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أواًل: مقدمة ومنهجية:

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

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

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

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

أخــرى فــي انتهــاك حقــوق المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا 

يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا 

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

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

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

مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا 

ــابقة وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التي وقعت في ســوريا،  السَّ

ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر تمــوز 2020،  التــي تمكنــا مــن توثيقهــا، وُيركِّ

ويســتعرض حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع 

والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء 

علــى الهجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غيــر المشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، 

ــة، التــي تمكــن فريــق  البراميــل المتفجــرة، األســلحة الحارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر.

المســيطرة، وهــذا  النــزاع والقــوى  تبعــًا ألطــراف  التقريــر توزيعــًا لحصيلــة هــذه االنتهــاكات  ــن  ويتضمَّ

يحتــاج فــي بعــض األحيــان لمزيــد مــن الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة فــي حــال الهجمــات المشــتركة، وعندمــا 

لــم نتمكــن فــي بعــض األحيــان مــن إســناد مســؤولية هجمــات بعينهــا إلــى جهــة محــددة، كمــا حصــل فــي 

الهجمــات الجويــة التــي ُتنفذهــا الطائــرات الحربيــة الســورية أو الروســية، أو الهجمــات الســورية اإليرانيــة أو 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات التَّحالــف الدولــي، فإننــا ُنشــير فــي تلــك الحالــة إلــى أنَّ هــذا الهجــوم هــو 

مســؤولية مشــتركة مــن حلــف إلــى أن يتــم ترجيــح مســؤولية أحــد الجهتيــن عــن الهجــوم، أو يثبــت لدينــا أنَّ 

الهجــوم فعــًا كان مشــتركًا عبــر تنســيق الجهتيــن معــًا فيمــا بينهمــا.

خــال عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 

وعبــر شــبكة عاقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر المتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ 

بدايــات عملنــا منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، يقــوم فريقنــا عندمــا تردنــا أو ُنشــاهد عبــر شــبكة اإلنترنــت ووســائل 

اإلعــام أخبــارًا عــن انتهــاك بمحــاوالت متعــددة لمتابعــة مــا وَرَد فــي هــذا الخبــر ومحاولــة التَّحقــق وجمــع 
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ــن الباحــث مــن زيــارة موقــع الحــدث فــي أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ  أدلــة وبيانــات، وفــي بعــض األحيــان تمكَّ

هــذا نــادرًا مــا يحــدث؛ نظــرًا للمخاطــر األمنيــة المرتفعــة جــدًا، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــًا نتيجــة 

محدوديــة اإلمكانــات البشــرية والماديــة، ولهــذا تختلــف إمكانية الوصــول إلى األدلة، وبالتالــي درجة تصنيفها، 

وغالبــًا مــا نقــوم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مثــل هــذه الحــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات 

ناجيــن تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث نحــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن 

ر هــذا االنتهــاك، إضافــة إلــى تحليــل المــواد المتوفــرة فــي مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنترنــت،  شــاَهَد أو صــوَّ

ــا  ــَث الضحاي ــر الحديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــاج المصابيــن وعاينــت جث ــًا عب ووســائط اإلعــام، وثالث

دت ســبب الوفــاة. وحــدَّ

رة والّصــور، التــي وثَّقهــا فريقنــا أو التــي ُنشــرت  لــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــوَّ حلَّ

عبــر اإلنترنــت، أو التــي أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبر البريــد اإللكتروني أو برنامج الســكايب أو عبر منصات 

رة علــى ســبيل المثــال: مواقــع الهجمــات،  ــن تلــك الصــور والمقاطــع المصــوَّ التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّ

جثــَث الضحايــا والمصابيــن، حجــم الدمــار، أســلحة وبقايــا ذخائــر عنقوديــة، وذخائــر حارقــة، كمــا يمكــن أن تعــود 

هــذه الصــور لضحايــا بســبب التعذيــب، وضحايــا مــن الكــوادر الطبيــة واإلعاميــة، الذيــن قضــوا فــي هجمــات 

ر   مــن جميــع المقاطــع المصــّورة والصــوَّ
ٍ
ــزاع والقــوى المســيطرة. ونحتفــظ بنســخ تها أطــراف النِّ شــنَّ

 صلبــة، ونحــرص دائمــًا علــى حفــظ 
ٍ

 احتياطيــة علــى أقــراص
ٍ
ضمــن قاعــدة بيانــات إلكترونيــة ســرية، ونســخ

عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق الحــاالت  جميــع هــذه البيانــات مــع المصــدر الخــاص بهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ

كافــة، ذلــك فــي ظــلِّ الحظــر والماحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات المســلحة 

األخــرى، نرجــو االطــاع علــى منهجيتنــا1.

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

حصــل، كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

ثانيًا: النظام السوري المسؤول الرئيس عن انتشار جائحة كوفيد–19: 
اجتــاح وبــاء كوفيــد-19 معظــم دول العالــم، وتســبَّب فــي أعــداد هائلــة مــن اإلصابــات والوفيــات، وقــد 

تعاملــت معــه أغلــب دول العالــم بجديــة وأصــدرت قــرارات اســتثنائية، وهــي دول مســتقرة، وأعلنــت دول 

كثيــرة عــن رغبتهــا باســتقطاب وتوظيــف كــوادر طبيــة، كمــا أفرجــت بعــض الحكومــات عــن أعــداد كبيــرة مــن 

المعتقليــن والمحتجزيــن.

تعامــل النظــام الســوري باســتخفاف وإهمــال شــديدين منــذ بدايــة تفشــي الوبــاء عالميــًا، وقــد أعلنــت دول 

عــدة منــذ مطلــع آذار 2020 عــن وصــول حــاالت مصابــة قادمــة مــن ســوريا إليهــا، إال أن النظــام الســوري 

اســتمرَّ فــي حالــة اإلنــكار لوجــود أيــة إصابــات فــي ســوريا حتــى 22/ آذار.

 > > http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  "منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ــز فيــروس كورونــا المســتجد بيــن شــخص وآخــر أو بيــن منطقــة وأخــرى، وُتعانــي كافــة المناطــق التــي  ال ُيميِّ

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

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

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

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

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

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

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

ــة  ــب مــن عملي ــاف إدلــب وحمــاة مؤخــرًا، وهــذا أمــر يصعِّ حمــص الشــمالي، ومــن جنــوب ســوريا، وأري

التباعــد الجســدي االجتماعــي.

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

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

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

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

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

بصــورة مشــتركة، وهــذا انعكــس ســلبًا بشــكل كبيــر علــى النســاء نظــرًا الحتياجاتهــن الخاصــة. 

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

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

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

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

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

االســتخدام، ونســبة اإلحصائيــات إلــى عــدد الســكان فــي شــمال غــرب ســوريا تظهــر حجــم العجــز الصــارخ.

ــاء بــا حــدود مــن أن النظــام الصحــي فــي إدلــب الــذي يتحمــل فــوق  رت منظمــة أطب فــي 14/ نيســان حــذَّ

ــر مــن اإلمــدادات ســينهك فــي حــال انتشــار كوفيــد-19 ــًا وتنقصــه الكثي ــه حالي طاقت

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

ــن  ــرة مــن النازحي ــة، مــن أوضــاع مشــابهة، وهــي أيضــًا تضــمُّ أعــدادًا كبي ــة الكردي ــة ذات األغلبي الديمقراطي

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

ــذي تســبَّب فــي حرمــان المنطقــة مــن تلقــي  ــر الملغــاة؛ األمــر ال ــر اليعربيــة مــع العــراق أحــد المعاب معب

المســاعدات األمميــة بشــكل مباشــر، وأصبحــت حصــرًا عبــر النظــام الســوري، الــذي يضــع عراقيــل بشــكل 

https://www.msf.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تموز 52020

ــع فــي تقريرنــا: العقوبــات مرتبطــة  ثنــا عنهــا بشــكل موسَّ ــد ويقــوم بعمليــات ابتــزاز منهجيــة تحدَّ متعمَّ

النظــام  تكــون عبــر  أن  يجــب  الطبيــة والغذائيــة، والتــي ال  المــواد  االنتهــاكات وال تشــمل  باســتمرار 

ــره الصــادر فــي 21/ شــباط/ 2020، كمــا  ــن العــام لألمــم المتحــدة فــي تقري ث عنهــا األمي الســوري، وتحــدَّ

تحــدث تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش عــن القطــاع الطبــي فــي تلــك المنطقــة والصعوبــات المعقــدة التــي 

ــة.  ــر اليعربي يواجههــا بســبب إغــاق معب

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

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

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

ــت  ــة، وقــد طالب ــز القطــاع والخدمــات الطبي ــى حســاب تعزي ــة عل ــات العســكرية واألجهــزة األمني والعملي

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.

ــى اختــاف مناطــق  ــا المســتجد، عل ــروس كورون ــي المجتمــع فــي ســوريا مــن ســوء إدارة أزمــة في يعان

الســيطرة:

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

ــار أنَّ . 1 ــى 22/ آذار، مــع األخــذ بنظــر االعتب ــد-19 حت ــة بكوفي ــة حــاالت إصاب أنكــر النظــام الســوري وجــود أي

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؛ نظــرًا لاحتــكاك 

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

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

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

باكتظاظهــا الشــديد باإليرانييــن والعراقييــن الشــيعة حتــى 2/ نيســان.

لــم تتخــذ الســلطات الســورية أيــة إجــراءات فعالــة فــي ســبيل الحــدِّ مــن حركــة العبــور إليهــا مــن بقيــة . 2

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

مــن بينهــا إيــران. 

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

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

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

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

كان يقيــم بــه قادمــون علــى إحــدى الرحــات مــن إيــران.
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https://snacksyrian.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d9%86%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a/?fbclid=IwAR0fQM4UeIgox07M1DKLTPIdBcKnDOmweKafDgfe0hVZlAz8LIOiK0ocKoc
https://drive.google.com/file/d/1lbcLt4tcZUi-66JqYlu9eFV8nQCxc0Sh/view?usp=drive_open
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لــم يتَّخــذ النظــام الســوري إجــراءات جديــة لمنــع اكتظــاظ المواطنيــن أمــام ماكينــات الصرافــة اآلليــة . 4

)باإلمــكان زيــادة عــدد ماكينــات الصرافــة اآلليــة(، وأمــام مؤسســات البيــع بالتجزئــة واألفــران وفــي 

األســواق التجاريــة، كمــا لــم يتبــع أيــة إجــراءات فــي ســبيل منــع التزاحــم فــي المراكــز االنتخابيــة يــوم 

انتخابــات مجلــس الشــعب فــي 19 تمــوز. وقــد أشــرنا إلــى ذلــك ضمــن سلســلة واســعة مــن األخبــار 

ــة.  ــى مــدى األشــهر الماضي عل

اثنان: في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وما حولها:

ــة ُتصــدر تعليمــات موحــدة، وقــد . 1 ــي مناطــق ســيطرة المعارضــة مــن عــدم وجــود ســلطة مركزي ُتعان

ــا المســتجد. ــروس كورون ــي مــع في ــى تفــاوت تعامــل األهال ــر عل ــك بشــكل كبي انعكــس ذل

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

المصليــن فــي بعــض المســاجد ألداء صلــوات الجمعــة، واألعيــاد، وكذلــك فــي بعــض األســواق، وأحيانــًا 

لحضــور الفعاليــات الرياضيــة، دون أن تتخــذ الســلطات المســيطرة بحقهــم أي منــع، حيــث يســود 

بيــن النــاس حالــة مــن الامبــاالة الناتجــة بشــكل رئيــس عمــا تعرضــوا لــه مــن عمليــات قصــف وتشــريد 

وتعذيــب مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وحلفائــه. 

ــة الســورية  ــه الكارثيــة للدول ــاًء علــى مــا ســبق وبــدون شــكٍّ فقــد يــؤدي إهمــال النظــام الســوري، وإدارت بن

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

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

النظــام الســوري وحليفــه الروســي متَّهمــان بشــكل أساســي بتدميــر وقصــف معظــم المراكــز الطبيــة فــي 

ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان،  ــة بحســب قاعــدة بيان ــات مــن الكــوادر الطبي ســوريا، وبقتــل المئ

وكذلــك مــا زال العشــرات منهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا. 

وإنَّ عــدم اإلفــراج عــن المعتقليــن تعســفيًا وبشــكل خــاص الموقوفيــن دون أيــة تهمــة، وكبــار الســن، هــو 

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

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

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

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

http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85969
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=86067
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85811
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85811
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85785 


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تموز 72020

ثالثًا: ملخص تموز: 

علــى صعيــد القصــف والهجمــات العســكرية، شــهد تمــوز 2020 منــذ بداياتــه اســتمرار القصــف المدفعــي 

والصاروخــي لقــوات النظــام الســوري علــى مناطــق جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي بشــكل يومــي تقريبــًا، 

ــع الحقــًا، فــي منتصــف الشــهر ليطــال مدينــة أريحــا  طــال القصــف بلــدات بينيــن والبــارة وكنصفــرة، وتوسَّ

وتســبب بخســائر بشــرية فــي 14 تمــوز، وامتــدَّ الحقــًا إلــى بلــدات ومــدن أكثــر بعــدًا عــن خــط التمــاس ليطــال 

عيــن الروز وأرنبــة فــي أواخــر الشــهر؛ مــا تســبب بنــزوح عشــرات العائــات مــن المنطقــة باتجــاه أقصــى 

الشــمال الســوري.

رصدنــا فــي تمــوز اســتمرار الدوريــات الروســية التركيــة بجوالتهــا علــى الطريــق الدولــي “M4” وفــق اتفــاق 

ــز التنفيــذ فــي 6/ آذار، وفي 22/ تموز ســلكت  وقــف إطــاق النــار بيــن الجانبيــن التركــي والروســي، الــذي دخــل حيِّ

هــذه الدوريــات المســار المقــرر لهــا كامــًا، مــن مدينــة ســراقب فــي ريــف إدلــب حتــى قريــة عيــن الحــور فــي 

ريــف الاذقيــة، ألول مــرة منــذ خــروج أول دوريــة فــي 15/ آذار.

تعرضــت إحــدى الدوريــات العســكرية الروســية التركيــة المشــتركة لهجــوم باســتخدام ســيارة مفخخــة، 

فــي 14 تمــوز، اســتهدف عربــة عســكرية روســية، ونجــم عنــه إصابــات فــي صفــوف الجنــود الــروس. شــنَّت 

ــة علــى مناطــق عــدة فــي ريــف محافظــة إدلــب مــن بينهــا بلــدات  ــر ذلــك هجمــات جوي القــوات الروســية إث

بينيــن وكفــر عويــد، وفــي 15/ تمــوز شــنَّ الطيــران الحربــي الروســي غارتيــن علــى مدينــة البــاب فــي ريــف حلــب 

الشــمالي أســفرتا عــن إصابــات بيــن المدنييــن.

فــي 17/ تمــوز أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن بــدء المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة “ردع اإلرهــاب”، فــي 

عــدة مــدن وبلــدات فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي، هــي البصيــرة والــزر وجديــد عكيــدات والشــحيل، بحثــًا عــن 

خايــا تنظيــم داعــش، ووفــَق تصريحــات لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــإنَّ هــذا جــاء بنــاء علــى طلــب وجهــاء 

ــة، فــي 14/  ــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطي ــن التقــوا بمظلــوم عبــدي، القائ ــزور الذي ــر ال عشــائر ريــف دي

تمــوز. واســتمرت العمليــة حتــى 20/ تمــوز.

قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة خــال هــذه الحملــة بفــرض حظــر للتجــوال وإغــاق جميــع المحــات 

التجاريــة واألفــران والمشــافي والصيدليــات وتعطيــل جميــع الخدمــات فــي المنطقــة، ونصبــت عشــرات 

ــازل. ــة اعتقــاالت ونهــب وســرقة للمن الحواجــز ونقــاط التفتيــش، كمــا قامــت بحمل

http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85693
http://sdf-press.com/?p=32484
http://sdf-press.com/?p=32505
http://sdf-press.com/?p=32505
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توالــت التفجيــرات بعربــات مفخخــة وعبــوات ناســفة فــي عــدة مناطــق مــن ريــف حلــب الشــرقي والشــمالي، 

وأســفرت عــن ضحايــا مدنييــن، وكذلــك فــي منطقتــي رأس العيــن بريــف الحســكة الغربــي الشــمالي وتــل 

أبيــض بريــف الرقــة الشــمالي.

أمــا علــى صعيــد االعتقــال واإلخفــاء القســري فقــد اســتمرَّت قــوات النظــام الســوري فــي تمــوز المنصــرم، 

عــت اتفاقــات  بماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي وقَّ

ــزت االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل  تســوية مــع قــوات النظــام الســوري، وتركَّ

معظمهــا ضمــن حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة، كمــا ســجلنا قيــام قــوات النظــام الســوري بماحقــة 

واعتقــال عــدد المدنييــن بينهــم طــاب جامعيــون علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي وتأييدهــم للتظاهــرات 

واالحتجاجــات فــي محافظــة الســويداء، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عائديــن مــن لبنــان بشــكل 

غيــر قانونــي إلــى مدنهــم، ووجهــت إليهــم تهــم اإلرهــاب. وكذلــك قامــت قــوات النظــام الســوري باعتقــاالت 

بحــق األشــخاص المتنقليــن والمســافرين إلــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها عبــر نقــاط تفتيشــها، ولــم 

 األطفــال والنســاء وكبــار الســن.
ِ

تســتثن

ــا فــي تمــوز إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 19 شــخصًا، بينهــم ثاثــة أطفــال وســيدة واحــدة،  رصدن

معظمهــم مــن أبنــاء محافظــة درعــا، أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي 

ــران،  محافظتــي دمشــق ودرعــا، ضمــن وســاطة روســية ومرســوم خــاص بالعفــو كان قــد صــدر فــي حزي

بعــض المفــرج عنهــم كانــوا عناصــر ســابقين فــي فصائــل المعارضــة المســلحة وكانــوا قــد أجــروا تســوية 

ألوضاعهــم األمنيــة فــي وقــت ســَبق العتقالهــم. وتراوحــت مــدة اعتقــال المفــرج عنهــم مــا بيــن ثاثــة أشــهر 

وعاميــن اثنيــن. مــن بيــن المفــرج عنهــم أشــخاص عــدة وجهــت إليهــم تهــم جنائيــة ولــم يتــم اعتقالهــم علــى 

خلفيــة أنشــطتهم أو مشــاركتهم فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة.

ــة فــي تمــوز بسياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري  وقــد اســتمرَّت قــوات ســوريا الديمقراطي

لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعارضــة لسياســاتها أو المدنييــن الذيــن تربطهــم 

صــات قربــى مــع أشــخاص فــي المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي، كمــا شــنت حمــات دهــم واعتقــال 

جماعيــة للعديــد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال وذوو احتياجــات خاصــة بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، 

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ديــر الــزور والرقــة، ورصدنــا فــي تمــوز عمليــات اعتقــال قامــت بهــا  وتركَّ

قــوات ســوريا الديمقراطيــة ضــدَّ أطفــال؛ بهــدف اقتيادهــم للتجنيــد القســري. كمــا نفــذت عمليــات اعتقــال 

 واضحــة، 
ٍ

بحــق عائــات عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد مــن العائلــة الواحــدة بينهــم مســنون، دون توجيــه تهــم

واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.



أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تموز 92020

كمــا شــهَد تمــوز عمليــات اعتقــال قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام شــملت نشــطاء فــي مؤسســات مجتمــع 

مدنــي ومدنييــن وأســاتذة جامعيــون، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت بســبب منشــورات علــى منصــات 

ــت هــذه االعتقــاالت بطريقــة  التواصــل االجتماعــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ

أو عمليــات خطــف مــن  المنــازل وخلعهــا،  أبــواب  تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير 

ــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة. الطرقــات أو عب

وقامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي مــن جهتهــا في تمــوز بعمليات اعتقــال وخطف معظمها 

حــدث بشــكل جماعــي اســتهدفت نازحيــن ومهجريــن قســرًا، واســتهدفت فــي حــاالت عــدة أفــرادًا مــن 

ــزت فــي مناطــق   المســنين، كمــا رصدنــا اعتقــاالت جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
ِ

عائلــة واحــدة ولــم تســتثن

ســيطرتها فــي محافظــات حلــب، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة 

 واضحــة.
ٍ

وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

أمــا علــى صعيــد جائحــة كوفيــد-19، كان شــهر تمــوز هــو األســوأ علــى اإلطــاق فــي جميــع مناطــق ســوريا، 

ففــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة 

عــن 478 حالــة إصابــة، و34 حالــة وفــاة خــال هــذا الشــهر لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة، المعلــن عنهــا فــي 

31/ تمــوز 757 حالــة إصابــة، و43 حالــة وفــاة، ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن األرقــام 

ــه يعتمــد علــى تطبيــق سياســة “مناعــة  ــه، وأن ــود النظــام الســوري اإلفصــاح عن المعلنــة ال تمثــل إال مــا ي

القطيــع” مــع المجتمــع الســوري الــذي يعانــي معظمــه مــن الفقــر وضعــف المناعــة؛ ممــا ينــذر بكارثــة 

إنســانية. نؤكــد كمــا ذكرنــا ســابقًا أن النظــام الســوري ُيســيء التعامــل مــع أزمــة كورونــا، وممــا يدفعنــا 

لذلــك عــدة نقــاط منهــا: )1( أعلنــت وزارة الصحــة األردنيــة بشــكل شــبه يومــي عــن تســجيل حــاالت إصابــة 

قادمــة مــن ســوريا، منهــا 44 حالــة إصابــة تــم تســجيلها فــي 21/ تمــوز، مــا يشــير إلــى وجــود عــدد كبيــر مــن 

المصابيــن فــي ســوريا. )2( صــرح فــراس إبراهيــم، مديــر مكتــب دفــن الموتــى فــي محافظــة دمشــق، فــي 

24/ تمــوز لجهــة إعاميــة عــن ازديــاد عــدد الوفيــات منــذ 10 تمــوز بســبب فيــروس كورونــا أو وفيــات ناجمــة 

عــن أعــراض شــبيهة بالفيــروس لــم يتــم التأكــد منهــا )شــك باإلصابــة(. )3( ذكــرت جهــات إعاميــة محليــة 

وعبــر حســابات األهالــي عــن حــاالت وفيــات تعــود لمصابيــن بفيــروس كورونــا بعضهــا ألشــخاص رفيعــي 

المســتوى كأطبــاء ومهندســين وغيرهــم تفــوق أعدادهــم مــا يتــم التصريــح بــه. وعبــر متابعتنــا لمــا يتناقلــه 

ــة تزويدهــم بشــهادات  ــد منهــم عــن تجنــب الجهــات الطبي ــي فــي المصــادر المفتوحــة تحــدث العدي األهال

وفــاة تذكــر الســبب الفعلــي للوفــاة وعــن عــدم اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة الكافيــة داخــل المنشــآت الطبيــة 

ومــن قبــل الكــوادر الطبيــة؛ مــا يجعــل هــذه المنشــآت مصــدرًا لنقــل المــرض. )4( أكــد لنــا العديــد مــن 

األهالــي أن مخابــر التحليــل -حتــى مدفوعــة األجــر- ترفــض إجــراء اختبــار تحليــل بــي ســي ار، رغــم ارتفــاع ســعره. 

)5( صرحــت وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري فــي بيــان صــدر فــي 30/ تمــوز، أن “اإلصابــات المســجلة 

فــي ســوريا هــي للحــاالت التــي أثبتــت نتيجتهــا بالفحــص المخبــري بــي ســي آر فقــط فيمــا هنــاك حــاالت ال 

ــر المفــروض علــى البــاد  عرضيــة كمــا أن الــوزارة ال تملــك اإلمكانيــات فــي ظــل  الحصــار االقتصــادي الجائ

ــراف  ــه إلجــراء مســحات عامــة فــي المحافظــات” وفــي هــذا اعت ــكل مكونات ــذي طــال القطــاع الصحــي ب ال
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ضمنــي بوجــود إصابــات غيــر مكتشــفة، ويتاعــب النظــام الســوري بأزمــة كورونــا فــي ســياق الضغــط لرفــع 

العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة عليــه. )6( فــي 22/ تمــوز فــرض النظــام الســوري علــى المواطنيــن 

الســوريين المغادريــن خــارج ســوريا إجــراء فحــص بــي ســي ار، فــي أربعــة مخابــر تابعــة لــه فــي مدينــة دمشــق، 

مقابــل دفــع مــا يعــادل 100 دوالر أمريكــي.

فــي 9/ تمــوز أعلــن نظــام اإلنــذار المبكــر EWARN عــن ظهــور أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا فــي شــمال 

غــرب ســوريا، كانــت ألحــد الكــوادر الطبيــة، وبلــغ عــدد اإلصابــات المعلــن عنهــا فــي 31/ تمــوز، 31 إصابــة 

بالفيــروس، توزعــت فــي محافظتــي إدلــب وحلــب، دون تســجيل أيــة حالــة وفــاة. ومــع اإلعــان عــن ظهــور 

الجائحــة فــي شــمال غــرب ســوريا أغلــق معبــر بــاب الهــوى أمــام المدنييــن والكــوادر الطبيــة، وقــد أثــر هــذا 

اإلغــاق علــى األوضــاع الصحيــة الحرجــة لمئــات المرضــى الذيــن يصعــب تأميــن عــاج لهــم فــي الداخــل 

الســوري كمرضــى الســرطان.

أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا، فقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 31/ تمــوز، 25 حالــة، وفــق مــا تــم 

اإلعــان عنــه مــن قبــل هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا.

وقــد شــهد تمــوز اســتخدام النظــام الروســي وحليفــه الصينــي الفيتــو مرتيــن ضــد تمديــد القــرار 2504 ، المرة 

األولــى كانــت فــي 7/ تمــوز ضــد مشــروع قــرار ألمانــي بلجيكــي مــن أجــل االســتمرار بإدخــال المســاعدات 

اإلنســانية إلــى ســوريا عبــر معبــري بــاب الســام وبــاب الهــوى لمــدة ســنة. أمــا المــرة الثانيــة فكانــت فــي 10/ 

تمــوز عــادت كل مــن ألمانيــا وبلجيــكا لتقديــم مشــروع قــرار تقدمــت بــه ألمانيــا وبلجيــكا بشــأن تمديــد آليــة 

إدخــال المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود لمــدة 6 أشــهر، وذلــك عبــر معبــري بــاب الســام وبــاب الهــوى 

علــى الحــدود التركيــة الســورية، وقــد طالبنــا فــي تقريــر أصدرنــاه فــي 6/ تمــوز برفــع يــد مجلــس األمــن عــن 

عمليــة إدخــال المســاعدات اإلنســانية والســماح بتدفقهــا دون الحاجــة إلــى قــرار منــه، كمــا أصدرنــا تقريــرًا 

حــول اســتخدام روســيا والصيــن للفيتــو بشــكل تعســفي 16 مــرة.

نشــير إلى أن روســيا فشــلت في 9/ تموز في تمرير قرار في مجلس األمن يهدف إلى تقليص المســاعدات 

اإلنســانية العابــرة للحــدود إلــى ســوريا عبــر معبــر واحــد فقــط ولمــدة ســتة أشــهر بعــد اعتــراض كل مــن 

ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة البريطانيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة واســتونيا وبلجيــكا. وفــي 

10/ تمــوز تمكــن مجلــس األمــن مــن تمريــر القــرار رقــم 2533 القاضــي بإدخــال المســاعدات اإلنســانية إلــى 

ســوريا عبــر معبــر واحــد فقــط وهــو معبــر بــاب الهــوى ولمــدة عــام. إن إغــاق معبــر اليعربيــة، فــي ظــل 

ظهــور جائحــة كورونــا سيســهم بشــكل كبيــر فــي تــردي األوضــاع اإلنســانية فــي شــمال شــرق ســوريا.
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وفــي شــهر تمــوز، تعرضــت المنطقــة لموجــة حــر شــديدة، فاقمــت مــن تــردي الحالــة اإلنســانية فــي ســوريا 

بت هــذه الموجــة  عمومــًا وفــي المخيمــات علــى وجــه الخصــوص، بســبب شــحِّ الكهربــاء والمــاء، وقــد تســبَّ

فــي ظهــور عشــرات حــاالت التســمم الغذائــي بيــن النازحيــن فــي المخيمــات. كمــا ســجلنا حــوادث عــدة 

النــدالع حرائــق فــي مخيمــات النازحيــن شــمال غــرب ســوريا جــراء ســوء اســتخدام وســائل الطهــي.

وفــي مخيــم الهــول بريــف الحســكة الشــرقي والخاضــع إلدارة قــوات ســوريا الديمقراطيــة رصدنــا، فــي تمــوز، 

خــروج مــا ال يقــل عــن 100 عائلــة إلــى مناطقهــم، بكفالــة مــن شــيوخ ووجهــاء عشــائر المنطقــة الشــرقية .

ــز علــى أبــرز 52  فــي 7/ تمــوز أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية تقريــرًا ركَّ

هجومــًا مــن قبــل جميــع األطــراف فــي ســوريا، وقعــت بيــن تشــرين الثانــي 2019 حتــى حزيــران 2020 أســفرت 

ــة. وتشــمل الهجمــات 17 هجومــًا  ــة المدني ــة التحتي ــن أو أضــرار فــي البني ــا مــن المدنيي عــن ســقوط ضحاي

اســتهدف مستشــفيات ومرافــق طبيــة؛ و14 هجومــًا أصــاب مــدارس؛ و9 هجمــات اســتهدفت أســواق؛ و 

12 هجومــًا أصــاب منــازل.

اجتمعــت الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتصنيــع األســلحة الكيميائيــة فــي 7/ تمــوز، وذلــك 

بهــدف مناقشــة التقريــر الــذي أعــده فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة 

الكيميائيــة. الــذي أدان بشــكل ال يقبــل الشــك اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة ثــاث مــرات 

ضــدَّ مدينــة اللطامنــة بريــف محافظــة حمــاة فــي آذار/ 2017، اثنتــان منهــا عبــر اســتخدام غــاز الســارين. 

وخلــص االجتمــاع إلــى إعطــاء النظــام الســوري مهلــة 90 يــوم لتصحيــح الوضــع، وطلــب منــه اإلعــان 

عــن اإلجــراءات التــي تــم بموجبهــا تطويــر وإنتــاج األســلحة الكيميائيــة، والتصريــح عــن كافــة األســلحة التــي 

يمتلكهــا، وحــلِّ جميــع القضايــا العالقــة. وقــد أصدرنــا بيانــًا حــول مــا خلــص إليــه االجتمــاع.

فــي 23/ تمــوز أعلــن غيــر بيدرســون، مبعــوث األميــن العــام الخــاص إلــى ســوريا، عــن اســتئناف أعمــال اللجنــة 

الدســتورية، فــي 24/ آب المقبــل

http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85842
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85641
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85515 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26044&LangID=A
http://sn4hr.org/arabic/?p=12425
http://sn4hr.org/arabic/?p=12462
https://news.un.org/ar/story/2020/07/1058781
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رابعًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تموز:

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

تمــوز علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1rQAXOae2K1I6OHriH6IS0qA2e7QkWQD4/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مقتــل 107 مدنيــًا، بينهــم 26 طفــًا و11 ســيدة )أنثــى 

بالغــة(، مــن بيــن الضحايــا 13 قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 4 مجــازر. وقــد أصدرنــا تقريــرًا 

ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف  ث بشــكل مفصَّ فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

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

أواًل: األطراف الرئيسة:

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

21 بينهــم 4 طفــًا.

-   هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة 

2 المســلحة(: 

-   المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 7 بينهم 4 طفًا و2 سيدة

-   قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 4

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 73 مدنيًا بينهم 18 طفًا و9 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

-  ألغام مجهولة المصدر: 10 بينهم 5 طفًا و1 سيدة

-  رصاص مجهول المصدر: 25 بينهم 3 طفًا و3 سيدة

-  تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 29 بينهم 7 طفًا و4 سيدة

-  قتل على يد مجهولين: 7 بينهم 3 طفًا و1 سيدة

-  قذائف مجهولة المصدر: 2 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مــا ال يقــل عــن 157 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 13 

طفــًا و2 ســيدة )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 تقريــرًا فــي الثانــي 

ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد  ث بشــكل مفصَّ مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
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ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

-  قوات النظام السوري: 69 بينهم 2 طفًا و2 سيدة

-  هيئة تحرير الشام: 9

-  المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 18

-  قوات سوريا الديمقراطية: 61، بينهم 11 طفًا.

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

ة،  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مــا ال يقــل عن 8 حــوادث اعتــداء على مراكز حيويَّــة مدنيَّ ســجَّ

مــن بيــن هــذه الهجمــات وثَّقنــا 2 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس، و1 على منشــأة طبيــة، و2 على أماكــن عبادة.

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

أواًل: األطراف الرئيسة:

قوات النظام السوري: 4	 

القوات الروسية: 1	 

ثانيًا: الجهات األخرى:

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 3	 
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ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ

النحــو التالي:

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2020 حتــى آب مــن 

عــت شــهريًا علــى  العــام ذاتــه 285 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

النحــو التالــي:

جهات أخرى

الجهة الفاعلة

تفجيرات لم نتمكن من تحديد 
مرتكبيها المركز المـُعتدى عليه

القوات 

الروسية

قوات 

النظام 

السوري

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المراكز الحيوية الطبية

المنشآت الطبية

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

المنشآت والمصادر المائية

المجموع:

 

1

1

1

-

1
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-

-
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1
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1
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ــة منــذ بدايــة العــام  ُيظهــر المخطــط تناقصــًا فــي حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ

ــز التنفيــذ فــي 6/ آذار األثــر فــي ذلــك،  حتــى اآلن، حيــث كان لدخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل حيِّ

إضافــة إلــى انتشــار جائحــة كوفيــد-19 التــي أثــرت علــى إمكانــات جيــش النظــام الســوري والميليشــيات 

اإليرانيــة المواليــة لــه، فيمــا اســتمرت التفجيــرات والتــي نعــزو إليهــا النســبة األعلــى مــن حــوادث االعتــداء 

علــى المراكــز الحيويــة فــي األشــهر الخمســة األخيــرة.

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

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

ــة بريــف  ــة المــوزرة فــي جبــل الزاوي كفــر نبــل بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي- المســجد الشــمالي فــي قري

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

تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%E2%80%AD/@35.659145,36.4357805,15.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15245ad26704bfcf:0x215e69372e694fa7!2sAlmaouzrah,+Syria!3b1!8m2!3d35.6589021!4d36.4391418!3m4!1s0x15245b9fdd7187e9:0x2d4785573671ceb9!8m2!3d35.6604867!4d36.4382038
https://drive.google.com/file/d/1VondTgUYW02FUyNQD-IEdSaAKHjgI52A/view
https://drive.google.com/file/d/1XGCPrdHbixQxzZv8FkaMfnM7Uax4-RoA/view
https://drive.google.com/file/d/13OYrxoN4mdGPdSSR2WN2jnKLLNdHo09v/view
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الثاثــاء 14/ تمــوز/ 2020 أطلقــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري -المتمركــزة قــرب مدينــة 

ســراقب بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي- قرابــة 12 صاروخــًا علــى مدينة أريحــا بريف محافظة إدلــب الجنوبي، 

ســقط عــدد منهــا قــرب مجمــع األميــن الطبــي فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي أحــد مســتودعات 

المجمــع، إضافــًة إلــى إصابــة بنائــه وتجهيزاتــه بأضــرار ماديــة متوســطة، تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان إلــى أّن مجمــع األميــن الطبــي يتخــذ مــن معمــل الســجاد ســابقًا فــي المدينــة مقــرًا لــه. تخضــع 

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

األحــد 26/ تمــوز/ 2020 انفجــرت عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر موضوعــة فــي عربــة بيــع متحركــة فــي 

ســوق للخضــار فــي مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي؛ مــا تســبب بمجــزرة، 

إضافــًة إلــى إصابــة مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة كبيــرة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدينــة 

ــة. رأس العيــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادث

أضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على المسجد الشمالي في قرية الموزرة/ إدلب – 13/ تموز/ 2020

أضــرار إثــر انفجــار عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر فــي ســوق للخضــار فــي مدينــة رأس العيــن/ الحســكة 

– 26/ تمــوز/ 2020

https://drive.google.com/file/d/13zzi6WhzBHL4Njxldiy_ie_jMWdfzwQH/view
https://drive.google.com/file/d/1PpkwsvKpI3cR1cagt6g_nK_MvEBMpJyb/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EW5jAb2CUZVGjSJgeME7DqgBFjQ0mkqkp3zymUUOFeRqzQ?e=DgeJ5n
https://drive.google.com/file/d/1zb4ASM4sMPLV_rAR78gcA_OvLFS9woqW/view
https://drive.google.com/file/d/1akh9MWgyn8LSNARNubP9zkdELxtERZKI/view
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ــًا مــع مدفعيتهــا  ــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري تزامن اإلثنيــن 27/ تمــوز/ 2020 قصفــت راجمــة صواري

قذائــف عــدة علــى قريــة بليــون فــي جبــل الزاويــة بريف محافظــة إدلب الجنوبي، اســتهدف القصف المدرســة 

المحدثــة؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي ســور المدرســة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

لم نتمكن في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان من توثيق أية هجمات عشــوائية أو اســتخدام 

ألســلحة غير مشــروعة في شــهر تموز.

خامسًا: مرفقات: 

)1(  توثيق مقتل 107 مدنيا بينهم 26 طفا و 11 سيدة في سوريا في تموز 2020 

)2(  توثيــق مــا ال يقــل عــن 157 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســوريا فــي تمــوز 2020 بينهــم 13 طفــا 

و2 سيدة

دمار إثر هجوم أرضي للنظام السوري على المدرسة المحدثة في قرية بليون/ إدلب - 27/ تموز/ 2020

http://sn4hr.org/arabic/?p=12554
http://sn4hr.org/arabic/?p=12554
http://sn4hr.org/arabic/?p=12558
http://sn4hr.org/arabic/?p=12558
http://sn4hr.org/arabic/?p=12558
http://sn4hr.org/arabic/?p=12558
https://drive.google.com/file/d/1vwaK4dAzvD4j6B7gjuVxaR6oic4YrWaZ/view
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سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيان مدنية، وقــد ارتكبت قوات 	 

الحلــف الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب 

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

ــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي  واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّ

الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

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

لــم تكتــف

ــق باإلفــراج  قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

ــة محاســبة. عــن المعتقليــن، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أي

ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة 	  لــم ُنســجِّ

مــن الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذا لــم يحصــل مطلقــًا منــذ بدايــة 

الحــراك الشــعبي، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.

ــع 	  إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، والطاب

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

سياســة دولــة.

ذتهــا قــوات الحلــف “قــوات التحالــف الدولــي، 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة” تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن 

جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

انتهكــت التنظيمــات اإلســامية المتشــددة القانــون الدولــي اإلنســاني، ُمتســببة فــي مقتــل العديــد مــن 	 

المدنييــن، وأضــرار فــي مراكــز حيويــة مدنيــة.

خرقــت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات تعتبــر بمثابــة 	 

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

إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.

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

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

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

العســكرية المرجــوة.

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

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

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

ــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم 	  ــدأ مســؤولية حماي إحــال األمــن والســام وتطبيــق مب

وفنونهــم مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا علــى غــرار 	 

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

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

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

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

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

برعــات الازمــة. داخليــًا ومتابعــة الــدول، التــي تعهــدت بالتَّ

 

إلى المجتمع الدولي:

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

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

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

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

المتورطيــن. األشــخاص 

دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا 	 

ــدأ  ــق مب ــى تطبي ــة )ICRtoP(” إل ــدأ مســؤولية الحماي ــق مب ــي مــن أجــل تطبي ــف الدول عضــو فــي “التحال

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، 

ــة،  ــدأ مســؤولية الحماي ــى الفصــل الســابع وتطبيــق مب ــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إل ــي ال ُب وبالتال

ــزال مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي  الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال ي

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 	  السَّ

العالميــة. القضائيــة  الواليــة  مبــدأ  اإلنســان، واســتخدام  ومجلــس حقــوق 
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إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

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

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

ــزاع والقــوى المســيطرة.  قبــل أطــراف النِّ

تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجرة ورفــع التَّوعية 	 

المحليــة لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطر.

ــة تجمــع عــددًا مــن المنظمــات الســورية الفاعلــة في مجــال توثيق االنتهاكات والمســاعدة 	  إنشــاء منصَّ

اإلنســانية؛ بهــدف تبــادل الخبــرات مع المجتمع الســوري.

 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

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

اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

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

 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

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

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

اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.

 

إلى النظام السوري:

التَّوقف عن عمليات القصف العشــوائي واســتهداف المناطق الســكنية والمستشــفيات والمدارس 	 

واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميل المتفجرة. 

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

الكشــف عــن مصيــر قرابــة 83 ألــف مواطــن ســوري اعتقلتهــم األجهــزة األمنيــة وأخفــت مصيرهــم حتــى 	 

اآلن.

االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

 

إلى النظام الروسي:

فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي التَّقريــر، وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا، ومحاســبة 	 

المتورطين.

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

الضحايــا والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
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ة واحتــرام القانون 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

العرفي اإلنســاني.

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 

ــى المناطــق المحاصــرة. المشــروط بدخــول المســاعدات اإلنســانية إل

التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة الحارقــة فــي المناطق المأهولة بالســكان وتعويــض الضحايا وذويهم 	 

عــن جميــع األضــرار البشــرية والماديــة، التــي لحقــت بهــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقديــم العــاج 

لعشــرات المصابيــن المدنيين. 

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

وتزويــد األمــم المتحــدة وإطــاع المجتمــع الســوري عليهــا، وهــذا ُييســر عمليــات إزالــة المخلفــات التــي 

لــم تنفجــر بعــد.

 لــدى النظــام 	 
ٍ

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

ي. السور

 

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

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

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

تعويــض الضحايــا والمتضرريــن، واالعتــذار منهم.

غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

جميــع المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.

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

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

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

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

علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن 	 

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

 

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

ــة، 	  ــن األهــداف العســكرية والمدني ــز بي ــع المناطــق وضــرورة التميي ــن فــي جمي ــة المدنيي ضمــان حماي

ــة هجمــات عشــوائية. ــاع عــن أي واالمتن

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

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

الدولي اإلنســاني.

المنظمات اإلنسانية:

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

شكر وتقدير
كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي وأصدقــاء الضحايــا وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن أغنــت 

مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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