرين/ حلب – 12/ حزيران/ 2021

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1%E2%80%AD/@36.5092634,36.8548244,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!2sAfrin,+Syria!3b1!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891!3m4!1s0x152f9174b9550c7b:0x38c00280c6efa179!8m2!3d36.509617!4d36.8584483
https://drive.google.com/file/d/1jn02TnozRfyy0eLTwP9te86I50z8lYmS/view
https://drive.google.com/file/d/1M4G7KRh1MHg0UjcwOfUKsGe0FTIw7bsP/view
https://drive.google.com/file/d/1M4G7KRh1MHg0UjcwOfUKsGe0FTIw7bsP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0A7SmXwhKeM&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=Y33w9sXkdqg&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=cDgar7eKEVQ&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=9kKm-rrPpyk&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=EggmQIM9PTg&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1GCfvTiPJv7t1byj8jXSXfjBwR9NvZWAw/view
https://drive.google.com/file/d/1b3NKEy67GvvGrzM8jhDpa8F3sODbTlAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126QuSB-Kave-ARJ7TJEEMF2TzO6_Dmf5/view
https://www.sams-usa.net/press_release/two-staff-killed-eleven-injured-in-an-attack-on-al-shifaa-hospital-in-afrin/
https://www.google.com/maps/place/Qastoun,+Syria/@35.6856916,36.3785648,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524457177c14fdd:0x223ee13f3ecc5dc8!8m2!3d35.6854208!4d36.3904282
https://drive.google.com/file/d/1YL74VEug6sTW-j4aM0RNOIY0_8ct_IqS/view
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أســفر الهجــوم عــن مقتــل أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي، وإصابــة ثاثــة عناصــر آخريــن بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار بنــاء 
المركــز بشــكل كامــل، وإصابــة آليَتيــن اثنَتيــن )ســيارة إطفــاء، وســيارة خدمــة( تابعتيــن للدفــاع المدنــي بأضــرار ماديــة 
متوســطة، وخــروج المركــز عــن الخدمــة. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل في المعارضة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
وقد نشرت منظمة الدفاع المدني بيانًا عن الحادثة عبر موقعها الرسمي.

األربعــاء 23/ حزيــران/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة كنصفــرة 
ــف علــى مســجد كنصفــرة  ــة مــن خطــوط التمــاس، ســقطت إحــدى القذائ ــي، والقريب ــب الجنوب بريــف محافظــة إدل
الكبيــر وســط القريــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المســجد بأضــرار ماديــة كبيــرة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن 

ــر الشــام وقــت الحادثــة. فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
1: في النصف األول من عام 2021:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي النصــف األول مــن عــام 2021 مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد اســتخدمت 
فيــه الذخائــر العنقوديــة، وكان هجومــًا أرضيــًا نفذتــه القــوات الروســية؛ مســتهدفة محافظــة إدلــب، وقــد تســبَّب فــي 

مقتــل أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي.

2: في حزيران 2021:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة غيــر 

ــران. مشــروعة فــي شــهر حزي

رابعًا: مرفقات: 

)1( القتل خارج نطاق القانون يحصد 723 مدنيا في سوريا في النصف األول من عام 2021

)2( توثيق 972 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز في سوريا في النصف األول من عام 2021 بينهم 45 طفال و42 سيدة

صورة تظهر مركز الدفاع المدني في قرية قسطون/ حماة قبل وبعد هجوم 
أرضي لقوات النظام السوري/ الروسي تسبب بدماره – 19/ حزيران/ 2021

دمار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري/ الروسي على مركز الدفاع المدني في قرية قسطون/ حماة 
في 19/ حزيران/ 2021 – أحمد رحال

https://drive.google.com/file/d/1NTjUPpFZKQ_8DEqic_G74ViX6zf52J00/view
https://www.youtube.com/watch?v=-jqxW37XN7Y&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1tOmDu8v_t1v52JBaQAiZ4wmGLvKHktpM/view
https://drive.google.com/file/d/1NTjUPpFZKQ_8DEqic_G74ViX6zf52J00/view
https://bit.ly/2S9rdp2
https://drive.google.com/file/d/1riQs8Rzc2_mcMOacJnIbd47aqOQGKZzE/view
https://sn4hr.org/arabic/?p=13820
https://sn4hr.org/arabic/?p=13820
https://sn4hr.org/arabic/?p=13824
https://sn4hr.org/arabic/?p=13824
https://drive.google.com/file/d/1nXjvsiExJEztGsUutZbnfM0aAGsbULYW/view
https://drive.google.com/file/d/1hSA38XKLALe3pUqjV46_a7_6Utsn_rJw/view
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خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

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

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

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

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

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

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

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

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ
تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

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

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

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

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

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

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

التَّوصيات: 
إلى مجلس األمن الدولي:

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

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

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

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

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ
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ــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، 	  ــة، الضغــط عل ــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضوي عل
ــدد. ــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ ــذي يســتخدم األســلحة الكيميائي ال

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ
فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين داخليــًا ومتابعــة الــدول،  الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ

برعــات الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ
 

إلى المجتمع الدولي:
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي 	 

“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

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

حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

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

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

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

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

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

 
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

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

االنتقالــي. الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 
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إلى النظام السوري:
والمــدارس 	  والمستشــفيات  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  التَّوقــف 

المتفجــرة.  والبراميــل  المحرمــة  الذخائــر  واســتخدام  واألســواق 
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

إلى النظام الروسي:
ومحاســبة 	  نتائجهــا،  علــى  الســوري  المجتمــع  وإطــاع  التَّقريــر،  فــي  الــواردة  الحــوادث  فــي  تحقيقــات  فتــح 

المتورطيــن.
تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحايــا 	 

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلنســاني.

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

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير

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