
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

الخميس 20 كانون الثاني 2022

التقرير السنوي الحادي عشر:
أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 



المحتوى

R220104A

أواًل: المقدمة........................................................................................................................... 2

ثانيًا: حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2021 وفق قاعدة بيانات الشبكة

4 ......................................................................................................... السورية لحقوق اإلنسان

رابعًا: استعراض أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى

المسيطرة في سوريا في عام 2021 .......................................................................................... 19

56 ............................................................................... خامسًا: أحداث بارزة مفصلية في عام 2021 

سادسًا: أبرز الوقائع على صعيد األوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية والتحقيقات

المتعلقة بالشأن السوري في عام 2021.................................................................................... 84

98 ................................................................................... سابعًا: تقدم بطيء في مسار المحاسبة

105 ................................................................................................. ثامنًا: االستنتاجات والتَّوصيات 

112 ...................................................................................................................... تاسعًا: المراجع 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 22021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

أواًل: المقدمة:

انطــاق  بعــد  مــن  الحــادي عشــر  الســنوي  التقريــر  هــو  هــذا 
نــزاع مســلح  إلــى  تحــول  والــذي  آذار/2011،  الشــعبي  الحــراك 
داخلــي، وكذلــك دولــي فــي جانــب منه، ومنذ األيــام األولى للحراك 
المواطــن  تعــرض  والكرامــة  بالحريــة  المطالــب  الســلمي 
الســلطات  قبــل  مــن  االنتهــاكات  أنمــاط  ألفظــع  الســوري 
وإخفــاء قســري،  وتعذيــب  تعســفي  اعتقــال  مــن  الســورية، 
وحتــى للقتــل بالرصــاص الحــي ضــد متظاهريــن خرجــوا للتعبيــر 
عــن آرائهــم، وللعــام الحــادي عشــر علــى التوالــي مــا زلنــا نســجل 
وقــوع انتهــاكات متعــددة بحــق المواطــن والدولــة ومــن قبــل 
أطــراف متعــددة، وبقــي النظــام الســوري بشــكل عــام متصــدرًا 

للنســبة األعظــم فــي العديــد مــن االنتهــاكات.
 

يظهــر هــذا التقريــر تراجعــًا فــي حجــم بعــض االنتهــاكات مــن 
المناطــق  فــي جميــع  الســوري  الشــعب  لكــن  العــدد،  حيــث 
ــر منهــا األســوأ فــي  ــر فــي كثي مــا زال يتعــرض النتهــاكات تعتب
العالــم، وبشــكل خــاص التشــريد القســري، التعذيــب، االختفــاء 
القســري، نهــب أراضيــه وممتلكاتــه، كمــا أن أثــر االنتهــاكات ال 
يقــاس مجــردًا فــي هــذا العــام بمعــزل عــن تراكــم فظيــع لعشــر 
ســنوات ماضيــة اســتمرت فيهــا عمليــات ارتــكاب االنتهــاكات، 
بمعنــى أن أثــر هــذه االنتهــاكات يــزداد يومــًا بعــد يــوم، ومــن 
ســيئ إلــى أســوأ، وقــد تحدثنــا فــي تقريرنــا الســنوي عــن عــام 
2017 عــن ضيــاع الدولــة، ونعتقــد أننــا وصلنــا فــي عــام 2021، بــل 

مــن قبلــه إلــى مرحلــة انهيــار الدولــة.
 

النزاعــات  لتبــادل  مســرحًا  الســورية  الدولــة  أصبحــت  لقــد 
الدوليــة، ولتجريــب األســلحة، ولتأســيس وتجنيــد الميليشــيات 
والمرتزقــة، وتفككــت رقعتهــا الجغرافيــة إلــى خمســة مناطــق 
نفــوذ، وهــي عبــارة عــن دويــات متصارعــة فيمــا بينهــا، دون 
احتــرام لقانــون الحــرب، كمــا أنهــا، وفــي الوقــت نفســه ال تحتــرم 
حقــوق ســاكنيها؛ ممــا دفــع الغالبيــة مــن الشــعب الســوري 
والفســاد  القمــع  وتســبَّب  اللجــوء،  وطلــب  التشــريد  نحــو 
وتشــريد 13 مليــون مواطــن ســوري وتدميــر آالف المنشــآت 
إلــى عوامــل أخــرى أقــل  الحيويــة، وماييــن المبانــي، )إضافــة 
أهميــة( فــي انهيــار اقتصــادي شــامل، وفقَد الســوريون بشــكل 
عــام القــدرة علــى المبــادرة، وأصبحــوا فــي حالــة مــن انعــدام 
الــوزن، ولــم يعــد باإلمــكان ســوى إبــداء بعــض ردات الفعــل.

 
مــا وصلــت  فــي كل  المتســبب األساســي  أن  ونحــن نعتقــد 
إليــه البــاد والشــعب مــن هــذا االنهيــار الشــامل هــو النظــام 

ــات  الســوري، الــذي رفــض مطالــب شــعبية محقــة فــي انتخاب
وتغــول  الحاكمــة،  العائليــة  األقليــة  حكــم  تنهــي  ديمقراطيــة 
ــة  ــة الجوهري ــل تلــك المطالــب الحقوقي ــة، وقاب األجهــزة األمني
بالحديــد والنــار مســتندًا إلــى والء األجهــزة األمنيــة المطلــق، 
وإلــى حلفــاء دكتاتورييــن، وكذلــك إلــى خدمــات وظيفيــة قدمهــا 
لمختلــف دول العالــم علــى حســاب كرامــة وحريــة ســوريا، وبنــاًء 
علــى كل ذلــك، مــارس أفظــع أنــواع االنتهــاكات بشــكل غيــر 
محــدود، وصــل الكثيــر منهــا إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية، كمــا 
أثبتــت ذلــك قبــل أيــام محكمــة كوبلنــز فــي الحكــم الصــادر عنهــا، 
وهــدف مــن ارتــكاب تلــك الفظائــع إلــى ردع المطالــب الشــعبية 
ــل التفــاوض  ــن يقب ــه ل ــى حــرق كل المراحــل، وبأن وإنهائهــا، وإل
إلــى انهيــار  علــى انتقــال سياســي ديمقراطــي ولــو أدى ذلــك 

الدولــة وتفكيــك المجتمــع.
 

علــى المجتمــع الدولــي، وبشــكل خــاص حلفاء النظام الســوري 
النحــو  هــذا  علــى  االنتهــاكات  ارتــكاب  اســتمرار  أن  يدركــوا  أن 
الخطيــر، يعنــي تحــول الدولــة الســورية إلــى مســتنقع للنزاعــات 
الامتناهيــة وبيئــة خصبــة للمنظمــات المتطرفــة مــن جميــع 
العــودة  فكــرة  وانتهــاء  إضافيــة،  لجــوء  وموجــات  األطــراف، 
اآلمنــة واالســتقرار، ولــن يكــون هنــاك ســوى حــل وحيــد وهــو 
إعــادة بنــاء الدولــة المنهــارة علــى أســس ديمقراطيــة، واحتــرام 
وهــذا  والحريــة،  المواطنــة،  وفــي مقدمتهــا  اإلنســان  حقــوق 
مــا ســوف يمكــن الســوريين مــن اســتعادة األمــل والعــودة 
المعيشــية  ظروفهــا  تحســين  علــى  والعمــل  بادهــم  إلــى 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة نحــو التقــدم والحضــارة. 

يقــول فضــل عبــد الغنــي مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنسان:

مــع  العاقــات  عــن تطبيــع  الــدول  بعــض  “لقــد كان حديــث 
النظــام الســوري مــن أشــدِّ األمــور اســتهجانًا فــي عــام 2021، 
الــدول الديمقراطيــة  وكان األســوأ مــن ذلــك عــدم اعتــراض 
علــى هــذا الطــرح البشــع، الــذي ال يقيــم أي اعتبــار للماييــن مــن 
الشــعب الســوري الذيــن هــم ضحايــا قتــل، تعذيــب، تشــريد، 
مــن قبــل النظــام الســوري، والــذي لــم يغيــر شــيئًا مــن ســلوكه 
المتوحــش تجــاه شــعبه، كمــا أنــه مــا زال يرفــض تمامــًا أي 
ــادئ حقــوق  ــة تراعــي مب ــى أســس ديمقراطي حــلٍّ سياســي عل
اإلنســان. كمــا أن بقيــة أطــراف النــزاع مــا تــزال منخرطــة فــي 
علــى  يعتــاش  الجميــع  زال  ومــا  متعــددة  انتهــاكات  ارتــكاب 

أنقــاض الدولــة الســورية المنهــارة”. 
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 وفــي عــام 2021 اســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
فــي عملهــا، حيــث أصــدرت قرابــة 73 تقريــراً ونشــرت قرابــة 1056 
انتهــاكات حقــوق  أنماطــاً متعــددة ألبــرز  تناولــت فيهــا  خبــراً، 
المســيطرة  والقــوى  النــزاع  أطــراف  ارتكبتهــا  التــي  اإلنســان، 
فــي ســوريا، كعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال 
والتعذيــب، والتهجيــر والتشــريد القســري، واســتخدام الذخائــر 
المحرمــة وغيرهــا مــن الذخائــر شــديدة التدميــر، وانتهــاكات أخــرى، 
ــى مــا يقــارب مــن 156 شــهادة  ــر عل واســتندت فــي هــذه التقاري
لضحايــا تعرضــوا لمختلــف أنمــاط االنتهــاكات، أو لـــُمصابين  أو 
ناجيــن مــن الهجمــات، أو مســعفين، أو عمــال إشــارة مركزيــة أو 
ذوي ضحايــا، وجميــع هــذه الشــهادات قــد تــم الحصــول عليهــا 
عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر 
للشــبكة  الداخليــة  البروتوكــوالت  وفــق  ذلــك  وكل  مفتوحــة، 
الســورية لحقــوق اإلنســان والتــي نعمــل بموجبهــا ونســعى 
إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر مــن خــال خبرتنــا لتراعــي معاييــر 
الرعايــة والموثوقيــة، إضافــة إلــى المئــات مــن الصــور والمقاطــع 
المصــورة والمعلومــات المفتوحــة المصــادر، ويمكــن االطــاع 

علــى منهجيــة عملنــا بشــكل موســع عبــر الرابــط.

نســتعرض فــي هــذا التقريــر نمــاذج عــن حــوادث االنتهــاكات 
التــي وقعــت، وقــد أشــرنا إلــى العديد منها في تقريرنا الســنوي 
ــا القتــل خــارج نطــاق القانــون، وحصيلــة  عــن حصيلــة ضحاي
االعتقــال التعســفي، وذلــك حفاظــًا علــى حجــم محــدد للتقريــر، 
وتقليــل تكــرار مــا ورد فــي تقاريــر متقاطعــة معــه وهــي كثيــرة 
جــدًا، وفــي كثيــر مــن األحيــان اكتفينــا باإلشــارة إليهــا، إلــى جانــب 
ذلــك يتضمــن التقريــر أحداثــًا مفصليــة سياســية وحقوقيــة 
وعســكرية حدثــت فــي عــام 2021 ليعطــي صــورة أوضــح عــن 
ونشــير  االنتهــاكات،  خالهــا  وقعــت  التــي  األحــداث  ســياق 
إلــى أن القانــون اإلنســاني الدولــي، والقانــون الدولــي العرفــي 
بالتــوازي مــع القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، هــي القوانيــن 
الحالــة الســورية،  إليهــا فــي تقييــم عملنــا فــي  التــي نســتند 
ونشــير ضمــن نطــاق ضيــق وحــاالت محــدودة إلــى انتهــاك 
النظــام الســوري للدســتور الســوري وللقوانيــن المحليــة التــي 

وضعهــا.

الحــدَّ األدنــى  ــل  ُيمثِّ التقريــر  نؤكــد دائمــًا أن مــا ورَد فــي هــذا 
ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاكات التــي  الــذي تمكنَّ
وقعــت، وذلــك نظــرًا للصعوبــات والتحديــات االســتثنائية التــي 
تواجهنــا خــال عملنــا كمــا هــو موضــح فــي المنهجيــة، كمــا ال 
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

خلفية:

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان SNHR، منظمــة حقوقيــة، 
ســت فــي حزيــران/ 2011، بعــد أشــهر قليلــة مــن  مســتقلة، تأسَّ
انــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار مــن العــام ذاتــه، ترصــد وتوثــق 
الطاقــات  وتحشــد  فــي ســوريا،  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 
والجهــود فــي إطــار الحــدِّ منهــا، والمســاهمة فــي حفــظ حقوق 
ــا، وفضــح مرتكبــي االنتهــاكات تمهيــدًا لمحاســبتهم،  الضحاي
وتوعيــة المجتمــع الســوري بحقوقــه المدنيــة والسياســية، 
العدالــة  عجلــة  ودفــع  اإلنســان،  حقــوق  أوضــاع  وتعزيــز 
العدالــة  وتحقيــق  الديمقراطــي،  التغييــر  ودعــم  االنتقاليــة، 
وتأريخهــا.  األحــداث  ســردية  وحفــظ  ســوريا،  فــي  والســام 
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تقــوم  أهدافهــا  مــن  وانطاقــًا 
اإلنســان بأرشــفة مــا توثقــه مــن حــوادث االنتهــاكات ضمــن 
ــر ودراســات اســتنادًا  قاعــدة بيانــات واســعة، ثــم إصــدار تقاري

إليهــا.
 

التحالــف  فــي  عضــو  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
الدولــي لمبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICR2P(، والتحالــف الدولــي 
العنقوديــة  للذخائــر  الدولــي  والتحالــف  الضميــر،  لمواقــع 
 ،)ICBL( األرضيــة  األلغــام  لحظــر  الدوليــة  والحملــة   ،)CMC(
وشــبكة كل الضحايــا الدوليــة )ECW(، وعضــو مؤســس فــي 

والصحــة. والنزاعــات  الحــرب  بشــأن  العالمــي  التحالــف 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
ــادرة عنهــا فــي تحليــل  اعتمــدت فــي جميــع اإلحصائيــات الصَّ
ــزاع فــي ســوريا، علــى الشــبكة الســورية لحقــوق  ضحايــا النِّ
اإلنســان كأحــد أبــرز المصــادر، كمــا تتعــاون الشــبكة الســورية 
المســتقلة،  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  مــع  اإلنســان  لحقــوق 
الدوليــة  التحقيــق  آليــة  بيانــات مــع  تبــادل  اتفاقيــة  ووقعــت 
المســتقلة، ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( 
وغيرهــا مــن هيئــات األمــم المتحــدة، ومــع منظمــات دوليــة 
مثــل: منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وتعتبــر الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أهــم مصــادر البيانــات لتقاريــر 
الحالــة فــي ســوريا الصــادرة عــن وزارات الخارجيــة للعديــد 
مــن دول العالــم، ويعتمــد عــدد واســع مــن وكاالت األنبــاء 
العربيــة والعالميــة علــى تقاريــر وإحصائيــات الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان ضمــن تغطياتهــا وتقاريرهــا عــن ســوريا.



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 42021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

ثانيــًا: حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا 
فــي عــام 2021 وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان:

ُيغطــي التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل أطــراف الّنــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ 1/ كانــون 
الثانــي/ 2021 حتــى 1/ كانــون الثانــي/ 2022، والتــي يســتعرضها االنفوغرافيــك1  التالــي:

1 انفوغراف



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 52021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

قرابة 86 ألف مشرَّد قسريًا بسبب العمليات العسكرية لقوات الحلف السوري 

الروسي على شمال سوريا وجنوبها



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 62021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

ألف: القتل خارج نطاق القانون: 

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 مقتــل 1271 مدنيــًا بينهــم 299 طفــًا 134 ســيدة )أنثــى 
ــي: ــى النحــو التال ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون عل ــد أطــراف الن ــى ي بالغــة( عل

مقتل 1271 مدنيًا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021

مقتل 299 طفاًل على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 72021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

مقتل 211 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021

مقتل 104 شخصًا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في 
سوريا في عام 2021



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 82021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

واحد: األطراف الرئيسة:
قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(2:  	

261 بينهــم 68 طفــًا، و32 ســيدة.
القوات الروسية: 65 بينهم 32 طفًا، و7 سيدة. 	
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 7 بينهم 2 طفًا. 	
هيئة تحرير الشام3 : 17 بينهم 5 طفًا. 	
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني4 : 24 بينهم 3 طفًا، و2 سيدة. 	
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 75 بينهم 11 طفًا، و2سيدة. 	
قوات التَّحالف الدولي: 2. 	

اثنان: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 820 مدنيًا بينهم 178 طفًا و91 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 176 بينهم 74 طفًا، و25 سيدة.	 
قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 18 بينهم 1 طفًا، و7 سيدة.	 
رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 317 بينهم 17 طفًا، و25 سيدة.	 
قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 162 بينهم 22 طفًا، و23 سيدة.	 
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 111 بينهم 51 طفًا، و8 سيدة.	 
حرس الحدود التركي: 22 بينهم 7 طفًا، و2 سيدة.	 
حرس الحدود األردني: 1	 
القوات اللبنانية: 1.	 
الغرق: 4 بينهم 2 طفًا.	 
القوات التركية: 8 بينهم 4 طفًا، و1 سيدة.                 	 

ــة  ــة دكتاتوري 2  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاري

ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم 

رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث 

يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا 

هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيكليــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع 

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

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

3  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

4  جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة: جميــع الفصائــل التــي نشــأت منــذ عــام 2011 فــي أحيــاء ومناطــق متعــددة فــي ســوريا، الكثيــر منهــا لــم يعــد موجــودًا، 

كمــا أن الكثيــر منهــا لــم يتبــع لقيــادة مركزيــة، مــع نهايــة عــام 2017 تأســس الجيــش الوطنــي وتجتمــع تحتــه فصائــل المعارضــة المســلحة التــي بقيــت 

موجــودة حتــى تأسيســه.



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 92021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

قوات النظام السوري: 1032 بينهم 19 طفًا، و23 سيدة. 	
هيئة تحرير الشام: 121 بينهم 1 طفًا. 	
جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 420 بينهم 6 طفًا، و47 سيدة. 	
قوات سوريا الديمقراطية: 645، بينهم 59 طفًا، و7 سيدة. 	

باء: االعتقال التَّعسفي واالحتجاز غير المشروع: 
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 2218 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 85 
طفــًا و77 ســيدة )أنثــى بالغــة(، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا يتوزعــون علــى النحــو التالــي: 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 102021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

ثاء: استهداف الكوادر اإلعالمية: 
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في عام 2021 مقتل 1 من الكوادر اإلعامية على يد القوات الروسية 

جيم: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ــة،  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 113 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّ ســجَّ

توزعــت هــذه الهجمــات بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالي:

تاء: استهداف الكوادر الطبية: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 
2021 مقتــل 7 مــن الكــوادر الطبيــة، علــى يــد أطــراف 
النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون علــى 

ــي:  النحــو التال

واحد: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 1	 

اثنان: جهات أخرى: 
يتوزعــون علــى  الطبيــة،  الكــوادر  مــن   6 وثقنــا مقتــل 

التالــي:  النحــو 
قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 3	 
رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 3	 

قوات النظام السوري والميليشيات اإليرانية



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 112021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

أواًل: األطراف الرئيسة:
قــوات النظــام الســوري: 52 مــن بينهــا 13 حادثــة تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهــا بيــن 

قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية، ومــا زالــت قيــد التحقيــق.
القوات الروسية: 14
هيئة تحرير الشام: 1

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1
قوات سوريا الديمقراطية: 11

ثانيًا: جهات أخرى: 
ارتكبت 34 حادثة اعتداء، توزعوا على النحو التالي:

انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها: 18	 
تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 11	 
ــن 	  ــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهــا بي ــراوح لدين ــد مصدرهــا: 3 تت ــم نتمكــن مــن تحدي ــف ل قذائ

قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومــا زالــت قيــد التحقيــق.
اعتداء لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 2	 

حاء: الهجمات غير المشروعة: 
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021، 1 هجومــًا اســتخدمت فيــه الذخائــر العنقوديــة، نفذتــه 
بت هــذا الهجــوم فــي مقتــل مدنــي واحــد وإصابــة مــا ال يقــل عــن 10  القــوات الروســية فــي محافظــة حلــب، وقــد تســبَّ

أشــخاص بإصابــات متوســطة. 

خاء: التشريد القسري:
وفــق تقديــرات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد تســببت العمليــات العســكرية لقــوات الحلــف الســوري 

ــي فــي عــام 2021. ــة 86 ألــف مدن ــزوح قراب الروســي علــى شــمال ســوريا وجنوبهــا فــي ن



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 122021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

ثالثــًا: مقارنــة بيــن أبــرز أنمــاط انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي 
عامــي 2020 و2021:



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 132021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع  التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 132021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 142021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع  التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 142021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 152021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع  التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 152021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 162021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع  التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 162021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 172021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع  التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 172021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 182021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع  التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 182021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 192021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

التــي  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  أبــرز  اســتعراض  رابعــًا: 
ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي 

 :2021 عــام 

ألــف: قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات 

الشــيعية األجنبيــة(:

أواًل: االنتهاكات في معاملة المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال:

أ: المجازر وغيرها من أعمال القتل خارج نطاق القانون:  
ال تــزال عمليــات قتــل المدنييــن فــي ســوريا للعــام الحــادي عشــر علــى التوالــي منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو 
الديمقراطيــة - آذار 2011، مســتمرة، وبأعــداد هــي مــن األضخــم فــي العالــم؛ وهــذا يشــير إلــى عــدم اســتقرار األوضــاع 
فــي ســوريا، وإلــى أنهــا مــا تــزال أحــد أخطــر البلــدان فــي العالــم علــى حيــاة المدنييــن، كمــا أنهــا مــكان غيــر آمــن لعــودة 

الاجئيــن.

الحظنــا تراجعــًا فــي وتيــرة العمليــات العســكرية لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه فــي عــام 2021 بشــكل عــام، إال أنَّ 
العديــد مــن المناطــق شــهدت تصعيــدًا فــي العمليــات القتاليــة؛ تســبَّب فــي مقتــل مدنييــن، وبشــكل أساســي فــي 
منطقــة إدلــب شــمال غــرب ســوريا ومحافظــة درعــا. كمــا اســتمرت عمليــات القتــل بســبب التعذيــب داخــل مراكــز 

االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 قتــَل قــوات النظــام الســوري 261 مدنيــًا، بينهــم 68 طفــًا، 
و32 ســيدة )أنثــى بالغــة(، كمــا ارتكبــت 5 مجــازر.

ــد قــوات  بلغــت نســبة النســاء واألطفــال إلــى المجمــوع الكلــي للضحايــا المدنييــن 34 % وهــذا مؤشــر صــارخ علــى تعمُّ
النظــام الســوري اســتهداف المدنييــن عبــر عمليــات القصــف العشــوائي، واإلعــدام.

فــي عــام 2020 قتلــت قــوات النظــام الســوري 432 مدنيــًا بينهــم 79 طفــًا، و29 ســيدة )أنثــى بالغــة( وارتكبــت 11 
مجــزرة. 

نماذج عن أبرز5  حوادث القتل خارج إطار القانون على يد قوات النظام السوري: 	
الخميــس 21/ كانــون الثانــي/ 2021 قتــل صالــح إســماعيل العواجــي؛ إثــَر إطــاق عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري 
الرصــاص عليــه فــي مدينــة القوريــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وهــو مــن أبنــاء قريــة ســويدان جزيــرة فــي ريــف ديــر الــزور 

الشــرقي. تخضــع مدينــة القوريــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

الخميــس 8/ نيســان/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري متمركزة في قلعة شــلف بريف الاذقية 
الشــمالي، صاروخــًا موجهــًا )طــراز م-د( مضــاد للــدروع؛ اســتهدف ســيارة كان يســتقلها عــدد مــن المدنييــن؛ عنــد مفرق 
قريــة الناجيــة فــي ريــف إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنيــًا، بينهــم 3 طفــًا )2 طفلــة و1 طفــل( و2 ســيدة، تخضــع 

المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئة تحرير الشــام وقــت الحادثة.

5  باالستناد على قاعدة البيانات نستعرض نماذج عن أبرز حوادث القتل آخذين بنظر االعتبار فداحة الخسائر الشرية والمادية، إضافة إلى نمط الساح وسياق الحادثة. 



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 202021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

األربعــاء 20/ تشــرين األول/ 2021 قرابــة الســاعة 08:05 بالتوقيــت المحلــي، باشــرت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام 
الســوري، قصفهــا علــى مدينــة أريحــا بريــف إدلــب الجنوبــي، تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطاع روســية فــي أجــواء 
المنطقــة، وكان ذلــك بالتزامــن مــع توجــه الطــاب إلــى مدارســهم، اســتمرَّ القصــف قرابــة عشــر دقائــق ســقطت 
خالهــا عشــر قذائــف علــى مناطــق متفرقــة وســط المدينــة؛ متســببة فــي مقتــل 12 مدنيــًا، بينهــم 4 أطفــال و1 ســيدة 

وهــي مدرِّســة، كمــا أصيــَب نحــو 30 آخريــن، إضافــة إلــى أضــرار فــي 4 مراكــز حيويــة مدنيــة.
وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريرًا مفصًا عن هذا الهجوم.

طفلة من ضحايا قصف قوات النظام السوري على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي في 20 تشرين األول 
2021 | بعدسة: صافي حمام



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 212021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غير المشروع: 

لم تتوقف قوات النظام الســوري عن ماحقة واســتهداف المدنيين في مناطق ســيطرتها على خلفية معارضتهم 
السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور الســوري والقانــون الدولــي؛ ممــا يثبــت مجــددًا حقيقــة مــا ذكرنــاه مــرات عــدة 
ســابقًا وهــو أنــه ال يمكــن ألي مواطــن ســوري أن يشــعر باألمــان مــن االعتقــاالت؛ ألنهــا تتــم دون أي ارتــكاز للقانــون 
 قســريًا 

ٍ
أو قضــاء مســتقل، وتقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة بعيــدًا عــن القضــاء وغالبــًا مــا يتحــول المعتقــل إلــى مختــف

ل مــاذًا آمنــًا للمقيميــن فيهــا، كمــا  وبالتالــي فــإن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ال يمكــن أن تشــكِّ
أنهــا مــن بــاب أولــى ليســت مــاذًا آمنــًا إلعــادة الاجئيــن أو النازحيــن. 

ــد مــن  ــاط فــي العدي ــات طالــت مناصــب رؤســاء وضب ــة عــام 2021 أجــرى النظــام الســوري سلســلة تعيين مــع بداي
األفــرع األمنيــة فــي مختلــف المحافظــات، ونعتقــد أن هــذه اإلجــراءات كانــت ســببًا فــي انخفــاض حصيلــة االعتقــاالت 
تســوية  أجــروا  الذيــن  األشــخاص  واعتقــال  ماحقــة  فــي  اســتمرت  قواتــه  أنَّ  إال  الثانــي،  كانــون  نهايــة  مــع  لديــه 
ــزت هــذه العمليــات فــي  عــت اتفاقــات تســوية معــه، وتركَّ ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
محافظــات حلــب وريــف دمشــق ودرعــا واســتمرت طيلــة العــام، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم 
ــات اعتقــال موســعة قامــت بمعظمهــا أفــرع األمــن  ــى نقــاط التفتيــش. كمــا ســجلنا عملي ــة وعل واعتقــال جماعي
ــة انتقــاد األوضــاع المعيشــية المتدهــورة أو الفســاد الحكومــي فــي  ــي فــي المحافظــات الســورية، علــى خلفي الجنائ
مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري واســتهدفت بهــا إعامييــن مواليــن للنظــام الســوري ومدنييــن بينهــم 
طــاب جامعيــون وموظفــون حكوميــون ومحامــون، ووجهــت إليهــم سلســلة تهــم أخــرى مرتبطــة بقانــون الجرائــم 

اإللكترونيــة، وتــم احتجــاز معظمهــم فــي ســجن عــدرا المركــزي فــي محافظــة دمشــق.

فــي عــام 2021 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري مواطنيــن علــى خلفيــة محاولتهــم الهجــرة بشــكل غيــر شــرعي عبــر 
البحــر والمنافــذ الحدوديــة، مــن بينهــم أطفــال ونســاء وأشــخاص كانــوا قــد أجــروا ســابقًا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة. 
كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال بحــق مواطنيــن لــدى مراجعتهــم الهجــرة والجــوازات فــي المــدن الســورية الســتخراج 
وثائــق تتعلــق بالســفر خــارج البــاد. إضافــة إلــى ذلــك فقــد ســجلنا قرابــة 218 حالــة اعتقــال لعائديــن )مــن الاجئيــن 

والنازحيــن( إلــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري بينهــم 7 أطفــال و6 ســيدات.

تزامنــًا مــع االنتخابــات الرئاســية، التــي قــام بهــا النظــام الســوري منفــردًا فــي شــهر أيــار، ســجلنا عمليــات اعتقــال 
اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة عــدم مشــاركتهم فــي االنتخابــات، وذلــك لــدى مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش التابعــة 
ــزت هــذه االعتقــاالت فــي  للنظــام الســوري، وبشــكل رئيــس المحاذيــة منهــا لمناطــق شــهدت ســابقًا تســويات، وتركَّ
محافظــات حلــب وحمــاة وريــف دمشــق، تــم احتجــاز المدنييــن داخــل نقــاط التفتيــش وفــي بعــض الحــاالت تــم اقتيادهــم 

إلــى األفــرع األمنيــة، وســجلنا اإلفــراج عــن معظمهــم بعــد ســاعات مــن اعتقالهــم وتعرُّضهــم للضــرب واإلهانــة. 

كمــا شــهَد العــام 2021 عمليــات اعتقــال اســتهدفت صحفييــن، وأفــراد مــن عائــات نشــطاء فــي الحــراك الشــعبي 
ــن بينهــم كهــول ونســاء  ــات اعتقــال عشــوائية اســتهدفت مدنيي ــى عملي ــن للنظــام الســوري. إضافــة إل ومعارضي
ــة ورفــض الســكان للوجــود األمنــي لقــوات  ــة تدهــور األوضــاع األمني وأطفــال تركــزت فــي محافظــة درعــا علــى خلفي

النظــام فــي مناطقهــم. 

ــن  ــة أو صرفهــا، والتنقــل بي ــة أجنبي ــات متعــددة، مثــل اســتام حــواالت بعمل ــى خلفي ــى ذلــك اعتقــاالت عل يضــاف إل
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري والمناطــق الخاضعــة لســيطرة األطــراف األخــرى. 
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ــد اإلفراجــات، ســجلنا فــي عــام 2021 إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل مــا ال يقــل عــن 691 شــخصًا  علــى صعي
ــي:  ــى النحــو التال بينهــم 55 طفــًا و36 ســيدة، توزعــت بحســب خلفياتهــا عل

343 شــخصًا -معظمهــم مــن أبنــاء محافظتــي درعــا وريــف دمشــق- أفــرج عنهــم فــي ســياق اتفاقــات المصالحــة 	 

والتســوية التــي يجريهــا النظــام الســوري فــي كلتــا المحافظتيــن. وبحســب مــا أبلغنــا بــه األهالــي وأقربــاء المفــرج 

عنهــم وأصدقائهــم، وبحســب مــا ســجلناه فــي قاعــدة البيانــات لدينــا، فقــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة 

للنظــام الســوري ُمــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن عــام واحــد إلــى ثاثــة أعــوام.

انتهــاء أحكامهــم 	  أفــرج عنهــم مــن الســجون المدنيــة فــي مختلــف المحافظــات، وذلــك بعــد  218 شــخصًا 

التعســفية، ولــم يرتبــط اإلفــراج عنهــم بالعفــو رقــم 13 لعــام 2021، وبحســب مــا أبلغنــا بــه األهالــي وأقربــاء 

المفــرج عنهــم وأصدقائهــم، وبحســب مــا ســجلناه فــي قاعــدة البيانــات لدينــا، فقــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز 

التابعــة للنظــام الســوري مــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن عــام واحــد إلــى تســعة أعــوام.

24 شــخصًا أفــرج عنهــم مــن األفــرع األمنيــة دون خضوعهــم أليــة محاكمــات وقــد تراوحــت مــدد اعتقالهــم مــا 	 

بيــن عــدة أســابيع إلــى شــهرين اثنيــن.

106 أشــخاص أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز علــى خلفيــة صــدور مرســوم العفــو رقــم 13 لعــام 2021، وكنــا 	 

قــد أصدرنــا تقريــرًا خاصــًا حــول المرســوم وتســجيلنا اعتقــال النظــام الســوري أكثــر ممــن أفــرج عنهــم بموجــب 

مرســوم العفــو.

قضــى المفــرج عنهــم مــدد اعتقالهم/احتجازهــم ضمــن ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن ناحيــة ممارســات 
التعذيــب، وشــبه انعــدام فــي الرعايــة الصحيــة والطبيــة، واالكتظــاظ الشــديد فــي مراكــز االحتجــاز، وكانــوا قــد اعتقلــوا 

ــدون مذكــرة اعتقــال. ــح األســباب وب دون توضي

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1032 شــخصًا، مــن بينهــم 19 طفــًا و23 ســيدة 
تعرضــوا لاعتقــال التعســفي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2021، أفــرج عــن 146 شــخصًا معظمهــم لــم 
يخضعــوا أليــة محاكمــات، واقتيــد العديــد منهــم إلــى الخدمــة العســكرية وتحــول مــا ال يقــل عــن 886 شــخصًا، بينهــم 
11 ســيدة، و9 طفــًا إلــى مختفيــن قســريًا. فــي حيــن وثقنــا مــا ال يقــل عــن 908 شــخصًا، مــن بينهــم 23 ســيدة و13 
طفــًا تعرضــوا لاعتقــال التعســفي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2020. إن ارتفــاع حصيلــة االعتقــاالت 
ــت حــدة  فــي عــام 2021 عــن 2020 يعــود إلــى تفــرغ قــوات النظــام الســوري لماحقــة المعارضيــن لــه بعــد أن خفَّ
المواجهــات العســكرية، بهــدف االســتمرار فــي إرهــاب وتهديــد المجتمــع مــن القيــام بــأي حــراك علــى خلفيــة تدهــور 

األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية، وعــدم القيــام بأيــة إصاحــات سياســية.
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نماذج عن أبرز حوادث وحاالت االعتقال غير المشروع: 
وضــاح محــي الديــن، مديــر مكتــب مجلــة “بقعــة ضــوء” فــي مدينــة حلــب، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1955، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري، فــي 9/ كانــون الثانــي مــن مدينــة حلــب، علــى خلفيــة انتقــاده ممارســات الســطو 
فــي أســواق المدينــة علــى حســابه الشــخصي فــي موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، واقتادتــه إلــى فــرع األمــن 
الجنائــي فــي مدينــة دمشــق، تــم اإلفــراج عنــه بموجــب مرســوم العفــو رقــم 13 للعــام 2021، الصــادر فــي 2/ أيــار/ 2021 

عــن مرتكبــي جرائــم المخالفــات والجنــح والجنايــات.

الخميــس 27/ أيــار/ 2021 شــنَّت عناصــر قــوى األمــن الجــوي وقــوى أمــن الدولــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري حملــة 
دهــم واعتقــال فــي أحيــاء بســتان القصــر والكاســة فــي مدينــة حلــب، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
ــم  ــار، وت ــات الرئاســية فــي 26/ أي ــًا، علــى خلفيــة معارضتهــم وامتناعهــم عــن المشــاركة فــي االنتخاب اعتقــال 14 مدني

اقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة، وقــد رافقــت عمليــة المداهمــة ممارســات تكســير لمحــات تجاريــة.

الطفــان الشــقيقان عمــران وعميــر مرعــي حســن أبــا زيــد، يبلغــان مــن العمــر 15 عامــًا و14 عامــًا )علــى الترتيــب(، مــن 
أبنــاء قريــة عتمــان شــمال محافظــة درعــا، اعتقلهمــا عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري 

مــع والدهمــا يــوم اإلثنيــن 7/ حزيــران/ 2021، إثــر مداهمــة منزلهــم فــي القريــة، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

وائــل حمشــو، طالــب جامعــي فــي كليــة الهندســة البتروليــة فــي جامعــة 
دمشــق، مــن أبنــاء قريــة الهثــة شــمال محافظــة الســويداء، مــن مواليــد عام 
1999، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 27/ تشــرين 
األول/ 2021، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا قــرب 
بلــدة حســياء بريــف محافظــة حمــص الجنوبــي، علــى خلفيــة مشــاركته فــي 
مظاهــرة تنتقــد األوضــاع المعيشــية فــي مدينــة الســويداء فــي عــام 2020، 

ــه فــي 30/ تشــرين األول/ 2021. ــم ســجلنا اإلفــراج عن ث

وضاح محي الدين المنشور الذي انتقد فيه وضاح محي الدين ممارسات السطو في أسواق مدينة حلب

وائل حمشو
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صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري تظهــر آثــار اإلهمــال الكبيــر للرعايــة الطبية 
والصحية:

محمد سردار قبل اعتقاله وإخفائه قسريًا في 
عام 2018

عبد هللا عنتر قبل اعتقاله وإخفائه قسريًا في 
عام 2018

عبد هللا عنتر بعد اإلفراج عنه في عام 2021محمد سردار بعد اإلفراج عنه في عام 2021

الســبت 19/ حزيــران/ 2021، أفــرج النظــام الســوري عــن 32 معتقــًا، جميعهــم مــن أبنــاء محافظــة ريــف دمشــق، مــن 
مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه فــي دمشــق، وذلــك ضمــن عمليــة المصالحــة التــي ُيجريهــا فــي محافظــة ريــف دمشــق. 
تــم جمــع المعتقليــن فــي حافلــة قبــل اإلفــراج عنهــم، ثــم أطلــق ســراحهم فــي ســاحة بلــدة كفــر بطنــا بمحافظــة ريــف 

دمشــق، وُتظهــر الصــور الحالــة الصحيــة الســيئة للُمفــرج عنهــم.

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
اتَّســمت جميــع عمليــات االعتقــال واالختفــاء القســري التــي مارســتها قــوات النظــام الســوري بطابــع التعذيــب إذ 
يبــدأ التعذيــب منــذ اللحظــة األولــى لاعتقــال ويســتمر طــوال مــدة االعتقــال واالختفــاء القســري بأشــكال وأســاليب 
ــل  لنا فــي تقريــر مفصَّ  مقصــود وواســع فــي كافــة مراكــز االحتجــاز، وكنــا قــد ســجَّ

ٍ
مختلفــة، مورســت جميعهــا علــى نحــو

أبــرز أســاليب التعذيــب التــي اســتخدمتها قــوات النظــام فــي مراكــز احتجــازه والمشــافي العســكرية التابعــة لــه، والتــي 
72 أســلوبًا للتعذيــب الجســدي والنفســي والجنســي. وقــد طالــت عمليــات التعذيــب كافــة المعتقليــن  بلغــت 
 أحــدًا، ويصــل التعذيــب 

ِ
بمــن فيهــم النســاء واألطفــال والكهــول والمرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة ولــم تســتثن

ــزع اعترافــات ومعلومــات تحــت  إلــى مراحــل عنيفــة جــدًا فــي أثنــاء التحقيــق مــع المعتقــل بهــدف االنتقــام منــه أو ن
ب المعتقــل  التعذيــب، وفــي كثيــر مــن األحيــان مورســت عمليــات التعذيــب علــى خلفيــة طائفيــة ومناطقيــة حيــث ُيعــذَّ
ــه إلــى طائفــة معينــة، ويتزامــن  ــه لمنطقــة مــا عرفــت بمناهضتهــا للنظــام الســوري، أو لمجــرد انتمائ لمجــرد انتمائ
ــد والتجويــع، وظــروف احتجــاز غيــر صحيــة مــن انعــدام لشــروط النظافــة  التعذيــب مــع اإلهمــال الصحــي المتعمَّ
والتهويــة، وتكديــس المعتقليــن فــي زنزانــات ضيقــة ال تســتوعب أعدادهــم الكبيــرة والمتزايــدة، وحرمــان المعتقــل 
مــن المابــس واألغطيــة ضمــن ظــروف حــرارة شــديدة االنخفــاض أو االرتفــاع، وهــذه الظــروف الوحشــية التــي قــد 
يعانــي منهــا المعتقــل ســنوات طويلــة كلهــا أدت إلــى ارتفــاع حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة 

بت فــي وفيــات شــبه يوميــة فــي صفــوف المعتقليــن. الصحيــة وتســبَّ

فــي معظــم األحيــان ال يقــوم النظــام الســوري بإبــاغ ذوي الضحايــا بوفاتهــم داخــل مركــز االحتجــاز فــي تاريــخ وفاتهــم، 
وتعلــم العائــات بوفــاة أبنائهــا إمــا عبــر الناجيــن مــن مراكــز االحتجــاز أو بعــد مراجعتهــم عــدة مــرات لمقــرات الشــرطة 
العســكرية بدمشــق، أو عبــر دوائــر الســجل المدنــي، وغالبــًا مــا تحصــل العائــات علــى هــذه المعلومــات بعــد ســنين 
لنا مــا ال يقــل عــن 7 أشــخاص علــَم ذووهــم بوفاتهــم عبــر مراجعتهــم لدوائــر  عــدة مــن تاريــخ وفــاة المعتقــل، وقــد ســجَّ
ــجل المدنــي فــي المحافظــات الســورية فــي عــام 2021. وغالبيــة هــؤالء أكــدت لنــا عائاتهــم بأنهــم كانــوا بصحــة  السِّ
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جيــدة عنــد اعتقالهــم، ونعتقــد أنهــم توفــوا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، باســتثناء نســبة قليلــة منهــم 
قضــوا جــراء أحــكام اإلعــدام التــي أصدرتهــا المحاكــم الميدانيــة العســكرية.

ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021، مقتــل مــا ال يقــل عــن 78 شــخص بســبب التعذيــب  وثَّ
وإهمــال الرعايــة الصحيــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري، بينهــم 1 طفــل، فــي مقابــل 130 شــخصًا، قــد تــم توثيــق 

مقتلهــم بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2020.

نماذج عن أبرز حوادث الوفيات بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية:

التابعــة لمدينــة  أبنــاء مــن قريــة خلولكــو  آزاد عبــد القــادر صــوران، مــن 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي، مــن مواليــد عــام 1986، 
ــار/ 2021، لــدى مــروره علــى إحــدى  اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي أي
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة حلــب، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا 
وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه 
أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. اإلثنيــن 19/ تمــوز/ 2021، أبلغــت 
ــه  عناصــر قــوى األمــن السياســي التابعــة لقــوات النظــام الســوري عائلت
حلــب،  بمدينــة  الجامعــي  حلــب  مــن مشــفى  بوفاتــه، واســتام جثمانــه 
ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة 
 كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب داخــل 

ٍ
جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل
فــرع األمــن السياســي بمدينــة حلــب.

عبــد الهــادي المصــري، مــن أبنــاء حــي بــاب الســباع بمدينة حمــص، اعتقلته 
عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الخميــس 21/ تمــوز/ 2011، إثــر 
ــل عبــد الهــادي بيــن ســجون عــدة  مداهمــة منزلــه فــي حــي بــاب الســباع، تنقَّ
خــال مــدة احتجــازه، وكان آخرهــا ســجن حمــص المركــزي بمدينــة حمــص، 
الجمعــة 22/ تشــرين األول/ 2021، أبلغــت قــوات النظــام الســوري ذويــه 
بوفاتــه فــي ســجن حمــص المركــزي بســبب إصابتــه بفيــروس كورونــا 

المســتجد، ونؤكــد أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثمانــه لذويــه.

ث: انتهاكات حقوق الطفل:

يتعــرض األطفــال فــي ســوريا ألنمــاط عديــدة ومتكــررة مــن االنتهــاكات وتتفــاوت فــي شــدتها وانتشــارها وتداعياتهــا 
ــز فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى  الحاليــة والمســتقبلية علــى الطفــل الســوري بحســب كل نمــط، ونركِّ
فئــات مــن االنتهــاكات الجســيمة والمهــددة للحيــاة التــي حددهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، والتــي نعمــل 
علــى توثيقهــا وفــق منهجيتنــا، وُيعتبــر قتــل األطفــال فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات وأشــدها وطــأة فــي ســوريا الرتفــاع 
نســبة الضحايــا مــن األطفــال، ويأتــي ثانيــًا بعــَد القتــل االعتقــال/ االختطــاف الــذي يتحــول فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
الحــاالت الختفــاء قســري، ثــم التعذيــب، كمــا نركــز علــى عمليــات تجنيــد األطفــال، واالعتــداءات علــى المراكــز التعليميــة 

ومــا يخلفــه ذلــك مــن هجــران وتخلــف عــن العمليــة التعليميــة.

عبد الهادي المصري

آزاد عبد القادر صوران
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يمكــن االطــاع علــى تقريرنــا األخيــر الــذي صــدر فــي اليــوم العالمــي للطفــل “التقريــر الســنوي العاشــر عــن االنتهــاكات 
بحــق األطفــال فــي ســوريا” الــذي رصدنــا فيــه أبــرز انتهــاكات حقــوق الطفــل فــي ســوريا وبشــكل خــاص فــي عــام 2021.

الطفــل أحمــد كرمــو اليوســف، يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، مــن أبنــاء بلــدة األبزمــو فــي ريــف حلب الشــمالي الغربــي، قتل يوم 
الســبت 8/ أيــار/ 2021؛ جــراء قصــف مدفعيــة قــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون عــدة اســتهدفت األطــراف الشــرقية 

مــن مدينــة األتــارب بريــف حلــب الغربــي، الخاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة/ الجيش الوطنــي وقــت الحادثة.

الســبت 3/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 06:00 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري، 
تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطاع روســية فــي األجــواء، قذائــف عــدة اســتهدفت منــزاًل ألحــد عناصــر الدفــاع المدنــي 
شــمال شــرق قريــة بليــون فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل طفلَتيــن شــقيقَتين، 
وإصابــة والَدْيهمــا بجــراح، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي المنــزل، وعنــد وصــول فــرق الدفــاع المدنــي إلســعاف الجرحــى 
ــا، عــاودت مدفعيــة القــوات ذاتهــا قصفهــا بقذيفــة علــى الموقــع ذاتــه، ولــم يســفر هــذا القصــف  وانتشــال الضحاي
عــن خســائر بشــرية، تخضــع قريــة بليــون لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر 

الشــام وقــت الحادثــة. 

تواصلنــا مــع حســام الشــيخ6 قائــد فريــق فــي مركــز الدفــاع المدنــي الســوري فــي قريــة بليــون بجبــل الزاويــة، الــذي توجــه 
إلــى موقــع الحادثــة وســاهم فــي انتشــال الضحايــا: “تعــرض منــزل زميلنــا فــي الدفــاع المدنــي عمــر العمــر لقصف في 
هــت إلــى الموقــع، وهنــاك وجــدت عمــر وزوجتــه يبحثــان عــن أوالدهــم، كانــت حالتهمــا يرثــى لهــا،  بلــدة بليــون، توجَّ
ــا بانتشــال جثمــان  ــة خفيفــة، قمن طيــران االســتطالع فــي األجــواء وأوالده تحــت األنقــاض، وهــو مصــاب إصاب
طفلــة قبــل أن نســمع عبــر القبضــة عــن خــروج قذيفــة مــن جهــة كفــر نبــل، طلبــت مــن الفريــق إخــالء الموقــع 
مباشــرة، وحســبما توقعنا ســقطت القذيفة الثانية في الموقع ذاته، وهي قذيفة كراســنوبول دقيقة الهدف”. 
ــا مــن  أضــاف حســام أنهــم عــادوا إلــى الموقــع بعــد ســقوط القذيفــة الثانيــة وعملــوا لســاعات طويلــة: “وأخيــرًا تمكنَّ

العثــور علــى جثــة طفلتــه الثانيــة مشــوهة بشــكل كبيــر علــى أطــراف الموقــع، وقمنــا بدفنهمــا”.

الخميــس 22/ تمــوز/ 2021 قصفــت مدفعيــة متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي ريــف إدلــب 
ــزاًل ســكنيًا فــي  ــف عــدة اســتهدفت من ــرة اســتطاع روســية فــي األجــواء، قذائ ــق طائ ــي، بالتزامــن مــع تحلي الجنوب
األطــراف الجنوبيــة لقريــة إبليــن “علــى طريــق قريــة بليــون” فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 
مدنيــًا، مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 طفــًا و1 ســيدة، وإصابــة 7 آخريــن بجــراح، تخضــع قريــة إبليــن لســيطرة مشــتركة 

بيــن هيئــة تحريــر الشــام وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة.

ضحايا إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري استهدف جنوب قرية إبلين بريف إدلب الجنوبي – 22/ تموز/ 2021

6  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب، في 28/ تموز/ 2021
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ح: انتهاكات حقوق المرأة:

تعرضــت المــرأة ألنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي اســتهدفتهن بشــكل مباشــر وكــنَّ متأثــرات علــى 
 مضاعــف مــن تداعيــات االنتهــاكات التــي طالــت المجتمــع الســوري ككل، وقــد تصاعــد العنــف ضد اإلناث بشــكل 

ٍ
نحــو

متزايــد ووصــل فــي العديــد مــن أنماطــه وخاصــة القتــل والتعذيــب واإلخفــاء القســري والعنــف الجنســي إلــى حــدود 
قياســية ومعــدالت هــي األســوأ فــي العالــم وشــكلت واقعــًا مأســاويًا للمجتمــع الســوري الــذي كابــد الويــات علــى 
مــدى قرابــة أحــد عشــر عامــًا، انتهكــت خالهــا حقــوق المــرأة الســورية األساســية علــى جميــع المســتويات المدنيــة 
والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة والنفســية وفقــدت كافــة أشــكال الحمايــة والوقايــة مــن تداعيــات 
النــزاع التــي امتــدت لتحميلهــا أعبــاء إضافيــة فــي مجتمــع غيــر مســتقر عبــر فقدانهــا للمعيــل وتعريضهــا للتشــريد 
القســري والنــزوح المتكــرر وتقييــد حقوقهــا فــي العمــل والتنقــل، وعلــى الرغــم مــن أن معظــم المواثيــق والعهــود 
الدوليــة كاتفاقيــة جنيــف والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا والقانــون الدولــي اإلنســاني والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
السياســية والمدنيــة قــد أولــت حمايــة خاصــة للنســاء فــي موادهــا، فــي كافــة الظــروف؛ نظــرًا الحتياجاتهــن الخاصــة ال 
تــزال المــرأة الســورية ال تتمتــع بأدنــى مســتويات الحمايــة واألمــن وكثيــرًا مــا مورســت االنتهــاكات بحقهــا لكونهــا أنثــى 
فقــط. يمكــن االطــاع علــى تقريرنــا األخيــر “التقريــر الســنوي العاشــر عــن االنتهــاكات بحــق اإلنــاث فــي ســوريا” الــذي 

وثَّــق أبــرز االنتهــاكات والحــوادث التــي تعرضــت لهــا النســاء فــي ســوريا وبشــكل خــاص فــي عــام 2021.

مســاء الثاثــاء 7/ أيلــول/ 2021 قضــت جــود ياســر شــريط، إثــَر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري 
ــرة روضــة الســراج  ــم النفــس، ومدي ــى إجــازة فــي عل ــة عل ــب، جــود حاصل ــة إدل ــى حــي الضبيــط غــرب مدين ــف عل قذائ
المنيــر لتحفيــظ القــرآن، تبلــغ مــن العمــر 21 عامــًا، تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة 

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث تحري

الجمعــة 1/ تشــرين األول/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للنظــام الســوري صاروخــًا علــى خيــام لنازحيــن فــي 
قريــة باتنتــه بريــف إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل الســيدة فاطمــة شــاش، مــن أبنــاء قريــة حويــر العيــس بريــف 
حلــب الجنوبــي، تخضــع قريــة باتنتــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام 

وقــت الحادثــة.

ثانيًا: االنتهاكات المتعلقة بتسيير األعمال القتالية:

أ: العمليات العسكرية والهجمات غير المشروعة:

1 - القصف المدفعي والجوي: 
اعتمــدت قــوات النظــام الســوري بشــكل أساســي علــى الهجمــات األرضيــة فــي مختلــف عملياتهــا العســكرية التــي 
تها خــال العــام المنصــرم 2021، وقــد شــهَد النصــف الثانــي مــن العــام تصعيــدًا عســكريًا علــى محافظــة درعــا،  شــنَّ
كمــا شــهدت منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا، تصعيــدًا عســكريًا مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي، 
وقــد الحظنــا أنَّ الهجمــات اســتهدفت مناطــق مأهولــة بالســكان، وتســببت فــي مقتــل مدنييــن وأضــرار فــي مراكــز 

حيويــة مدنيــة.

ــر  ــر الكبي ــة الهــدف والتدمي ــر ذات نوعيــة خاصــة مــن حيــث دقــة إصاب ــا فــي هــذا العــام اســتخدامًا مكثفــًا لذخائ رصدن
للمــكان المســتهدف موجهــة عبــر دارة ليزريــة، إضافــة إلــى اســتخدام الحلــف الســوري الروســي ذخائــر لــم يســبق أن 
رصدنــا اســتخدامها مــن قبــل فــي النــزاع الســوري. وواجهتنــا صعوبــة كبيــرة فــي تحديــد مســؤولية بعــض الهجمــات 
مــا بيــن روســيا أو النظــام الســوري؛ نظــرًا لوجــود منصــات إطــاق تابعــة للنظــام الســوري، وأخــرى تابعــة لروســيا، 
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وهــذه المنصــات تقــوم بالتنقــل مــن مــكان إلــى آخــر. وقــد تحدثنــا عــن ذلــك فــي تقريرنــا الصــادر فــي 9/ أيلــول/ 2021.
ــز عــام 2021 توقــف الهجمــات عبــر البراميــل المتفجــرة، وكنــا قــد وثقنــا فــي عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 474  وممــا ميَّ

برميــًا متفجــرًا ألقاهــا طيــران النظــام الســوري المروحــي وثابــت الجنــاح علــى مختلــف المحافظــات الســورية.

الســبت 17/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 22:50 بالتوقيــت المحلــي، تعــّرض منــزل -عبــارة عــن طابَقيــن- يقــع فــي 
األطــراف الشــمالية مــن بلــدة إحســم فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي لهجــوم بقذيفــة لــم نتمكــن 
فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن 
ــار ٔاّن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا  قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتب

زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم. 

أســفر القصــف عــن مقتــل 9 مدنيــًا مــن عائلــة واحــدة )5 طفــًا )إنــاث(، و4 ســيدة(، إحداهــّن ممرضــة، وإصابــة قرابــة 
ــدة إحســم لســيطرة  ــزل. تخضــع بل ــر فــي المن ــى دمــار كبي ــن بجــراح، معظمهــم أطفــال وســيدات، إضافــًة إل 7 آخري

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

األربعــاء 11/ آب/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى المنطقــة الحراجيــة قــرب 
قريــة بــرزة بريــف الاذقيــة الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل إبراهيــم عيســى الحجــي، مــن أبنــاء قريــة ســلة الزهــور بريــف 
إدلــب الغربــي، بينمــا كان بجمــع الحطــب فــي المنطقــة المســتهدفة، والتــي تخضــع لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل 

فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام.

دمار في منزل تعّرض لهجوم أسفر عن مجزرة في بلدة إحسم جنوب إدلب في 17/ تموز/ 	2021 بعدسة: عبد 
الرؤوف قنطار
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2 - الحصار والتهديد بالعمليات العسكرية: 
فــي عــام 2021 اســتمرت قــوات النظــام الســوري بسياســة الحصــار واقتحــام المناطــق إلجبــار أهلهــا علــى توقيــع 

ــزت هــذا العــام علــى جنــوب ســوريا.  اتفاقــات تســوية وإخضاعهــم لشــروطها، وتهجيــر ســكانها قســريًا وتركَّ
بدايــة حزيــران وعقــب صــدور نتائــج االنتخابــات الرئاســية خــرج أهالــي محافظــة درعــا فــي مظاهــرات فــي عــدة مناطــق 
مــن المحافظــة معّبريــن عــن رفضهــم لهــذه االنتخابــات، قــام النظــام الســوري علــى إثرهــا فــي 23/ حزيــران بمطالبــة 
أهالــي منطقــة درعــا البلــد فــي مدينــة درعــا بتســليم األســلحة، وعلــى إثــر رفــض األهالــي مطالبــه قامــت قــوات النظــام 
الســوري فــي اليــوم التالــي بإغــاق الطــرق المؤديــة إلــى المنطقــة والتضييــق علــى حركــة المدنييــن مــن المنطقــة 
وإليهــا. اســتمرَّ النظــام الســوري فــي حصــاره لمنطقــة درعــا البلــد وأحيــاء طريــق الســد والمخيمــات فــي مدينــة درعــا، 
وفــي 4/ تمــوز قامــت قــوات النظــام الســوري بإغــاق الطريــق الوحيــد الواصــل إلــى المنطقــة، وعرقلــت دخــول المــواد 
ــودًا صارمــة علــى حركــة دخــول الســكان وخروجهــم، وفــي 27/ تمــوز اقتحمــت  ــة إليهــا، وفرضــت قي ــة والطبي الغذائي
قــوات النظــام الســوري منطقــة الشــياح فــي الســهول الجنوبيــة لمنطقــة درعــا البلــد، ومنطقــة غــرز فــي القســم 
الشــرقي مــن المدينــة، ثــم صّعــدت مــن عملياتهــا إثــر مقاومتهــا مــن قبــل مقاتليــن مــن أبنــاء المنطقــة وقامــت 

بقصــف مناطــق عــدة فــي المحافظــة.
اســتمر النظــام الســوري فــي حصــاره أحيــاء مدينــة درعــا )منطقــة درعــا البلــد وأحيــاء طريــق الســد والمخيمــات( حتــى 
5/ أيلــول حيــن تــم التوصــل التفــاق مــع روســيا واللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري وذلــك لوضــع حــدٍّ للتصعيــد 
ــن االتفــاق الجديــد عــدة بنــود أبرزهــا تســوية أوضــاع  ــز التنفيــذ فــي اليــوم الثانــي. تضمَّ العســكري فــي المدينــة، دخــل حيِّ
المطلوبيــن ونشــر 9 نقــاط عســكرية داخــل أحيــاء درعــا البلــد وحــي طريــق الســد، وانســحاب التعزيــزات العســكرية 
ــذ بنــود  التابعــة لقــوات النظــام الســوري مــن محيــط مدينــة درعــا، ورفــع الحصــار بالكامــل عــن المنطقــة بعــد تنفي
االتفــاق، دون التطــرق لقضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســرًا مــن أبنــاء المحافظــة لــدى النظــام الســوري. وقــد 

أصدرنــا تقريريــن مفصليــن فــي هــذا الخصــوص.  

ب: األشخاص واألعيان المحميون على وجه التَّحديد:

1 - على صعيد القطاع الطبي:
علــى الرغــم مــن تراجــع قصــف النظــام الســوري وحليفــه الروســي للمراكــز الطبيــة، إال أن القطــاع الطبــي لــم يتعــاَف مــن 
ــز علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، مــا زالــت العشــرات مــن المراكــز الطبيــة التــي قصفهــا الحلــف  االســتهداف المركَّ
السوري/الروســي خارجة عن الخدمة، كما اليزال آالف الكوادر الطبية مختفين قســرياً، عدا عن اســتمرار هجرة العاملين 

فــي هــذا الحقــل الحســاس، وزادت جائحــة كوفيــد- 19 مــن األعبــاء الماديــة واللوجســتية علــى هــذا القطــاع.

لنا مــا ال يقــل عــن  ــة، كمــا ســجَّ لنا قتــَل قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 1 مــن الكــوادر الطبيَّ فــي عــام 2021، ســجَّ
ــا قــد وثقنــا فــي عــام 2020 قتــَل قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل  ــة، وكنَّ  ونقــاط طبيَّ

ٍ
2 حادثــة اعتــداء علــى مشــاف

ــة مــن قبــل قــوات   ونقــاط طبيَّ
ٍ

لنا مــا ال يقــل عــن 9 حــوادث اعتــداء علــى مشــاف ــة، كمــا ســجَّ عــن 3 مــن الكــوادر الطبيَّ
النظــام الســوري.

مريــم بــركات، ممرضــة، مــن أبنــاء بلــدة محمبــل بريــف إدلــب، تعمــل فــي مشــفى إنقــاذ روح بمدينــة ســلقين، قتلــت 
ــه والواقــع فــي األطــراف الشــمالية لبلــدة إحســم  ــذي كانــت في ــزل ال ــَر تعــرض المن ــوم الســبت 17/ تمــوز/ 2021؛ إث ي
“علــى الطريــق العــام بيــن إحســم وقريــة مرعيــان” بريــف إدلــب الجنوبــي، لهجــوم بقذيفــة مصدرهــا مدفعيــة؛ مــا 
ــار ٔان القصــف  ــى اعتب ــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية عل ــراوح لدين تســبب بمجــزرة، وتت
قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم. نشــير 

إلــى أن الهجــوم تزامــن مــع تحليــق طائــرة اســتطاع روســية فــي األجــواء. 
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حوادث االعتداء على المنشآت الطبيَّة:

ــة الســاعة 08:20 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة نعتقــد أنهــا متمركــزة فــي موقــع  األحــد 21/ آذار/ 2021 قراب
تابــع لحــزب هللا اللبنانــي قــرب مجبــل الزفــت فــي قريــة أورم الصغــرى بريــف حلــب الغربــي 3 قذائــف كراســنوبول 
)قذائــف هــاون مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة عــن طريــق طائــرة مســيرة تقــوم برســم دائــرة ليــزر علــى الهــدف لتوجيــه 
القذيفــة باتجــاه الدائــرة المرســومة(7 علــى مشــفى األتــارب الجراحــي )مشــفى المغــارة(8  –المدعــوم مــن قبــل 
الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز(- الواقــع فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي، والواقــع 
ضمــن مغــارة فــي منطقــة جبليــة علــى طريــق األبزيمــو فــي شــمال المدينــة، ســقطت إحــدى القذائــف علــى مدخــل 
المشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المشــفى الخارجــي بأضــرار ماديــة كبيــرة، وتضــرر عيــادات العظميــة 
فــي قســم اإلســعاف، وصالــة انتظــار المرضــى داخــل بنــاء المشــفى، وخيمــة خاصــة بعــزل مرضــى كوفيــد- 19، ومولدة 
كهربــاء، وكرفانــة صيانــة خــارج البنــاء، مــا تســبب بخــروج المشــفى عــن الخدمــة، كمــا أصيبــت ســيارة إســعاف تابعــة 
ــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 8  للمشــفى بأضــرار ماديــة كبيــرة. وقــد وثــق فريــق قســم الضحاي
مدنييــن فــي هــذا الهجــوم، بينهــم 1 طفــًا، و1 ســيدة، وإصابــة نحــو 17 آخريــن بحــراح، بينهــم 5 مــن كادر المشــفى 
الطبــي. تخضــع مدينــة األتــارب لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت 

الحادثــة.

نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية تتحمــان مســؤولية هــذا 
الهجــوم حيــث أكــد لنــا بعــض الشــهود الذيــن كانــوا فــي موقــع الهجــوم تحليــق طيــران اســتطاع روســي فــي الموقــع 

قبــل وأثنــاء القصــف، كمــا قامــت الحقــًا وســائل إعــام روســية بنشــر مقطــع مصــور للحظــة اســتهداف المشــفى.
ــة  ــدة عــن المناطــق الســكنية وفــي منطقــة خالي ــذ عــام 2018 فــي منطقــة بعي ــى أن المشــفى المنشــأ من نشــير إل
مــن أي وجــود عســكري، يتألــف مــن أقســام الجراحــة العامــة والجراحــة العظميــة، والتوليــد والقبالــة، وأمــراض األنــف 
واألذن والحنجــرة، واإلســعاف، ويقــدم خدماتــه لقرابــة 100 ألــف مواطــن، ويســتقبل قرابــة 4500 مريــض بشــكل 
شــهري وســطيًا. وقــد أصــدرت الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة بيانــًا عــن الحادثــة عبــر موقعهــا الرســمي، 

أشــارت فيــه إلــى خــروج المشــفى عــن الخدمــة جــراء االســتهداف.
وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريرًا مفصًا عن هذا الهجوم

دارة التوجيه الليزرية لقذائف الكرسنبول التي تم استخدامها في قصف مشفى المغارة في 21/ آذار/ 2021

7  تمتلكه قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له، صرحت مصادر إعامية روسية ألول مرة عن استخدامه من قبل قوات النظام السوري في شباط/ 2020

8  يتألف المشفى من كتلتين إحداهما داخل مغارة وهي الكتلة التي تعرضت للهجوم
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تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع محمــد حــاق9، قائــد فريــق الدفــاع المدنــي فــي مدينــة األتــارب، الــذي 
أخبرنــا أنهــم فــي صبــاح األحــد 21/ آذار تلقــوا باغــًا عــن قصــف مدفعــي مصــدره قــوات النظــام الســوري اســتهدف 
مشــفى المغــارة شــمال شــرق المدينــة: “كانــت المشــفى تبعــد عــن مركزنــا مســافة 4كــم، توجهنــا إليهــا مباشــرًة 
وعنــد وصولنــا وجدنــا أزيــد مــن 15 مصابــًا مــن الرجــال والنســاء واألطفــال، بعضهــم مــن كــوادر المشــفى، علــى 
األرض عنــد مدخــل المشــفى، بدأنــا عمليــات إســعاف الجرحــى -وكان قســم منهــم قــد نقــل إلــى داخــل المشــفى 
ــوا قــد  ــا كان ــا”. كمــا أوضــح محمــد أن جــل الضحاي ــا- وانتشــال الضحاي ــات إســعافهم قبــل وصولن ــدأت عملي وب

توفــوا فــي أثنــاء إســعافهم متأثريــن بجراحهــم. 

دمــار إثــر هجــوم أرضــي علــى مشــفى األتــارب الجراحــي فــي مدينــة األتــارب/ حلــب في 21/ آذار/ 2021 – بعدســة: إبراهيــم الخطيب

9  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب في 21/ آذار/ 2021
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األربعــاء 8/ أيلــول/ 2021 تعــّرض المركــز الطبــي فــي جبــل الزاويــة المعــروف ســابقًا باســم مركــز مرعيــان الطبــي فــي 
 أرضــي بقذيفَتيــن لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 

ٍ
قريــة مرعيــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، لهجــوم

ــن قــوات النظــام الســوري  ــا الشــكوك بي ــراوح لدين ــر، وتت ــى لحظــة إعــداد التقري ــد مصدرهمــا حت اإلنســان مــن تحدي
ــة  ــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاري ــى اعتب والقــوات الروســية عل

لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.

أســفر الهجــوم عــن خســائر بشــرية، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المركــز، وإصابــة معداتــه وتجهيزاتــه بأضــرار 
ماديــة كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة. تخضــع قريــة مرعيــان لســيطرة مشــتركة بيــن فصائل فــي المعارضة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم أرضي سوري/ روسي على المركز الطبي في قرية مرعيان/ إدلب في 8/ أيلول/ 2021 – بعدسة: أحمد رحال
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2 - على صعيد القطاع التعليمي: 

ــا قــد  لنا مــا ال يقــل عــن 13 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة )مــدارس وريــاض أطفــال(، وكنَّ فــي عــام 2021، ســجَّ
وثقنــا فــي عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 38 حادثــة اعتــداء علــى يــد قــوات النظــام الســوري، كمــا رصدنــا اســتمرار تحويــل 
النظــام الســوري بعــض المنشــآت التعليميــة إلــى مقــرات عســكرية، وبشــكل خــاص فــي المناطــق التــي اســتعاد 

الســيطرة عليهــا فــي عامــي 2019 و2020.

صورة انتشرت على اإلنترنت في 15/ شباط/ 2021 ُتظهر استياء عناصر من لواء البعث التابع لقوات النظام السوري على مدرسة 
عبد المجيد حاج بكري للتعليم األساسي في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وتحويلها إلى مقر عسكري.

صورة انتشرت في كانون الثاني/ 2021 تظهر استخدام ميليشيات النظام السوري إلحدى المدارس في ريف مدينة معرة النعمان كمقر 
عسكري )ميليشيا الطراميح يظهر في الصورة حيدر نعسان وهو من بلدة قمحانة(.
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أضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مدرسة الشهيد محمد الصباغ في مدينة أريحا/ إدلب – 14/ كانون الثاني/ 2021

خــارج مناطــق  التعليميــة  المنشــآت  التعليمــي علــى قصــف  للقطــاع  الســوري  النظــام  ولــم يقتصــر اســتهداف 
ســيطرته، وتحويــل قســم منهــا ألغــراض عســكرية فــي مناطــق ســيطرته، بــل امتــدت انتهــاكات النظــام الســوري 
للقطــاع التعليمــي إلــى تشــويه المناهــج التدريســية، علــى غــرار األنظمــة الدكتاتوريــة المتوحشــة، وذلك عبــر تضمينها 
لخطــاب التقديــس والــوالء لبشــار األســد، ولوالــده حافــظ األســد، فــي المناهــج التــي عمــد النظــام إلــى تغييرهــا فــي 
ــر مــن المدرســين عــن محــاوالت حثيثــة  ــا عــدد كبي ــه قــد جــرى تغييرهــا فــي عــام 2010، وقــد أخبرن عــام 2017، علمــًا أن
للنظــام الســوري لغــرس عقيــدة الخضــوع لبشــار األســد، فــي مقابــل بــثِّ خطــاب الكراهيــة والتخويــن لــكل مــن 
عــارض بشــار األســد، وقــد الحظنــا فــي هــذا العــام عــدم اقتصــار ذلــك علــى دروس القوميــة، والتاريــخ، واللغــة العربيــة، 

بــل امتــدَّ إلــى مختلــف الــدروس التعليميــة، وذلــك بتوجيهــات ومتابعــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.

الخميــس 14/ كانــون الثانــي/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري مدرســة الشــهيد محمــد 
الصبــاغ فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة. تخضــع مدينــة 

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

الثاثــاء 31/ آب/ 2021 قصفــت قــوات النظــام الســوري بقذائــف المدفعيــة الثقيلــة وراجمــات الصواريــخ مدرســة حــي 
البحــار للتعليــم االبتدائــي فــي منطقــة درعــا البلــد بمدينــة درعــا؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة ســورها، 
وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المنطقــة عســكريًا لمقاتليــن فــي المعارضــة المســلحة وقــت 

الحادثــة وفقــًا التفــاق محلــي روســي معهــا.
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3 - على صعيد أماكن العبادة:
 قــوات النظــام الســوري حرمــة أماكــن العبــادة مــن مســاجد وكنائــس، وقــد اســتهدف النظــام الســوري أماكن 

ِ
لــم تــراع

العبــادة وبشــكل خــاص المســاجد بالقصــف المرّكــز فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، وحــّول العديــد مــن أماكــن 
العبــادة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا إلــى مقــرات ذات طبيعــة عســكرية.

لنا مــا ال يقــل عــن 14 حادثــة اعتــداء علــى أماكــن عبــادة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2021، وكنــا قــد  ســجَّ
لنا مــا ال يقــل عــن 41 حادثــة فــي عــام 2020. ســجَّ

الســبت 23/ كانــون الثانــي/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة فــي مــا يســمى المربــع 
األمنــي فــي مدينــة القامشــلي- قذيفــة هــاون علــى حــي حكلــو فــي مدينة القامشــلي بريف محافظة الحســكة الشــمالي 
الشــرقي، ســقطت القذيفــة قــرب مســجد شــيخ الشــهداء محمــد معشــوق الخزنــوي المعــروف بمســجد الشــيخ 
معشــوق؛ مــا أدى إلــى إصابــة باحــة المســجد وجدرانــه بأضــرار ماديــة بســيطة. يقــع حــي حكلــو ضمــن القســم الخاضع 

لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن مدينــة القامشــلي.

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

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

األحــد 5/ أيلــول/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام الســوري المســجد العمــري فــي منطقــة درعــا 
البلــد فــي مدينــة درعــا؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد، وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع 

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

دمار وأضرار مادية إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مسجد الدكتور غسان أبازيد في حي المنشية/ درعا – 17/ آب/ 2021
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4 - الكوادر اإلعالمية:
مــا زالــت ســوريا تقبــع فــي المراكــز األخيــرة )المركــز 173 مــن بيــن 180 بلــدًا( حســب التَّصنيــف العالمــي لحريــة 
الصحافــة لعــام 2021، الــذي نشــَرته منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي 19/ نيســان، التــي قالــت فــي تقريــر آخــر صــدر فــي 
14/ كانــون األول أن ســوريا ال تــزال واحــدة مــن أكثــر ثــاث دول فتــكًا باإلعامييــن خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، 
وأضافــت المنظمــة فــي تقريرهــا أن مــا ال يقــل عــن 65 مــن الصحفييــن والعامليــن فــي المجــال اإلعامــي محتجــزون 

حــول العالــم، مــن بينهــم 44 تــم اختطافهــم فــي ســوريا.

ــة بحــق القطــاع  ــات عملهــا، بتوثيــق االنتهــاكات المرتكب ــذ بداي وقــد اهتمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان من
اإلعامــي مــن قتــل واعتقــال وإصابــة وتضييــق ســواء عبــر رصدهــا ضمــن األخبــار اليوميــة أو بإصــدار تقاريــر شــهرية 
وتقاريــر خاصــة ترصــد هــذه االنتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع الفاعلــة فــي ســوريا، ويتصــدر النظــام 
الســوري النســبة األكبــر مــن إجمالــي االنتهــاكات بحــق القطــاع اإلعامــي، ويتميــز بحظــر وســائل اإلعــام المســتقلة، 

وانعــدام حريــة الــرأي والتعبيــر فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا.

ج: استخدام األسلحة غير المشروعة:

 الذخائر العنقودية:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أي هجــوم بذخائــر عنقوديــة لقــوات النظــام الســوري 
فــي عــام 2021. فــي حيــن بلــغ عــدد الهجمــات الموثَّقــة لدينــا فــي عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 4 هجمــات بذخائــر عنقوديــة 

ذتهــا قــوات النظــام الســوري. نفَّ

باء: القوات الروسية:

ــرر روســيا تدخلهــا  ــد مــن المراكــز العســكرية فــي محافظــات ســورية عــدة، وتب تنتشــر القــوات الروســية فــي العدي
دنــا هــذه المزاعــم فــي العديــد مــن  العســكري فــي ســوريا بأنــه جــاء بنــاًء علــى طلــب مــن النظــام الســوري، وقــد فنَّ
التقاريــر الســنوية التــي نصدرهــا فــي ذكــرى التدخــل الروســي العســكري وقصفــه لألراضــي الســورية وقتــل مدنييــن 
ومقاتليــن ســوريين معارضيــن للنظــام الســوري، ولــم يقتصــر الــدور الروســي علــى الجانــب العســكري، لكنــه تعــداه 
إلــى الدفــاع عــن النظــام الســوري فــي مختلــف هيئــات األمــم المتحــدة، وفــي مقدمتهــا مجلــس األمــن، وفــي منظمــة 
ــر الســنوي  ــا عــن ذلــك بشــكل موســع ضمــن التقري ــر وســائل اإلعــام، وقــد تحدثن ــة، وعب حظــر األســلحة الكيميائي

الســادس عــن التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا. 

وقــد الحظنــا فــي عــام 2021 تراجعــًا فــي هجمــات القــوات الروســية الجويــة مقابــل تكثيــف هجمــات أرضيــة بالتزامــن 
فــت  مــع تحليــق طيــران االســتطاع، مســتخدمة ذخائــر لــم يســبق أن رصدناهــا منــذ بدايــة النــزاع فــي ســوريا، كمــا كثَّ
مــن اســتخدامها لذخائــر الكراســنوبول ذات األثــر التدميــري الكبيــر واإلصابــات المحققــة، ونشــير إلــى القصــف مــن 
ــوع الســاح،  ــرة ون ــًا مــن شــكل الطائ ــذي نســتطيع غالب ــران ال ــة، يختلــف عــن القصــف بســاح الطي منصــات أرضي
وعوامــل أخــرى أن نحــدد أنهــا طائــرة روســية، أمــا فــي حــال القصــف األرضــي فالعمليــة أشــد تعقيــدًا فــي تحديــد 
المســؤول هــل هــو النظــام الســوري أم روســيا، وإن كانــت المســؤولية تتــراوح بيــن القــوات الروســية أو قــوات النظام 
الســوري وهمــا حلــف واحــد، ويتحمــان مســؤولية تشــاركية، فغالبيــة أســلحة النظــام الســوري هــي روســية، والنظــام 

الســوري هــو مــن اســتجلب روســيا.
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مخلفات ذخيرة تم استخدامها في هجوم أرضي سوري/ روسي على بلدة إحسم، في 17/ تموز/ 	2021 بعدسة: كنانة هنداوي

مخلفات قذيفة موجهة بدارة كراسنوبول استخدمتها القوات الروسية في هجوم أرضي على قرية بلشون في 19 آب 	2021 بعدسة: أحمد رحال
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أ : القتل خارج نطاق القانون:

ــًا، بينهــم 32 طفــًا، و7 ســيدات )أنثــى بالغــة( علــى يــد القــوات الروســية فــي عــام 2021، كمــا  لنا مقتــل 65 مدني ســجَّ
لنا مقتــل 211 مدنيــًا، بينهــم 62 طفــًا، و48 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد القــوات  ارتكبــت 4 مجــازر. وكنــا قــد ســجَّ

الروســية فــي عــام 2020، كمــا ارتكبــت 11 مجــزرة. 

نماذج عن أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:

الســبت 12/ حزيــران/ 2021 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت أطــراف قريــة 
منطــف بريــف إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل طفلــة وجنيــن تــم اســتخراجه مــن أحشــاء والدتــه المصابــة فــي 
مشــفى الشــامي بمدينــة أريحــا، وكانــت اإلصابــة فــي رأســه، كمــا تســبَّب القصــف فــي إصابــة ســتة مدنييــن آخريــن. 

ــر الشــام وقــت الحادثــة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري

الخميــس 15/ تمــوز/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة للقــوات الروســية متمركــزة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري بالتزامــن مــع تحليــق طائــرة اســتطاع روســية فــي األجــواء، قذيفــة اســتهدفت ورشــة عمــال لقطــع الحجــر، 
بالقــرب مــن مســبح المنــار العائلــي علــى أطــراف قريــة الفوعــة فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي؛ مــا أدى 
ــر الشــام  ــة تحري ــة الفوعــة لســيطرة مشــتركة بيــن هيئ ــى مقتــل 6 عمــال مدنييــن، بينهــم 3 أطفــال، تخضــع قري إل

وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الحادثــة.
الجمعــة 3/ أيلــول/ 2021 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت معمــل بلــوك 
“متوقــف عــن العمــل”، فــي األطــراف الشــرقية مــن قريــة كنصفــرة بريــف إدلــب الجنوبــي، تســبب القصــف فــي مقتــل 
الطفــل علــي أحمــد العلــي، يبلــغ مــن العمــر 12 عامــًا، وكان يرعــى األغنــام فــي المنطقــة وإصابــة مدنــي آخــر، إضافــة 
إلــى نفــوق قرابــة 20 رأس غنــم وحمــار. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة وهيئــة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الخميــس 11/ تشــرين الثانــي/ 2021 قرابــة الســاعة 10:07 صباحــًا بالتوقيــت المحلــي، قصــف طيــران ثابــت الجنــاح 
نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة مســتهدفًا مدجنــة لتربيــة الطيــور شــمال مدينــة إدلــب بيــن بلــدة معــرة مصريــن 
ومدينــة إدلــب، مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنييــن، بينهــم 3 أطفــال و1 ســيدة مــن عائلــة واحــدة، وهــم نازحــون مــن ريــف 
حلــب الجنوبــي وكانــوا يقطنــون منــزاًل تابعــًا للمدجنــة. تخضــع مدينــة إدلــب لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

ــة. ــر الشــام وقــت الحادث ــة تحري المعارضــة المســلحة وهيئ

ب : استهداف الكوادر الطبيَّة والمنشآت العاملة لها: 
لــم نتمكــن مــن توثيــق أيــة حادثــة قتــل بحــق كــوادر طبيــة أو حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة فــي هجمــات نعتقــد 
لنا مقتــل 4 مــن الكــوادر الطبيــة، ومــا ال يقــل عــن 13 حادثــة اعتــداء علــى  أنهــا روســية فــي عــام 2021، فــي حيــن ســجَّ

منشــآت طبيــة فــي عــام 2020.
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ت: استهداف المنشآت التعليمية:
لــم نتمكــن مــن توثيــق أيــة حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة فــي هجمــات نعتقــد أنهــا روســية فــي عــام 2021، فــي 

لنا مــا ال يقــل عــن 12 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة فــي عــام 2020. حيــن ســجَّ

ث: استهداف أماكن العبادة:
وثَّقنــا فــي عــام 2021 مــا ال يقــل عــن حادثــة اعتــداء واحــدة علــى مــكان عبــادة إثــر هجــوم نعتقــد أنــه روســي، فــي حيــن 

لنا مــا ال يقــل عــن 23 حادثــة اعتــداء علــى أماكــن عبــادة فــي عــام 2020. ســجَّ

الخميــس 19/ آب/ 2021 قرابــة الســاعة 05:30 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات نعتقــد أنهــا 
روســية، تزامنــًا مــع تحليــق طائــرة اســتطاع روســية فــي األجــواء، قذيفــة )مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة كراســنوبول( 
قــرب مســجد الرحمــن فــي الحــي الغربــي فــي قريــة بلشــون فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت 
القذيفــة فــي منــزل يبعــد عــن المســجد قرابــة 30 متــر؛ دون تســجيل أّيــة أضــرار ماديــة فــي بنــاء األخيــر. تخضــع قريــة 

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

ج : استهداف الكوادر اإلعالمية:
وثَّقنــا مقتــل 1 مــن الكــوادر اإلعاميــة فــي هجمــات نعتقــد أنهــا روســية فــي عــام 2021، كمــا قتلــت القــوات الروســية 2 

مــن الكــوادر اإلعاميــة فــي عــام 2020.

همــام محمــد العاصــي، إعامــي لــدى مركــز الدفــاع المدنــي 	مركــز 
بزابــور-، قضــى يــوم الســبت 17/ تموز/ 2021 جراء إصابته بشــظايا في 
الصــدر، إثــَر ســقوط قذيفــة “مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة كراســنوبول” 
مصدرهــا مدفعيــة تابعــة لقــوات نعتقــد أنهــا روســية بالقــرب منــه، 
وذلــك فــي أثنــاء تغطيتــه اإلعاميــة لقصــف ســابق للقــوات ذاتهــا 
علــى األطــراف الجنوبيــة الشــرقية مــن قريــة ســرجة فــي ريــف إدلــب 

الجنوبــي. 
يبلــغ مــن  الجنوبــي،  إدلــب  ريــف  بزابــور فــي  أبنــاء قريــة  همــام مــن 
العمــر 30 عــام، طالــب جامعــي/ ســنة أولــى، فــي كليــة العلــوم/ قســم 

الفيزيــاء فــي جامعــة تشــرين، متــزوج ولديــه 3 أطفــال. 
نعــت منظمــة الدفــاع المدنــي همــام عبــر حســابها الرســمي علــى 

همام محمد العاصي توفي متأثرًا بإصابته؛ جراء موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك
هجوم أرضي روسي استهدف جنوب قرية سرجة 

بريف إدلب في 17/ تموز/ 2021 
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ــور،  ــة بزاب ــي فــي قري ــر مركــز الدفــاع المدن تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع حســان العاصــي10  مدي
وأفادنــا: “يــوم الســبت 17/ تمــوز تعرضــت األطــراف الجنوبيــة الشــرقية مــن قريــة ســرجة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي 
ــة خــان الســبل الخاضعــة لســيطرة  لقصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات نعتقــد أنهــا روســية متمركــزة فــي قري
قــوات النظــام الســوري، مــا تســبب بمقتــل عــدد مــن المدنييــن، وأثنــاء التغطيــة اإلعالميــة لـــهمام لمــكان 
ليزريــة  بــدارة توجيــه  القــوات قصفهــا المدفعــي بواســطة قذيفــة مدفعيــة” مــزودة  كــررت ذات  القصــف، 
كراســنوبول مــع تحليــق طيــران إســتطالع نعتقــد أنــه روســي، ســقطت القذيفــة بالقــرب مــن همــام، مــا تســبب 
فــي إصابتــه بشــظايا فــي صــدره، وعلــى الفــور تــم إســعافه إلــى مشــفى الشــامي فــي مدينــة أريحــا، ومــن ثــم إلــى 
مشــفى المحافظــة فــي مدينــة إدلــب إلجــراء عمــل جراحــي، لكنــه توفــي خــالل العمليــة الجراحيــة، والجديــر بالذكــر 
أن القصــف المــزدوج تســبب فــي مجــزرة راح ضحيتهــا 5 مدنييــن، بينهــم 3 أطفــال و1 ســيدة وإصابــة 5 آخريــن 

منهــم 2 مــن عناصــر الدفــاع المدنــي.”

ح: استخدام األسلحة غير المشروعة:

- الذخائر العنقودية:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 1 هجومــًا اســتخدمت فيــه ذخائــر عنقوديــة نفذتــه القــوات الروســية فــي 
محافظــة حلــب فــي عــام 2021، وقــد تســبَّب هــذا الهجــوم فــي مقتــل مدنــي واحــد، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 10 أشــخاص 

بإصابــات متوســطة.

ــة الســاعة 20:00 ســقطت عــدة صواريــخ بعيــدة المــدى مــن نمــط 9M55K، يعتقــد أن  الجمعــة 5/ آذار/ 2021 قراب
 ،9n235 مصدرهــا قاعــدة حميميــم الروســية، أحــد هــذه الصواريــخ علــى األقــل كان محمــًا بذخيــرة عنقوديــة مــن نمــط
اســتهدفت حراقــات تكريــر الوقــود فــي منطقــة ترحيــن قــرب مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي، تســبَّب القصــف فــي 
انــدالع حرائــق كبيــرة فــي الحراقــات، وخــال عمليــة إطفــاء الحرائــق مــن قبــل عناصــر الدفــاع المدنــي الســوري، انفجــر 
أحــد صهاريــج الوقــود، مــا أدى إلــى مقتــل عنصــر فــي الدفــاع المدنــي هــو أحمــد الواكــي، واحتــراق آليــة ثقيلــة واحتــراق 

ســيارة إطفائيــة وخروجهــا عــن الخدمــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل الجيــش الوطنــي

تاء: تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

أ: القتل خارج نطاق القانون:

ــة آذار 2019، انخفضــت وتيــرة االنتهــاكات التــي  بعــد فقــدان التنظيــم اإلرهابــي ســيطرته علــى مناطــق واســعة نهاي
تمكنــا مــن توثيقهــا فــي عــام 2021 علــى يــد التنظيــم وكان أبرزهــا القتــل خــارج إطــار القانــون.

ــم داعــش، وتصاعــدت  ــد مســلحين يتبعــون لتنظي ــى ي ــي يعتقــد أنهــا ُنفــذت عل ــال الت ــات االغتي ــى رأســها عملي وعل
وتيــرة هــذه العمليــات فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2021، فقــد ســجلنا العديــد مــن عمليــات االغتيــال لمدنييــن فــي 
العديــد مــن المناطــق فــي قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور والرقــة إضافــة لعمليــات مشــابهة فــي مخيــم الهــول شــرق 

الحســكة. 

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 مقتــل 7 مدنييــن، بينهــم 2 طفــًا علــى يــد تنظيــم داعــش. 
أمــا حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد التنظيــم فــي عــام 2020 فقــد كانــت 21 مدنيــًا، بينهــم 2 طفــًا.

10  تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب بتاريخ 25/ تموز/ 2021
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ثــاء: هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة(:

أ: القتل خارج نطاق القانون:
لنا فــي عــام 2021 قتــَل هيئــة تحريــر الشــام 17 مدنيــًا، بينهــم 5 طفــًا فــي حيــن بلغــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن  ســجَّ

الذيــن وثقنــا مقتلهــم علــى يــد الهيئــة فــي عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 26 مدنيــًا، بينهــم 1 ســيدة )أنثــى بالغــة(.

الثاثــاء 11/ أيــار/ 2021 أطلقــت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام الرصــاص بشــكل عشــوائي فــي مدينــة الدانــا بريــف 
ــي،  ــة؛ تســبب الرصــاص فــي مقتــل مدن إدلــب الشــمالي، بينمــا كانــت تاحــق طفليــن التهامهمــا بســرقة دراجــة ناري
أحمــد جميــل مغربــي، مــن أبنــاء قريــة عينجــارة فــي ريــف حلــب الغربــي. تخضــع مدينــة الدانــا لســيطرة مشــتركة بيــن 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

ب: االحتجاز التعسفي/ اإلخفاء القسري:

ــزت فــي مدينــة إدلــب، وشــملت نشــطاء  شــهَد عــام 2021 عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــن، تركَّ
وعامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية، ومعظــم هــذه العمليــات حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد 
سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، أو بتهــم أخــرى كالعمالــة لصالــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ التحالــف 
ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب  الدولــي/ النظــام الســوري، تمَّ
المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة، أو عبــر عمليــات اســتدعاء 
ــر الشــام. كمــا ســجلنا حــاالت احتجــاز  للتحقيــق مــن قبــل وزارة العــدل التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحري

جــرت علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا بتهمــة اإلفطــار فــي شــهر رمضــان.

رصدنــا عمليــات اســتدعاء قامــت بهــا مديريــة اإلعــام التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ بحــق نشــطاء إعامييــن، علــى خلفيــة 
نشــرهم منشــورات علــى صفحاتهــم الشــخصية علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك” بمناســبة اليــوم 

ــة الصحافــة. العالمــي لحري

كمــا ســجلنا عمليــات احتجــاز حصلــت ضمــن مخيمــات النازحيــن شــمال محافظــة إدلــب، وقــد رافــق عمليــات االحتجــاز 
إطــاق نــار كثيــف، واعتــداء بالضــرب علــى مدنييــن بينهــم نســاء.

فــي عــام 2021 ســجلنا احتجــاز الهيئــة مــا ال يقــل عــن 121 شــخصًا بينهــم 1 طفــًا. أفرجــت عــن 52 منهــم بعــد انتهــاء 
مــدة أحكامهــم أو لقــاء دفعهــم مــااًل، وال يــزال 69 شــخصًا، بينهــم 1 ســيدة قيــد االحتجــاز التعســفي أو االختفــاء 
القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام. فيمــا كنــا قــد وثقنــا فــي عــام 2020 احتجازهــا مــا ال يقــل عــن 

146 شــخصًا بينهــم 4 ســيدة، و1 طفــًا.
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نماذج عن أبرز حوادث وحاالت االحتجاز التعسفي: 
محمــد علــم الديــن الصبــاغ، طالــب جامعــي فــي كليــة التجــارة واالقتصــاد، 
ناشــط إعامــي لــدى جمعيــة الفــرات اإلنســانية، مــن أبنــاء مدينــة دارة 
عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر هيئــة تحريــر 
الشــام األربعــاء 7/ نيســان/ 2021، قــرب قريــة ترمانيــن بريــف محافظــة 
الديمقراطيــة،  ســوريا  قــوات  مــع  التعامــل  بتهمــة  الشــمالي،  إدلــب 

 مجهولــة.
ٍ
واقتادتــه إلــى جهــة

أحمــد رحــال، مــن أبنــاء قريــة مرعيــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ويقيــم فــي مدينــة ســلقين بريــف محافظــة 
إدلــب الغربــي، اعتقلتــه عناصــر هيئــة تحريــر الشــام فــي مدينــة ســلقين، الثاثــاء 8/ حزيــران/ 2021، علــى خلفيــة انتقــاده 
إيصــال جبايــة لحكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام علــى صفحتــه في منصــة التواصل االجتماعي “فيســبوك”، 

 مجهولــة.
ٍ
واقتادتــه إلــى جهــة

محمد علم الدين الصباغ

أحمد رحال

فــي  رحــال  أحمــد  فــي صفحــة  المنشــور  عــن  صــورة 
“فيســبوك” االجتماعــي  التواصــل  منصــة 
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الثاثــاء 17/ آب/ 2021 شــنَّت هيئــة تحريــر 
احتجــاز  واعتقــال/  دهــم  حملــة  الشــام 
فــي مخيــم خيــر الشــام للنازحيــن الواقــع 
شــمال بلــدة كللــي بريــف محافظــة إدلــب 
الســورية  الشــبكة  وثقــت  الشــمالي، 
مدنيــًا،   3 اعتقــال  اإلنســان  لحقــوق 
واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. وترافقــت 
كثيــف،  نــار  بإطــاق  االعتقــال  عمليــة 
وســيدة  مدنــي  علــى  بالضــرب  واعتــداء 
حاولــت منــع عناصــر هيئــة تحريــر الشــام 

نجلهــا. اعتقــال  مــن 

الشــيخ،  ومحمــد  بشــار  الشــقيقان 
ناشــطان إعاميــان، مــن أبنــاء بلــدة كفــر 
حمــاة،  محافظــة  غــرب  شــمال  نبــودة 
ويقيمــان فــي مخيــم األناضــول للنازحيــن 
قــرب قريــة كفــر لوســين شــمال محافظــة 
لهيئــة  تابعــة  عناصــر  احتجزتهمــا  إدلــب، 
أيلــول/   /4 الســبت  يــوم  الشــام  تحريــر 
إقامتهمــا  مــكان  مداهمــة  إثــر   ،2021
بتهمــة  للنازحيــن،  األناضــول  مخيــم  فــي 
ــم  ــي، ث التعامــل مــع قــوات التحالــف الدول
ســجلنا اإلفــراج عــن محمــد الشــيخ فــي 6/ 
أيلــول/ 2021 فيمــا اليــزال مصيــر شــقيقه 

مجهــواًل. بشــار 

صــورة تظهــر آثــار االعتــداء بالضــرب علــى المدنــي والســيدة )التــي فقــدت أســنانها 
نتيجــة االعتــداء(، مــن قبــل عناصــر هيئــة تحريــر الشــام

محمد الشيخ بشار الشيخ

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
تســتخدم هيئــة تحريــر الشــام أســاليب تعذيــب متعــددة ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، وتتشــابه إلــى حــدٍّ مــا مــع 
أســاليب التعذيــب التــي يمارســها النظــام الســوري فــي مراكــز احتجــازه، ونشــير إلــى أن هنــاك تشــابهًا حتــى ضمــن 
اســتراتيجية التعذيــب التــي تهــدف إلــى إجبــار المحتجــز علــى االعتــراف، وتتــم محاكمتــه بالتالــي بنــاًء علــى اعترافــات 

انتزعــت منــه تحــت التعذيــب.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021، مقتــل مــا ال يقــل عــن 4 أشــخاص بينهــم 1 طفــًا بســبب 
التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام، فــي مقابــل مقتــل 1 شــخصًا أيضــًا في عــام 2020.



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 442021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

محافظــة  جنــوب  حديــة  تــل  قريــة  أبنــاء  مــن  ســطوف،  حســين  أحمــد 
حلــب، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي قريــة تــل حديــة، فــي 
 /15 النظــام الســوري. األربعــاء  2021، بتهمــة االنتمــاء لقــوات  شــباط/ 
أيلــول/ 2021 أبلغــت عناصــر هيئــة تحريــر الشــام ذويــه بوفاتــه دون تســليم 
جثمانــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات تؤكــد أنــه 
 كبيــر وفاتــه بســبب 

ٍ
كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

ــر الشــام. ــة تحري ــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئ التعذي

أحمد حسين سطوف

جيم: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني:

أ: القتل خارج نطاق القانون:

وقعــت أغلــب عمليــات القتــل غيــر المشــروع مــن قبــل الفصائــل المســلحة المعارضــة/ قــوات الجيــش الوطنــي فــي 
ــًا، بينهــم 3  لنا فــي عــام 2021 مقتــل 24 مدني ــى مقتــل مدنييــن، ســجَّ ــال داخلــي فيمــا بينهــا؛ أدت إل ــاء حــوادث اقتت أثن
طفــًا، و2 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي، فيمــا وثَّقنــا فــي عــام 

2020 مقتــل 27 مدنيــًا، بينهــم 9 طفــًا، و4 ســيدة )أنثــى بالغــة(.

نماذج عن أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:
الثاثــاء 13/ نيســان/ 2021 قضــى محمــد إحســان خضــر قوجــة أوغــان، يبلــغ مــن العمــر 40 عــام، جــراء إصابتــه بينمــا 
كان عنــد بــاب منزلــه، برصــاص اشــتباك بيــن عناصــر مــن فصيــل فيلــق الشــام التابــع للجيــش الوطنــي بيــن بعضهــم 
البعــض فــي بلــدة شــران بريــف عفريــن بريــف حلــب الشــمالي الغربــي والضحيــة مــن مدينــة حمــص، تخضــع المنطقــة 

لســيطرة فصائــل المعارضــة / الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

الثاثــاء 21/ كانــون األول/ 2021 قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي قذائــف عــدة علــى قريــة األســدية فــي 
ريــف الحســكة الشــمالي الغربــي، مــا أدى إلــى مقتــل صالــح حميــد الحســين، يبلــغ مــن العمــر 60 عــام. تخضــع القريــة 

لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

ب: االحتجاز التعسفي/ اإلخفاء القسري:
قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي عــام 2021 بعمليــات احتجــاز تعســفي وخطــف لــم 
 النســاء، حدث معظمها بشــكل جماعي، اســتهدفت قادمين من مناطق ســيطرة النظام الســوري، ورصدنا 

ِ
تســتثن

حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة أو بتهــم االتصــال مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة والعمــل مــع مؤسســاتها 
ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة  ســابقا، وتركَّ
 واضحــة، 

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

تها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بتهمــة التعامــل مــع  كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شــنَّ
قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتركــزت فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب.
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كمــا ســجلنا عمليــات احتجــاز، اســتهدفت ســيدات بذريعــة محاولتهــم عبــور الحــدود التركيــة بشــكل غيــر قانونــي، ثــم 
تــم اإلفــراج عنهــن فــي وقــت الحــق. 

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 احتجــاز جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش 
الوطنــي مــا ال يقــل عــن 420 شــخصًا، بينهــم 6 طفــًا و47 ســيدة، أفــرج عــن 67 منهــم وال يــزال مــا ال يقــل عــن 353 
بينهــم 3 طفــًا و38 ســيدة، قيــد االحتجــاز أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا. فيمــا كنــا قــد وثقنــا 

فــي عــام 2020 احتجازهــا مــا ال يقــل عــن 347 شــخصًا، بينهــم 6 طفــًا و11 ســيدة.

نماذج عن أبرز حوادث وحاالت االحتجاز التعسفي: 
عدنــان رحيــم جمــو، وزوجتــه فاطمــة محمود هونيــك، وابنــه رزكار، والطفلة 
عليــا، مــن أبنــاء قريــة كفــر شــيله التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة 
الوطنــي  الجيــش  لقــوات  تابعــة  عناصــر  احتجزتهــم  الشــمالي،  حلــب 
الجمعــة 1/ كانــون الثانــي/ 2021 إثــر مداهمــة منزلهــم  فــي حــي المحموديــة 

 مجهولــة.
ٍ
بمدينــة عفريــن، واقتادتهــم إلــى جهــة

صالــح عــزو المصطفــى، مــن أبنــاء قريــة الريحانيــة بريــف محافظــة الحســكة، احتجزتــه عناصــر تابعــة للجيــش الوطنــي 
األربعــاء 3/ شــباط/ 2021 علــى خلفيــة انفجــار عبوتيــن ناســفتين -لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبــي التفجيــر- وســط 
مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي، وظهــوره فــي تســجيات كاميــرات المراقبــة تزامنــًا 
مــع االنفجــار، وتــم اقتيــاده إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة للجيــش الوطنــي فــي مدينــة رأس العيــن، ثــم ســجلنا 

اإلفــراج عنــه فــي 11/ شــباط/ 2021 وعلــى جســده آثــار تعذيــب.

الجمعــة 2/ نيســان/ 2021 اعتقلــت/ احتجــزت عناصــر مــن قــوات الجيــش 
الوطنــي 19 مدنيــًا، بينهــم 15 ســيدة، فــي بلــدة راجــو التابعــة لمدينــة عفريــن 
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، علــى خلفيــة محاولتهــم عبــور الحــدود 
التركيــة بطريقــة غيــر شــرعية، واقتادتهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
لهــا فــي بلــدة راجــو. ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم يــوم الثاثــاء 6/ نيســان/ 2021

عدنان رحيم جمو

آثار التعذيب على جسد المدني
 صالح عزو المصطفى
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الجمعــة 2/ نيســان/ 2021 اعتقلــت/ احتجــزت عناصــر مــن 
ــًا، بينهــم 15 ســيدة، فــي  قــوات الجيــش الوطنــي 19 مدني
بلــدة راجــو التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب 
ــة  ــور الحــدود التركي ــة محاولتهــم عب ــى خلفي الشــمالي، عل
بطريقــة غيــر شــرعية، واقتادتهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لهــا فــي بلــدة راجــو. ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم يوم 

الثاثــاء 6/ نيســان/ 2021

علــي الســلطان الفــرج، مــن أبنــاء قريــة بلوة التابعــة لناحية 
اختطفتــه  الشــمالي،  الرقــة  محافظــة  بريــف  ســلوك 
عناصــر مســلحة تابعــة للفرقــة 20 “صقــور الســنة” وهــذه 
الفرقــة هــي إحــدى تشــكيات الجيــش الوطنــي الســوري 
فــي  المقاهــي  إحــدى  مــن   2021 أيلــول/   /7 الثاثــاء  يــوم 
المنــازل فــي قريــة علــي  أحــد  إلــى  بلــوة، واقتادتــه  قريــة 
باجليــة بريــف محافظــة الرقــة، وقامــوا بتعذيبــه بطريقــة 
وحشــية، عبــر ضربــه بَســوط وعصــا علــى مختلــف أنحــاء 
جســده، بعــد تعريتــه بشــكل كامــل، وإجبــاره علــى االعتــذار 
لُمعذبيــه، وتصويــر ذلــك االعتــذار، والتعذيــب، الــذي ترافــق 
عــدة ســاعات،  بعــد  أفــرج عنــه  ثــم  توجيــه شــتائم،  مــع 
وذلــك برميــه قــرب قريــة حمــام التركمــان بريــف محافظــة 
الرقــة. ثــم قامــوا بنشــر تلــك المقاطــع المصــورة علــى 

شــبكة اإلنترنــت فــي 9/ أيلــول/ 2021.

ورقة صادرة عن إدارة القضاء العسكري تقرر اإلفراج -في 

6/ نيسان/ 	2021 عن المدنيين الذي تم اعتقالهم على خلفية 

محاولتهم عبور الحدود التركية بطريقة غير شرعية

علي سلطان الفرج أثناء احتجازه آثار التعذيب على جسد علي سلطان الفرج
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ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
شــهد عــام 2021 ارتفــاع معــدالت التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل المعارضــة، وقــد اســتهدفت 
 متعــددة وقــد أصدرنــا فــي عــام 2021 بيانــات إدانــة عــدة لحــوادث 

ٍ
المدنييــن علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر وبتهــم

تعذيــب تعــرض لهــا مدنيــون علــى يــد عناصــر مســلحة تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي فــي مناطــق ســيطرته بشــكل 
رئيــس بريــف محافظــة حلــب الشــمالي.

ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021، مقتــل مــا ال يقــل عــن 5 أشــخاص بينهــم 1 ســيدة  وثــق فري
بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لجميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ 

الجيــش الوطنــي، فــي مقابــل 3 أشــخاص تــم توثيــق مقتلهــم فــي عــام 2020.

موليــدة نعمــان، مــن أبنــاء قريــة بوزيكيــه التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 
62 عامــًا، اعتقلتهــا عناصــر فرقــة الحمــزة التابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي فــي نيســان 2019، إثــر مداهمــة منزلهــا فــي 
قريــة بوزيكيــه، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــي فــي عــداد الُمختفيــن 
قســريًا؛ نظــرًا لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان ُمحاميــًا بزيارتهــا أو معرفــة مصيرهــا. األحــد 30/ أيــار/ 2021، أبلغــت 
عناصــر فرقــة الحمــزة ذويهــا بوفاتهــا داخــل ســجن الراعــي فــي قريــة الراعــي شــمال شــرق محافظــة حلــب، وســلمت 
 ســيئة حيــن 

ٍ
جثمانهــا لذويهــا، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أّن الســيدة موليــدة كانــت بصحــة

 كبيــر 
ٍ

اعتقالهــا إذ تعانــي مــن أمــراض مزمنــة فــي الضغــط والســكر وتحتــاج لألدويــة بشــكل دائــم، ممــا ُيرّجــح بشــكل
وفاتهــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن الراعــي.

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

فــي تمــوز مــن عــام 2012 بــرزت بشــكل واضــح قــوات تابعة لحــزب االتحاد الديمقراطي الكردي وبدأت تنتشــر وتســيطر 
 علــى الخارطــة الســورية، ثــم انضــمَّ الحــزب وقواتــه فيمــا بعــد إلــى قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، التــي أعلــن 

ٍ
علــى أراض

عــن تأسيســها فــي كانــون الثانــي/ 2014، وبطلــب مــن التحالــف الدولــي لحــرب تنظيــم داعــش وبشــكل خــاص اإلدارة 
األمريكيــة قــام حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي فــي 10/ تشــرين األول/ 2015 بعمليــة تغييــر شــكلية ضــم مــن 
ــا ســمي بقــوات ســوريا الديمقراطيــة، التــي  خالهــا بعــض القــوى مــن مكونــات عربيــة وآشــورية، مــن أجــل اإلعــان عمَّ

تمكنــت بمســاعدة قــوات التحالــف الدولــي مــن الســيطرة علــى منطقــة شــمال شــرق ســوريا.

رغــم التغيــرات التــي شــهدتها هــذه القــوات لــم يطــرأ أي تغييــر علــى سياســتها فــي إدارة األمــور فــي مناطق ســيطرتها 
واســتمرت بارتــكاب انتهــاكات جســيمة بحــق المدنييــن تنوعــت بيــن عمليــات القتــل واالعتقــال والتعذيــب والحصــار 
والتجنيــد القســري كمــا قامــت بالتضييــق علــى قاطنــي مناطــق ســيطرتها وحرمانهــم مــن حريــة التعبيــر وحريــة 
التنقــل عبــر إقامــة نقــاط عســكرية داخــل مناطــق ســيطرتها أو علــى الحــدود الفاصلــة بينهــا وبيــن مناطــق ســيطرة 

قــوات أخــرى.
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أ: القتل خارج نطاق القانون:

وثقنــا فــي عــام 2021 مقتــل 75 مدنيــًا بينهــم 11 طفــًا و2 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
فــي حيــن بلغــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الــذي قتلــوا علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام 2020، 63 مدنيــًا 

بينهــم 11 طفــًا و3 ســيدة )أنثــى بالغــة(، إضافــة إلــى ارتكابهــا مــا ال يقــل عــن 1 مجــزرة. 

نماذج عن أبرز حوادث القتل خارج نطاق القانون:
األحــد 14/ آذار/ 2021 قصفــت مدفعيــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة قذائــف هــاون عــدة اســتهدفت قريــة الحمــران 
بريــف حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إلــى مقتــل الطفــل بكــر شــحادة، يبلــغ مــن العمــر 12 عامــًا، والســيدة أمــون المحمــد 

وجــرح آخريــن. تخضــع القريــة لســيطرة فصائــل الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

الخميــس 15/ تمــوز/ 2021 قتــل ريــاض علــي محمــود الخــزام، مــن أبنــاء قريــة المريعيــة فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ 
برصــاص عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي قريــة الطكيحــي التابعــة لناحيــة البصيــرة بريــف ديــر الــزور الشــرقي، 

تخضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

الجمعــة 26/ تشــرين الثانــي/ 2021 قضــى محمــد أحمــد الحنشــولي، يبلــغ مــن العمــر 23 عامــًا، متأثــرًا بجراحــه التــي 
أصيــب بهــا فــي 22/ تشــرين الثانــي/ 2021؛ جــراء إطــاق دوريــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة النــار عليــه بينمــا 
ــي؛ بهــدف احتجــازه. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات  ــف الحســكة الجنوب ــة عجاجــة فــي ري ــت تاحقــه فــي قري كان

ــة. ــة وقــت الحادث ســوريا الديمقراطي

ب: االحتجاز التعسفي/ اإلخفاء القسري:
اســتمرَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام 2021 فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء القســري لنشــطاء 
وأفــراد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعارضــة لسياســاتها، كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز جماعيــة 
فــي  خرجــوا  والذيــن  الكردســتاني،  الديمقراطــي  الحــزب  فــي  وأعضــاء  إعامييــن،  ونشــطاء  مدنييــن  اســتهدفت 
تظاهــرات مناهضــة لهــا فــي مناطــق ســيطرتها، واســتهدفت المدنييــن الذيــن تربطهــم صــات قربــى مــع أشــخاص 
ــذت عمليــات احتجــاز بحــق عائــات عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد  فــي المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي، كمــا نفَّ

ــة. ــى جهــة مجهول  واضحــة واقتادتهــم إل
ٍ

ــه تهــم ــة الواحــدة بينهــم مســنون دون توجي مــن العائل
كمــا شــنَّت حمــات دهــم واحتجــاز جماعيــة اســتهدفت مدنييــن مــن بينهــم أطفــال بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم 
داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرت بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، وحمــات أخــرى اســتهدفت 
كــوادر طبيــة وترافقــت مــع عمليــات اعتــداء علــى منشــآت طبيــة، إضافة إلى ذلك ســجلنا عمليات اعتقال اســتهدفت 
أطفــال بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن 

التواصــل معهــم، ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.

ســجلنا عمليــات احتجــاز لمدرســين وطــاب مــن وســط احتجاجــات كانــوا قــد خرجــوا فيهــا تنديــدًا باحتجــاز قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة مدرســين آخريــن، وقــد ترافقــت عمليــات االحتجــاز تلــك بضــرب الطــاب وتوجيــه إهانــات لفظيــة إليهــم، 
ونشــير إلــى أن جميــع الطــاب المحتجزيــن هــم أطفــال وتتــراوح أعمارهــم مــن 15 إلــى 17 عامــًا، ومــع ذلــك لــم يكــن 

هنــاك أيــة مراعــاة لهــذا الجانــب.
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 كمــا اســتهدفت طــاب ومدرســين وأعضــاء فــي المجلــس المّلــي للســريان األرثوذكــس، علــى خلفيــة انتقادهــم 
ورفضهــم المنهــاج التعليمــي الــذي تفرضــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مناطــق ســيطرتها وقــد أصدرنــا فــي 19/ 

شــباط/ 2021 تقريــرًا مفصــًا فــي هــذا الخصــوص. 

علــى صعيــد اإلفــراج، ســجلنا إفــراج قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن 269 مدنيــًا بينهــم 2 ســيدة مــن مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لهــا، تراوحــت مــدد احتجازهــم بيــن ثمانيــة أشــهر إلــى عاميــن اثنيــن، معظمهــم أفــرج عنهــم عقــب وســاطة 

عشــائرية.
وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 اعتقــال مــا ال يقــل عــن 645 شــخصًا مــن قبــل قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة، بينهــم 59 طفــًا و7 ســيدة، أفرجــت عــن 201 شــخصًا معظمهــم أطلــق ســراحهم ضمــن 
ــد االحتجــاز أو االختفــاء القســري. فيمــا ســجلنا  ــات عشــائرية وبقــي مــا ال يقــل عــن 444 بينهــم 48 طفــًا قي اتفاقي
احتجازهــا مــا ال يقــل عــن 481 شــخصًا بينهــم 1 ســيدة و32 طفــًا فــي عــام 2020، نشــير إلــى أن بعــض عمليــات 

ــز عرقــي. االحتجــاز حملــت صبغــة تميي

نماذج عن أبرز حوادث وحاالت االحتجاز التعسفي: 
ســوريا  قــوات  مــن  عناصــر  اعتــدت   ،2021 الثانــي/  كانــون   /20 األربعــاء 
الديمقراطيــة فــي مدينــة الدرباســية بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي 
خرجــوا  المــدارس  مــن  عــدد  لطــاب  علــى مظاهــرة  واإلهانــة  بالضــرب 
احتجاجــًا علــى احتجــاز قــوات ســوريا الديمقراطيــة 7 مــن ُمدّرســيهم، وذلــك 

فــي 19/ كانــون الثانــي/ 2021 فــي المدينــة ذاتهــا.
بينهــم  17 طالبــًا،  احتجــاز  اإلنســان  الســورية لحقــوق  الشــبكة  وثقــت 
6 إنــاث فــي أثنــاء وجودهــم فــي المظاهــرة، وقــد ترافقــت عمليــة االحتجــاز 
لنا اإلفــراج عنهــم  تلــك بضــرب للطــاب وتوجيــه إهانــات لفظيــة، ثــم ســجَّ
جميعــًا يــوم الســبت 23/ كانــون الثانــي/ 2021. نشــير إلــى أن جميــع الطاب 
الــذي تــم احتجازهــم أطفــال وتتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 15 إلــى 17 عــام، ومــع 

ذلــك لــم يكــن هنــاك أيــة مراعــاة لهــذا الجانــب.

الجمعــة 5/ آذار/ 2021 اقتحمــت عناصر 
ــة المشــفى  قــوات ســوريا الديمقراطي
الشــحيل  مدينــة  فــي  العــام  الجراحــي 
الشــرقي،  الــزور  ديــر  محافظــة  بريــف 
وأثــاث  معــدات  بتخريــب  وقامــت 
ثمانيــة  احتجــاز  واعتقــال/  المشــفى، 
بينهــم  المشــفى،  فــي  كانــوا  مدنييــن 
طبيــب وثاثــة ُممرضيــن، وقــد ترافقــت 
عمليــة االحتجــاز باعتــداء هــذه القــوات 
علــى كادر المشــفى بالضــرب والشــتم، 
حــرق ســيارات ودّراجــات  الــى  إضافــة 
فــي  لعامليــن  ملكيتهــا  تعــود  ناريــة 

المشــفى.

صورة تظهر لحظة اعتقال أحد الطاب من قبل قوات 
سوريا الديمقراطية في أثناء مشاركته في تظاهرة 

احتجاجًا على احتجاز مدرسين في مدينة الدرباسية

صورة ُتظهر غربول الشحادة، إداري في المشفى، 
اعتدت عليه عناصر قوات سوريا الديمقراطية بالضرب

صورة ُتظهر الطبيب “رائد” 
اختصاص أمراض داخلية، اعتدت 

عليه عناصر قوات
سوريا الديمقراطية بالضرب
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SY+، مــن  أحمــد مصطفــى الحســن، ناشــط إعامــي ومراســل منصــة 
اعتقلتــه/  الغربــي،  الشــمالي  الرقــة  بريــف محافظــة  كبــش  قريــة  أبنــاء 
احتجزتــه عناصــر ُمســلحة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة األربعــاء 
ــران/ 2021، لــدى مــروره علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا  16/ حزي
فــي مدينــة الرقــة، علــى خلفيــة انتقــاده ســوء الوضــع الخدمــي فــي مدينــة 
الرقــة الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى صفحتــه فــي 
 مجهولــة. 

ٍ
منصــة التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، واقتادتــه إلــى جهــة

ــة  ــة قطمــة التابعــة لمدين ــاء قري الطفــل عصــام محمــد عيســى، مــن أبن
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2008، اختطفتــه 
تشــرين   /23 الثاثــاء  يــوم  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات  تابعــة  عناصــر 
الثانــي/ 2021 قــرب مدرســة شــهيد قهرمــان فــي حــي الشــيخ مقصــود 
بمدينــة حلــب، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز التجنيــد 

التابعــة لهــا.

أحمد مصطفى الحسن

الطفل عصام محمد عيسى

صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة تظهــر آثــار اإلهمــال الكبيــر للرعايــة الطبيــة 
والصحيــة:

ذبــاح  حســين  االعتقــال  مــن  الناجــي 
الدخيــل، مــن أبنــاء بلــدة الباغــوز بريــف 
ــه  ــزور الشــرقي، اعتقلت ــر ال محافظــة دي
فــي  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
إلــى  واقتادتــه   2019 الثانــي/  تشــرين 
جهــة مجهولــة، واســتمر اعتقالــه قرابــة 
عاميــن. األحــد 23/ أيــار/ 2021 أفــرج عنــه 
مــن داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 
لهــا فــي محافظــة الحســكة. وتظهــر 
الصحيــة  حالتــه  بيــن  مقارنــة  الصــورة 
والجســدية قبــل اعتقالــه وبعــد اإلفــراج 

عنــه. 

حسين ذباح الدخيل قبل اعتقاله وإخفائه 
قسريًا في مراكز احتجاز قوات سوريا 

الديمقراطية في عام 2019

حسين ذباح الدخيل بعد اإلفراج عنه من 
مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية في 

محافظة الحسكة في عام 2021
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أبــو  الملقــب  العلــي  الكريــم  عبــد 
عطــوان، مــن أبنــاء قريــة الشــنان بريــف 
ــه  ــزور الشــرقي، اعتقلت ــر ال محافظــة دي
قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام 
مجهولــة،  جهــة  إلــى  واقتادتــه   2018
أعــوام،  ثاثــة  قرابــة  اعتقالــه  واســتمر 
اإلفــراج  تــم   2021 أيلــول/   /21 الثاثــاء 
االحتجــاز  مراكــز  أحــد  داخــل  مــن  عنــه 
التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة. 
حالتــه  بيــن  مقارنــة  الصــورة  وتظهــر 
اعتقالــه  قبــل  والجســدية  الصحيــة 

عنــه. اإلفــراج  وبعــد 

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:
المعتقليــن  بحــق  لهــا  التابعــة  االحتجــاز  مراكــز  فــي  التعذيــب  عمليــات  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  اســتخدمت 
والمختطفيــن لديهــا كوســيلة لنــزع االعترافــات وحملــت عمليــات التعذيــب فــي كثيــر مــن األحيــان صبغــة انتقاميــة 
وعرقيــة، وتنوعــت أســاليب التعذيــب التــي مارســتها وتشــابهت فــي كثيــر مــن األحيــان مــع تلــك التــي تســتخدمها 
قــوات النظــام الســوري، وكانــت األســاليب األكثــر شــيوعًا بحســب روايــات الناجيــن مــن مراكــز االحتجــاز هــي الضــرب 
المبــرح والمــؤذي وتكســير العظــام والفلقــة والشــبح والجلــد وقلــع األظافــر والصعــق الكهربائــي، إضافــة إلــى 
الحبــس االنفــرادي وحلــق جــزء مــن شــعر رأس المعتقــل كعقوبــة وإهانــة، ومنــع الطعــام والــدواء واالكتظــاظ وقلــة 
النظافــة. وفــي عــام 2021 ســجلنا ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي حصيلــة ضحايــا التعذيــب لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

ــب. ــار تعذي ــى أجســادهم آث ــا لعائاتهــم وعل ــن الضحاي وقامــت بتســليم عــدد مــن جثامي

ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021، مقتــل مــا ال يقــل عــن 15 شــخصًا بســبب التعذيــب 
وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــي مقابــل 14 شــخصًا فــي عــام 

.2020

خالــد خلــف صالــح الرمضــان، مــن أبنــاء مدينــة موحســن بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة فــي تشــرين األول/ 2018، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا 
ــَم 

ِ
إلنــكار قــوات ســوريا الديمقراطيــة احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. األحــد 4/ نيســان/ 2021، َعل

ذووه مــن قبــل أحــد المفــرج عنهــم مــن مراكــز احتجــاز قــوات ســوريا الديمقراطيــة أنَّ خالــد توفــي بســبب التعذيــب 
وتدهــور حالتــه الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة.

عبد الكريم العلي قبل اعتقاله وإخفائه قسريًا 
في مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية 

في عام 2018

عبد الكريم العلي بعد اإلفراج عنه من 
مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية في 

محافظة الحسكة في عام 2021
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غيــاث عبــود ســعود الفاضــل، مــن أبنــاء قريــة تــل الشــاير التابعــة لمدينــة 
 ،2000 الشــدادي بريــف محافظــة الحســكة الجنوبــي، مــن مواليــد عــام 
ــك  ــذ ذل ــار/ 2019، ومن ــة فــي أي ــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطي اعتقلت
الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا، نظــرًا لعــدم الســماح 
ألحــد ولــو كان ُمحاميــًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره. األربعــاء 12/ أيــار/ 2021، 
أبلغــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذويــه بوفاتــه داخــل ســجن الحســكة 
المركــزي بمدينــة الحســكة، التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وســّلمت 
جثمانــه لذويــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه 
 كبيــر وفاتــه بســبب 

ٍ
كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل ســجن الحســكة المركــزي. 

عيســى محمــد الخليــل، مــن أبنــاء قريــة نــص تــل التابعــة لمدينــة تــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي، اعتقلتــه 
عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام 2018، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا 
لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان ُمحاميــًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره. الخميــس 13/ أيــار/ 2021، أبلغــت قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة ذويــه بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة الحســكة، دون تســليم جثمانــه 
 

ٍ
لذويــه، ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة حيــن اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا.

ث: األشخاص واألعيان المحميون على وجه التَّحديد:

1 - على صعيد القطاع الطبي:
ــة علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة،   ونقــاط طبيَّ

ٍ
لنا مــا ال يقــل عــن 2 حادثــة اعتــداء علــى مشــاف فــي عــام 2021، ســجَّ

ــا قــد وثقنــا فــي عــام 2020 مــا ال يقــل عــن حادثــة اعتــداء واحــدة علــى مشــفى مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة. وكنَّ
األربعــاء 17/ شــباط/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة شــارع الفيــات وســط مدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط أحــد الصواريــخ عنــد المدخــل الخلفــي لمشــفى الشــفاء فــي المدينــة؛ 
مــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن المدنييــن بجــراح، إضافــة إلــى إصابــة بنــاء المشــفى وأثاثــه بأضــرار ماديــة بســيطة. 

تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

2 - على صعيد القطاع التعليمي: 
لنا مــا ال يقــل عــن حادثــة اعتــداء واحــدة علــى منشــأة تعليميــة، كمــا وثقنــا فــي عــام 2020 أيضــًا  فــي عــام 2021، ســجَّ

حادثــة اعتــداء واحــدة.

اإلثنيــن 30/ آب/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة قذائــف عــدة علــى مدينــة عفريــن بريــف 
محافظــة حلــب الشــمالي، ســقطت قذيفــة قــرب مدرســة االتحــاد العربــي فــي المدينــة، مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي 

ســور المدرســة. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

غياث عبود سعود الفاضل
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خاء: قوات التحالف الدولي: 

أ : القتل خارج نطاق القانون:
ــنوية الســابعة لتدخــل قــوات التحالــف الدولــي العســكري فــي ســوريا الــذي بــدأ فــي 23/  شــهَد عــام 2021 الذكــرى السَّ
أيلــول/ 2014 بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وقــد الحظنــا أنــه عقــب اإلعــان فــي آذار/ 2019 عــن القضــاء علــى 
لت آخــر معاقــل التنظيــم انخفضــت وتيــرة الغــارات الجويــة لقــوات التحالف  تنظيــم داعــش فــي بلــدة الباغــوز، التــي شــكَّ
الدولــي. وجــرى االنتقــال بشــكل أكبــر إلــى تنفيــذ دوريــات مداهمــة مشــتركة بينهــا وبيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

لتســتهدف مــا تبقــى مــن خايــا تابعــة لتنظيــم داعــش.

ســجلنا مقتــل 2 مدنيــًا علــى يــد قــوات التحالــف الدولــي فــي عــام 2021، أمــا فــي عــام 2020 فقــد قتلــت قــوات التحالــف 
لناه 7 مدنيــًا، بينهــم 1 طفــًا، و1 ســيدة )أنثــى بالغــة( وارتكبــت مــا ال يقــل عــن 1 مجــزرة. الدولــي بحســب مــا ســجَّ

دال: جهات أخرى:

ــن توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لانتهــاكات التــي وقعــت فــي عــام 2021، العديــد مــن التصنيفــات،  يتضمَّ
كضحايــا التفجيــرات التــي لــم نحــدد مرتكبيهــا، وضحايــا جــراء رصــاص لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره، وضحايــا األلغــام 
ــا الذيــن قضــوا علــى يــد جهــات لــم نتمكــن مــن تحديدهــا،  والقذائــف التــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا، والضحاي

وضحايــا الغــرق، والضحايــا الذيــن قضــوا علــى يــد حــرس الحــدود اللبنانــي واألردنــي والتركــي.
لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 مقتــل 820 مدنيــًا، بينهــم 178 طفًا،  ضمــَن هــذا التصنيــف ســجَّ
ــة، إضافــة إلــى مقتــل 2 شــخصًا بســبب التعذيــب، ومــا ال يقــل عــن 10  و91 ســيدة )أنثــى بالغــة(، و6 مــن الكــوادر الطبيَّ
مجــازر. بينمــا ســجلنا فــي عــام 2020 مقتــل 947 مدنيــًا، بينهــم 162 طفــًا، و83 ســيدة )أنثــى بالغــة(، و5 مــن الكــوادر 

ــة، و1 مــن الكــوادر اإلعاميــة، إضافــة إلــى مقتــل 9 أشــخاص بســبب التعذيــب، ومــا ال يقــل عــن 18 مجــزرة. الطبيَّ
ذتهــا القــوات المدرجــة ضمــن هــذا التصنيــف فــي عــام 2021 فــي قرابــة 34  بت التَّفجيــرات والهجمــات التــي نفَّ كمــا تســبَّ
حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، مــن بينهــا 2 علــى منشــآت طبيــة و3 علــى منشــآت تعليميــة. وكنــا قــد وثقنــا 
فــي عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 70 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، مــن بينهــا 2 علــى منشــآت طبيــة و11 علــى 

منشــآت تعليميــة و16 علــى أماكــن عبــادة.

نماذج عن أبرز حوادث القتل:
الخميــس 21/ كانــون الثانــي/ 2021 قضــى محمــود اإلبراهيــم “البّنــات”، عضــو لجنــة التفــاوض المركزيــة فــي ريــف 
درعــا الغربــي، برصــاص مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا، تخضــع المنطقــة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.
 

الخميــس 25/ شــباط/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا فــي شــارع ســوق الدجــاج فــي 
مدينــة رأس العيــن فــي محافظــة ريــف الحســكة الشــمالي الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنيــًا، بينهــم 2 طفــًا )مــن 
الذكــور( و1 ســيدة، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن بجــراح، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى 
شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل، تخضــع مدينــة رأس العيــن لســيطرة قــوات 

الجيــش الوطنــي الســوري وقــت الحادثــة.
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األحــد 11/ نيســان/ 2021 ُقتــل الطفــان آذاد إبراهيــم حســين )12 عامــًا(، ودليــار حمــو حســين )11 عامــًا(، وُأصيــب 
أطفــال آخــرون بجــراح، إثــر انفجــار لغــم أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره قــرب مــكان لعبهــم فــي قريــة جــودي 

مــازن التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، والخاضعــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي.

الجمعــة 16/ تمــوز/ 2021 انفجــر لغــم أرضــي زرعتــه جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا؛ مــا أدى إلــى مقتــل حســين العســكر 
بينمــا كان يرعــى األغنــام فــي األراضــي الزراعيــة فــي قريــة تــل ملــح بريــف حمــاة الغربــي. تخضــع المنطقــة لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

ــد  ــد مصدرهــا فــي شــارع رئيــس عن ــم نتمكــن مــن تحدي اإلثنيــن 11/ تشــرين األول/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة ل
مدخــل ســوق الهــال فــي المنطقــة الواقعــة بيــن دوار كاوا ودوار القبــان وســط مدينــة عفريــن فــي ريف حلب الشــمالي 
ــن بجــراح،  ــًا آخري ــة 24 مدني ــة قراب ــًا و2 مــن المقاتليــن، وإصاب ــى مقتــل 7 أشــخاص، بينهــم 5 مدني ــي، مــا أدى إل الغرب
ويذكــر أّن المنطقــة المحيطــة بالتفجيــر تحــوي علــى أربعــة مقــرات عســكرية تابعــة للجيــش الوطنــي، ومــا زالــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل، تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

الجمعــة 5/ تشــرين الثانــي/ 2021 انفجــر لغــم أرضــي تــم زراعتــه مــن قبــل جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا، علــى الطريــق 
الترابــي فــي منطقــة الــدوة غــرب مدينــة تدمــر فــي ريــف محافظــة حمــص الشــرقي، لــدى مــرور ســيارة ُتقــل مدنييــن 
بالقــرب منــه؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنييــن، بينهــم 1 طفــًا و2 ســيدة، تخضــع منطقــة الــدوة لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري وقــت الحادثــة.

نماذج عن أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية:

الســبت 20/ شــباط/ 2021 انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا وســط ســوق شــعبي فــي مدينــة 
البصيــرة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى إصابــة عــدد مــن المحــات 
ــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول  ــة بســيطة، مــا زال ــة ومرافــق الســوق بأضــرار مادي التجاري
إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات ســوريا 

ــة. الديمقراطيــة وقــت الحادث
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.

ــاء المشــفى، وإصابــة ُمعداتــه وســيارة إســعاف تابعــة  ــر فــي بن ــى دمــار كبي أســفر الهجــوم عــن مجــزرة، إضافــًة إل
ــة كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة. ــي بأضــرار مادي للدفــاع المدن

ُ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. 
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ُ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.

الثاثــاء 3/ آب/ 2021 اقتحــم مســلحون لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم مدرســة أبــو حمــام للتعليــم االبتدائــي للبنيــن 
فــي بلــدة أبــو حمــام بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وحطمــوا أثــاث المدرســة وخلعــوا بابهــا الرئيــس، كمــا أقدمــوا 
علــى كتابــة عبــارات مؤيــدة للنظــام الســوري، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى 
شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع البلــدة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

وقــت الحادثــة.

األربعــاء 3/ تشــرين الثانــي/ 2021 انفجــر لغــم أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدره قرب آلية لســحب ونقل الســيارات 
ــن  ــة عفري ــي التابعــة لمدين ــان تحتان ــة كولي ــي الســوري – مركــز راجــو فــي قري )رافعــة ســطحية( تابعــة للدفــاع المدن
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وذلــك أثنــاء اســتجابة فريــق الدفــاع المدنــي لحــادث ســير حصــل فــي القريــة؛ أســفر 
االنفجــار عــن إصابــة عنصَريــن اثَنيــن مــن الدفــاع المدنــي بجــراح، إضافــًة إلــى إصابــة اآلليــة بأضــرار ماديــة متوســطة. 
مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم أرضي لم نتمكن من تحديد مصدره على مشفى الشفاء في مدينة عفرين/ حلب – 12/ حزيران/ 2021
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خامسًا: أحداث بارزة مفصلية في عام 2021: 

ــذي وضعــه منفــردًا عــام  ــى الدســتور ال ــار، مســتندًا إل ــات رئاســية فــي شــهر أي أجــرى النظــام الســوري منفــردًا انتخاب
ــه قــرار مجلــس األمــن رقــم 112254.  ــذي نــصَّ علي ــك مســار الحــل السياســي ال 2012؛ مخالفــًا بذل

القــت االنتخابــات الســورية رفضــًا واســعًا مــن الشــعب الســوري فــي جميــع المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 
الســوري، وفــي منطقــة جنــوب ســوريا الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، أي أن قرابــة 40 % مــن األراضــي 
ــم الديمقراطيــة أنهــا  ــة، كمــا اعتبرتهــا الغالبيــة العظمــى مــن دول العال ــات األحادي الســورية كانــت رافضــة لانتخاب
انتخابــات غيــر شــرعية وال تعبــر عــن إرادة الســوريين، مــن أبرزهــا الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا 

ــات14 . ــدا13 ، كمــا أكــدت األمــم المتحــدة عــدم انخراطهــا فــي هــذه االنتخاب ــا12 ، وكن ــا وإيطالي وألماني

كمــا أننــا رصدنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان طيلــة مــدة الحمــات االنتخابيــة والتــي اســتمرت منــذ إعــان 
المحكمــة الدســتورية أســماء المرشــحين، حمــات قــام بهــا حــزب البعــث لحشــد المواطنيــن والموظفيــن والطــاب 
فــي الســاحات والجامعــات للترويــج لانتخابــات، كمــا ســجلنا عمليــات حجــز للحريــة طالــت عشــرات آالف المواطنيــن 
الســورين ضمــن قاعــات الجامعــات والمــدارس ومؤسســات حكوميــة بكامــل موظفيهــا إلجبارهــم علــى االنتخــاب. 
بعــد أن تــم تهديــد طــاب الجامعــات فــي حــال عــدم امتثالهــم للتعليمــات بعقوبــات إداريــة مــع احتماليــة اســتدعائهم 
للتحقيــق فــي األفــرع األمنيــة؛ مــا أجبــر الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب علــى التصويــت لصالــح بشــار األســد، كمــا وثقنــا 

عمليــات اعتقــال/ احتجــاز اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة عــدم مشــاركتهم وتصويتهــم لبشــار األســد.

https://undocs.org/ar/S/RES/2254)2015( ،2254 11  األمم المتحدة، قرار مجلس األمن

12  وزارة الخارجية األمريكية، بيان مشترك لوزيرة خارجية الواليات المتحدة األمريكية ووزير خارجية المملكة المتحدة ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا،

https://www.state.gov/joint-statement-by-the-secretary-of-state-of-the-united-states-of-america-the-foreign-secretary-of-the-united-kingdom-and-the-foreign-min- 
/isters-of-france-germany-and-italy-2

13  الحكومة الكندية، مكتب العاقات الدولية، بيان حول االنتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا،

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/05/statement-on-syrias-upcoming-presidential-elections.html 

14   األمم المتحدة، اإلحاطة الصحفية اليومية من مكتب المتحدث باسم األمين العام، 

 https://www.un.org/press/en/2021/db210526.doc.htm

مسيرة مؤيدة لرئيس النظام السوري بشار األسد في مدينة حمص، في 26/ أيار، أثناء االنتخابات الرئاسية
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عمــل مجلــس الشــعب التابــع للنظــام الســوري فــي محاولــة منــه إلضفــاء الشــرعية علــى االنتخابــات إلــى دعــوة 
الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  رئيــس  انتخــاب  لمواكبــة عمليــة  “الشــقيقة والصديقــة”  الــدول  برلمانــات  بعــض 
واالطــاع علــى مجريــات ســيرها، وهــي الجزائــر وســلطنة عمــان وموريتانيــا وروســيا وإيــران والصيــن وفنزويــا وكوبــا 
وبياروســيا وجنــوب إفريقيــا واإلكــوادور ونيكاراغــوا وأرمينيــا وبوليفيــا. إن هــذه الــدول هــي دول دكتاتوريــة ناصــرت 

النظــام الســوري دائمــًا وصوتــت ضــد قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان عــن ســوريا15 .

شــهدت العمليــة االنتخابيــة جملــة مــن التجــاوزات والمخالفــات لقانــون االنتخابــات العــام16  فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية، ومضــت هــذه التجــاوزات دون أيــة محاســبة أو اعتــراض أي مــن المرشــحين اآلخريــن علــى نتيجــة االنتخابــات 
الرئاســية، ثــم جــاءت نتائــج االنتخابــات الرئاســية التــي أجراهــا النظــام الســوري منفــردًا كمــا كان متوقعــًا لهــا، حيــث 
ــار فــوز بشــار األســد بمنصــب رئيــس الجمهوريــة العربيــة  أعلــن رئيــس مجلــس الشــعب حمــوده صبــاغ فــي 27/ أي
الســورية بحصولــه علــى األغلبيــة المطلقــة مــن أصــوات الناخبيــن بنســبة 95.1 % مــن عــدد األصــوات الصحيحــة، وقــد 
بلــغ العــدد اإلجمالــي للناخبيــن الذيــن أدلــوا بأصواتهــم بحســب الصبــاغ فــي الداخــل والخــارج 14 مليونــًا و239 ألفــًا و140 
ــى تعــداد  ــج التصويــت جــاءت هزليــة وتشــير إل مقترعــًا وبنســبة قدرهــا 78.64 % ممــن يحــق لهــم التصويــت. إن نتائ

ســكاني فــي ســوريا يقــارب الـــ 40 مليــون نســمة.

فــي 23/ آذار/ 2021 دعــا النظــام الروســي لفتــح ثاثــة معابــر إنســانية بيــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري 
ومنطقــة إدلــب وهــي معبــر ســراقب وميزنــاز فــي محافظــة إدلــب، وممــر أبــو زيديــن فــي محافظــة حلــب، اعتبــارًا مــن 
25/ آذار بذريعــة تحســين األوضــاع اإلنســانية فــي المنطقــة. وكانــت هــذه الدعــوة علــى هامــش مؤتمــر بروكســل 

الخامــس وبعــد قصــف القــوات الروســية آليــات إغاثيــة ومســتودع إغاثــي فــي منطقــة معبــر بــاب الهــوى. 

مــن بيــن أبــرز الوقائــع علــى الصعيــد اإلنســاني فــي عــام 2021 والتــي كان لهــا أكبــر األثــر علــى الشــعب الســوري، تجديــد 
قــرار مجلــس األمــن رقــم 2533 الصــادر فــي تمــوز 172020 القاضــي بإدخــال األمــم المتحــدة المســاعدات اإلنســانية عبــر 
الحــدود، حيــث صــوت مجلــس األمــن بالموافقــة باإلجمــاع فــي 9/ تمــوز علــى القــرار رقــم 2585 القاضــي بتمديــد آليــة 
إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا لمــدة 6 أشــهر قابلــة للتمديــد 
التلقائــي لســتة أشــهر أخــرى، بعــد تقييــم يقــوم بــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة لدخــول المســاعدات عبــر خطــوط 

التمــاس عبــر مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري التــي أقرهــا القــرار. 

كان واضحــًا ســعي روســيا لتســييس موضــوع المســاعدات لصالحهــا وصالــح النظــام الســوري، فعقــب صــدور 
القــرار 2533 بــدأ المســؤولون الــروس ببــث تصريحــات تهــدد بأنهــم ســيعملون علــى إيقــاف هــذه اآلليــة وحصــر 

المســاعدات للنازحيــن عــن طريــق النظــام الســوري. 

وقــد أصدرنــا فــي 8 تمــوز تقريــرًا بعنــوان “المســاعدات األمميــة إلــى شــمال ســوريا حياديــة وضروريــة للغايــة 
وبموافقــة القــوة المســيطرة، وال تحتــاج إلــى إذن مــن مجلــس األمــن” أشــرنا فيــه إلــى أن النظــام الســوري متهــم 
ــه.  ــة، وال يمكــن الوثــوق ب بســرقة ونهــب المســاعدات اإلنســانية، وعرقلــة وصولهــا، وحصــار وتجويــع مناطــق كامل

17  قرار ُيتيح لألمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود دون إذن النظام السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي شمال سوريا

https://undocs.org/ar/S/RES/2533)2020(

15  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، إحــدى عشــرة دولــة صوتــت ضــد قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان التــي تديــن االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري منــذ آذار 2011 حتــى اآلن، 

https://sn4hr.org/arabic/?p=12777

 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=327 ،16    مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، قانون االنتخابات العامة
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فــي 30/ آب دخلــت ثــاث شــاحنات تحمــل مــواد إغاثيــة عبــر برنامــج الغــذاء العالمــي WFP، مــن مناطــق ســيطرة 
النظــام الســوري إلــى مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام عبــر معبــر ميزنــاز ومعــارة النعســان 
بريــف إدلــب الشــمالي الشــرقي، تبعتهــا 12 شــاحنة فــي اليــوم التالــي، تعتبــر هــذه القافلــة هــي الخطــوة األولــى فــي 
تطبيــق قــرار دخــول المســاعدات اإلنســانية عبــر خطــوط التمــاس، تطبيقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2585. وفــي 9/ 
كانــون األول دخلــت قافلــة مســاعدات ثانيــة عبــر معبــر مدينــة ســراقب شــرق مدينــة إدلــب، وكمــا أوضحــت تغريــدة 
نشــرها حســاب برنامــج الغــذاء العالمــي علــى موقــع تويتــر فــي اليــوم ذاتــه أن هــذه القافلــة هــي مكملــة للمســاعدات 

المقدمــة عبــر الحــدود.

فــي 14/ كانــون األول قــال أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي تقريــره إلــى مجلــس األمــن أن 
المســاعدات اإلنســانية العابــرة للحــدود إلــى ســوريا مــن دون موافقــة النظــام الســوري ال تــزال ضروريــة “المســاعدة 
عبــر الحــدود تبقــى حيويــة لماييــن األشــخاص المحتاجيــن فــي شــمال غــرب ســوريا” كمــا أضــاف “فــي هــذه 
المرحلــة، لــم تبلــغ القوافــل عبــر خطــوط الجبهــة وحتــى المنتشــرة بشــكل منتظــم، مســتوى المســاعدة الــذي 

ــر بــاب الهــوى بيــن ســوريا وتركيــا”. ــرة للحــدود عنــد معب حققتــه العمليــة العاب

حمــل عــام 2021 العديــد مــن التصريحــات للمســؤولين الــروس عــن األســلحة التــي تــم اســتخدامها فــي ســوريا وعــن 
مــدى الخبــرة القتاليــة التــي وصلــت إليهــا القــوى العســكرية الروســية مــن خــال تجربتهــا فــي ســوريا. وكانــت تلــك 
التصريحــات هــي ضمــن حملــة دعائيــة تقــوم بهــا روســيا للترويــج ألســلحتها فــي ســوق الســاح العالمــي. وقــد نقلــت 
وكالــة تــاس الرســمية فــي افتتــاح مؤتمــرات دفاعيــة فــي مدينــة سوتشــي، فــي 25/ أيــار، تصريحــات للرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتيــن عــن أّن أزيــد مــن 85 % مــن قــادة التشــكيات واألفــواج تلقــوا خبــرة قتاليــة فــي ســوريا، وهــذا يؤكــد مــا 

أشــرنا إليــه ســابقًا مــن تحويــل ســوريا إلــى ســاحة تدريــب وتجــارب للقــوات العســكرية واألســلحة الروســية.

دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات اإلنسانية عبر خطوط التماس، في 9/ كانون األول، وفقًا لقرار مجلس األمن 2585
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وتوالــت التصريحــات الروســية فــي هــذا الصــدد، حيــث صــرح ســيرجي شــويغو وزيــر الدفــاع الروســي فــي اجتمــاع مــع 
ــًا: “فحصنــا أكثــر مــن 320 نوعــًا مــن  موظفيــن فــي شــركة تصنيــع طائــرات الهليكوبتــر الروســية روســتفيرتول قائ
األســلحة المختلفــة فــي ســوريا”، وفــق مــا نقلتــه عنــه وكالــة تــاس الروســية فــي 14/ تمــوز. أي بزيــادة 20 نــوع ســاح 
عــن العــدد الــذي ذكــره فــي تصريحــه فــي أيــار. وقــد كــرر الوزيــر الروســي ذات التصريــح حســب مــا نقلتــه وكالــة تــاس 

فــي 30/ آب، مضيفــًا “أننــا فعليــًا، اختبرنــا جميــع األســلحة، باســتثناء اإلصــدارات ســهلة الفهــم”.

كمــا شــهد عــام 2021 عــودة لنشــاط خايــا نعتقــد غالبــًا أنهــا تتبــع تنظيــم داعــش فــي شــرق ســوريا، فــي أريــاف 
محافظتــي ديــر الــزور وحمــاة الشــرقي علــى وجــه الخصــوص، اســتهدف هــذا النشــاط معارضيــن للتنظيــم. كمــا شــهَد 
ــر اســتهداف األخيــر عــن طريــق  ــزور الجنوبــي مناوشــات بيــن قــوات النظــام الســوري وتنظيــم داعــش إث ــر ال ريــف دي

الكمائــن أرتــااًل لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه.

فــي عــام 2021 واصــل فريــق االســتجابة األوليــة18  عملــه بانتشــال الجثــث من المقابــر الجماعية المنتشــرة في مختلف 
القــرى والبلــدات بمحافظــة الرقــة حيــث عثــر علــى 3 مقابــر فــي ريفــي الرقــة الغربــي والشــمالي وبذلــك يكــون ارتفــع 
عــدد المقابــر الجماعيــة التــي عثــر عليهــا فــي محافظــة الرقــة إلــى 31 مقبــرة جماعيــة منــذ بدايــة عمــل فريــق االســتجابة 
األوليــة بانتشــال الجثــث بدايــة شــهر كانــون الثانــي 2018، وكنــا قــد أصدرنــا فــي 28/ آذار/ 2019 تقريــرًا انتقدنــا فيــه 
العمــل العشــوائي الــذي يتــم، وطالبنــا بــأن يكــون هنــاك إشــراف منظمــات دوليــة، وأن يتــم العمــل بواســطة جهــة 

تتمتــع باالســتقالية والشــفافية والخبــرة.

فــي عــام 2021 شــنَّ الجيــش اإلســرائيلي عشــرات الهجمــات الجويــة فــي الداخــل الســوري، اســتهدفت فــي معظمهــا 
أهدافــًا عســكرية تابعــة لقــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة، كان أبرزهــا الهجــوم الجــوي الــذي شــنه علــى 
ســاحة الحاويــات فــي مينــاء الاذقيــة فــي 28/ كانــون األول وفــق مــا صرحــت بــه وكالــة ســانا لألنبــاء التــي أكــدت انــدالع 
حرائــق كبيــرة فــي الموقــع وتضــرر بعــض األبنيــة المجــاورة للمــكان، أحدهــا مبنــى مشــفى النــدى، وقــد نقلــت وكالــة 
رويتــرز لألنبــاء عــن مصــادر فــي المينــاء أن الهجــوم قــد أصــاب مواقــع تخزيــن شــحنات كبيــرة مــن األســلحة اإليرانيــة 

وصلــت فــي الشــهر الســابق إلــى المينــاء.

عمال من فريق االستجابة األولية أثناء حفر وانتشال الجثث من مقبرة حي الرومانية في الرقة في 9/ شباط/ 2021

18   يتبــع فريــق االســتجابة للجنــة اإلعمــار فــي مجلــس الرقــة المدنــي التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، مهمتــه العثــور علــى المقابــر الجماعيــة ونقــل الجثــث منهــا والتعــرف إليهــا، 

بــدأ عملــه فــي كانــون الثانــي/ 2018
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عمليات عسكرية واستخدام أسلحة غير مشروعة:

شــهد عــام 2021 انخفاضــًا كبيــرًا فــي وتيــرة العمليــات العســكرية لقــوات الحلــف الســوري الروســي علــى شــمال 
غــرب ســوريا واقتصــرت هجمــات قــوات النظــام الســوري علــى عمليــات قصــف مدفعيــة وصاروخيــة علــى مــدن 
وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الغربــي وريــف حلــب الشــرقي القريبــة مــن خطــوط التمــاس، وامتــدت أحيانــًا 
إلــى عمــق تلــك المناطــق حيــث طــال القصــف مناطــق مأهولــة بالمدنييــن كمدينــة إدلــب ومدينــة أريحــا فــي ريــف 
إدلــب ومدينــة البــاب بريــف حلــب، متســببة فــي خســائر بشــرية. تخلــل هــذا االنخفــاض حمــات تصعيــد عســكري 
متفرقــة اســتمر البعــض منهــا يومــًا واحــدًا، فيمــا امتــدَّ البعــض اآلخــر علــى مــدى شــهور، اعتمــدت فــي معظمهــا 

ــة. ــى الهجمــات األرضي عل

شــنت القــوات الروســية هجمــات جويــة فــي عــام 2021 تركــزت علــى كل مــن شــمال غــرب ســوريا وباديــة الرقــة وديــر 
الــزور فــي شــرق ســوريا. كانــت جــل هجماتهــا الجويــة علــى مقــرات عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، كمــا وثقنــا فــي 
النصــف الثانــي مــن العــام عــددًا مــن الهجمــات علــى مداجــن فــي منطقــة إدلــب أســفرت عــن مقتــل مدنييــن ونفــوق 

آالف الطيــور، إضافــة إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة فــي هــذه المنشــآت.

فــي أيــار انخفضــت وتيــرة عمليــات القصــف المدفعــي والصاروخــي لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه علــى مــدن 
وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الغربــي وريــف حلــب الشــرقي بشــكل أكبــر، فيمــا يبــدو أنــه كان تحضيــرًا 
مــن قبــل النظــام الســوري لمســرحية االنتخابــات التــي ُأجريــت نهايــة ذلــك الشــهر. ومــع نهايــة االنتخابــات المزعومــة 

ــة غــرب مدينــة إدلــب. ارتفعــت وتيــرة العمليــات العســكرية مــرة أخــرى وتركــزت علــى منطقــة جبــل الزاوي

شــهدت محافظــة درعــا فــي عــام 2021 تصعيــدًا عســكريًا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وحلفائــه هــو األعنــف 
منــذ عــام 192018 ، وقــد بــدأ التصعيــد فــي المحافظــة منــذ كانــون الثانــي، إثــر وقــوع اشــتباكات بيــن قــوات مــن الفرقــة 
الرابعــة التابعــة للنظــام الســوري مــن جهــة ومقاتليــن فــي فصائــل المعارضــة المســلحة مــن جهــة ثانيــة. بعــد انتهــاء 
االنتخابــات الرئاســية، وفــي شــهر حزيــران خــرج األهالــي فــي عــدة مناطق من المحافظــة في مظاهــرات احتجاجية تعبيرًا 
عــن رفضهــم لانتخابــات، شــنَّ النظــام الســوري علــى إثرهــا حملــة عســكرية، واقتحمــت قواتــه فــي 27/ تمــوز منطقــة 
الشــياح فــي الســهول الجنوبيــة لمنطقــة درعــا البلــد، ومنطقــة غــرز فــي القســم الشــرقي مــن المدينــة، ثــم صّعــدت مــن 

عملياتهــا إثــر مقاومتهــا مــن قبــل مقاتليــن مــن أبنــاء المنطقــة وقامــت بقصــف مناطــق عــدة فــي المحافظــة.

اســتمرت حملــة النظــام الســوري العســكرية حتــى بدايــة أيلــول واســتهدفت منطقــة درعــا البلــد وأحيــاء طريــق الســد 
ــادودة  ــدات الي ــة طفــس وبل ــي كمدين ــف درعــا الغرب ــدات فــي ري ــى مــدن وبل ــة درعــا، إضافــة إل والمخيمــات فــي مدين
والمزيريــب وقريــة العجمــي، وشــهدت خالهــا أحيــاء مدينــة درعــا محــاوالت تقــدم عــدة مــن قبــل قــوات النظــام 
الســوري تصــدى لهــا المقاتلــون المحليــون. وفــي 5/ أيلــول تــم التوصــل التفــاق بيــن لجنــة التفــاوض عــن المدنييــن 

19  حين سيطر النظام السوري/ اإليراني على معظم المناطق في المحافظة
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فــي مدينــة درعــا مــن جهــة وروســيا واللجنــة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري مــن جهــة أخــرى يضــع حــدًا للتصعيــد 
العســكري علــى مدينــة درعــا، ثــم تتالــت االتفاقــات مــع بقيــة المناطــق فــي المحافظــة حتــى 18/ تشــرين األول. تســبَّب 
القصــف مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وميليشــياته فــي مقتــل عشــرات الضحايــا المدنييــن بينهــم أطفــال 
وســيدات، ونــزوح عشــرات اآلالف أيضــًا، كمــا قامــت هــذه القــوات بشــنِّ حمــات اعتقــال تعســفي بحــق المدنييــن 

فــي المحافظــة.

خريطة تظهر مواقع هجمات شّنها النظام السوري على قرية اليادودة بريف درعا الغربي في 29/ تموز/ 2021 

ورغــم االتفاقــات آنفــة الذكــر فــي عمــوم محافظــة درعــا، تعرضــت مدينــة نــوى بريــف درعــا الغربــي لقصــف مدفعــي مــن 
قبــل قــوات النظــام الســوري تســبب فــي مقتــل مدنييــن اثنيــن أحدهمــا ســيدة وجــرح آخريــن، وذلــك فــي 29/ تشــرين 

الثاني.

ــر  ــد اســتخدام األســلحة غي ــة باألعــوام العشــرة الســابقة علــى صعي كان العــام المنصــرم 2021 هــو األفضــل مقارن
المشــروعة، حيــث وثقنــا حادثــة واحــدة اســتخدمت فيهــا القــوات الروســية الذخائــر العنقوديــة، فــي حيــن لــم نتمكــن 

ــي أو البراميــل المتفجــرة. مــن توثيــق هجمــات باســتخدام األســلحة الحارقــة أو باســتخدام الســاح الكيميائ

ــر الشــام قصفهــا المدفعــي لمناطــق خاضعــة لســيطرة  ــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري واصلــت فصائ
قــوات النظــام الســوري فــي أريــاف حمــاة وإدلــب وحلــب، فــي ردٍّ علــى القصــف الــذي تتعــرض لــه المناطــق الخاضعــة 

لســيطرتها، وكانــت هــذه الهجمــات فــي معظمهــا علــى مواقــع عســكرية.
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شــهد الربــع األخيــر مــن شــهر تشــرين األول اســتقدام هيئــة تحريــر الشــام حشــودًا عســكرية ضخمــة إلــى منطقــة 
ــة  ــل التركمــان بريــف الاذقي ــي(، ومنطقــة جب ــة وريفهــا الشــمالي الغرب ــي )المدين ــب الغرب جســر الشــغور بريــف إدل
الشــمالي، بهــدف القضــاء علــى أحــد التنظيمــات اإلســامية “جنــد هللا” وجــلُّ عناصــره مــن جنســيات أجنبيــة، اندلعــت 
إثــر ذلــك اشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفيــن انتهــت فــي 28/ تشــرين األول بإحــكام هيئــة تحريــر الشــام ســيطرتها الكاملة 

علــى المنطقــة.

قصفــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مناطــق فــي شــمال ســوريا خاضعــة لســيطرة فصائــل الجيــش الوطنــي، 
بشــكل رئيــس مدينــة عفريــن وريفهــا، متســببة فــي مقتــل عشــرات الضحايــا وأضــرار طالــت مرافــق مدنيــة، كمــا 
طــال القصــف مــدن إعــزاز والبــاب وبلــدات ريــف جرابلــس الشــرقي، وردت فصائــل الجيــش الوطنــي بقصــف مماثــل 

ــة. ــى مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي عل

ــن فــي تنظيمــات إســامية متشــددة جــراء اســتهداف  لنا فــي عــام 2021، عشــرات حــوادث القتــل ضــدَّ مقاتلي ســجَّ
ر نعتقــد أنــه تابــع للتحالــف الدولــي ســيارات عســكرية تابعــة لهــذه التنظيمــات. وفــي 3/ كانــون األول،  طيــران ُمســيَّ
تســبب هجــوم بطيــران مســير تابــع للتحالــف الدولــي فــي مقتــل عنصــر ســابق فــي تنظيــم حــراس الديــن كان يســتقل 
دراجــة ناريــة علــى الطريــق العــام الواقــع بيــن قريــة المســطومة ومدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب، وإصابــة ســتة 
مدنييــن مــن عائلــة واحــدة بجــراح، فــي أثنــاء مــرور ســيارة يســتقلونها قــرب الدراجــة الناريــة، وقــد أعلنــت القيــادة 
المركزيــة األمريكيــة فــي 6/ كانــون األول عبــر مؤتمــر صحفــي مســؤوليتها عــن الهجــوم، الــذي اســتهدف “قياديــًا فــي 

القاعــدة” والتــي تســببت فــي إصابــة مدنييــن.

ســاد االنفــات األمنــي معظــم مناطــق ســوريا فــي عــام 2021، حيــث وثَّقنــا عمليــات اغتيــال عــدة علــى يــد مجهوليــن 
هــا بحــق مقاتليــن ســابقين أجــروا تســوية مــع النظــام الســوري، لكــن لــم تقتصــر عمليــات  فــي محافظــة درعــا، كان جلُّ
االغتيــال علــى محافظــة درعــا، وإن كانــت الغالبيــة العظمــى منهــا قــد وقعــت فيهــا، بــل شــهدت المحافظــات 

 مــن وجهــاء القبائــل، وكذلــك األمــر فــي منطقــة إدلــب.
ٍ

الشــرقية أيضــًا عمليــات اغتيــال، كان بعضهــا بحــق أنــاس

كمــا ســجلنا عشــرات حــوادث القتــل علــى يــد أشــخاص/ جهــات لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي معظــم المناطــق 
فــي ســوريا، كمــا رصدنــا حــاالت انتحــار بشــكل أكبــر مــن األعــوام الفائتــة بعضهــا ألطفــال، نعتقــد أن جلهــا علــى خلفيــة 

تــردي األوضــاع المعيشــية ومــا صاحبهــا مــن تأثيــرات علــى األوضــاع االجتماعيــة.

رصدنــا فــي عــام 2021 أعمــال تفجيــر فــي مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي فــي ريــف حلــب وريــف الرقــة وريــف 
الحســكة، ويصعــب علينــا تحديــد هويــة مرتكبــي عمليــات التفجيــر، وأســفرت هــذه التفجيــرات عــن مقتــل وإصابــة 
عشــرات المدنييــن، كان أبرزهــا انفجــار ســيارة مفخخــة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا فــي 31/ كانــون الثانــي، فــي 
شــارع المركــز الثقافــي وســط مدينــة اعــزاز شــمال محافظــة حلــب، الــذي أســفر عــن مجــزرة قتــل ضحيتهــا مــا ال يقــل 

عــن 6 مدنييــن، بينهــم طفلتــان وســيدة، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن بجــراح.

فــي عــام 2021، اســتمرَّ ســقوط الضحايــا المدنييــن بفعــل انفجــار مخلفــات القصــف والذخائــر غيــر المنفجــرة واأللغــام، 
وكان جــلُّ تلــك الحــوادث فــي أريــاف ديــر الــزور وحمــاة وإدلــب، وفــي مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات النظام الســوري، 
وأســفرت عــن مقتــل عشــرات المدنييــن، وكان بينهــم أطفــال ونســاء. وُيعتبــر تحديــد الجهــة التــي قامــت بزراعــة 
األلغــام أمــرًا فــي غايــة الصعوبــة؛ وذلــك نظــرًا لتعــدد القــوى التــي ســيطرت علــى المناطــق التــي وقعــت فيهــا تلــك 
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ــة جهــود تذكــر فــي   مــن القــوى المســيطرة ببــذل أي
ٍ

ــام أي ــى عــدم قي ــا إل ــة الضحاي االنفجــارات، ويشــير ارتفــاع حصيل
عمليــة إزالــة األلغــام، أو محاولــة الكشــف عــن أماكنهــا وتســويرها وتحذيــر الســكان المحلييــن منهــا، وقــد وثقنــا 
عشــرات حــوادث القتــل بفعــل األلغــام كان أبرزهــا مقتــل 18 مدنيــًا، بينهــم 11 ســيدة جــراء انفجــار لغــم فــي أثنــاء مــرور 
ســيارة تقــل عمــال ورشــة لجمــع الكمــأة علــى أطــراف قريــة الشــحاطية فــي ريــف حمــاة الشــرقي فــي 7/ آذار. تولــي 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اهتمامــًا كبيــرًا للمســاهمة مــع الجهــات العاملــة فــي إزالــة األلغــام عبــر العمــل 

علــى إنشــاء خرائــط توضــح أماكــن تــوزع هــذه األلغــام للمســاهمة فــي الحــد مــن آثارهــا القاتلــة علــى المدنييــن.

شــهدت ناحيــة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة الشــمالي اشــتباكات عــدة بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة علــى مــدار العــام ترافقــت بعمليــات قصــف، ولــم ينجــم عــن ذلــك أي تغييــر فــي مناطــق الســيطرة.

بعــد فقــدان تنظيــم داعــش ســيطرته علــى معظــم المناطــق فــي عــام 2019، اتبــع التنظيــم أســلوب شــّن الهجمــات 
الخاطفــة، التــي تصاعــدت وتيرتهــا فــي عــام 2021، والتــي اســتهدفت مواقــع تابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــة 
إلــى عمليــات اغتيــال لمدنييــن فــي مناطــق عــدة فــي محافظتــي الرقــة وديــر الــزور، وفــي مخيــم الهــول فــي ريــف 

الحســكة، الــذي يضــم عوائــل مرتبطــة لعناصــر التنظيــم ســابقًا. 

كمــا تبنــت حســابات تابعــة للتنظيــم عــدة عمليــات اســتهداف لصهاريــج نقــل وقــود وســيارات عســكرية تابعــة 
لقــوات النظــام الســوري فــي المنطقــة الشــرقية وخصوصــًا علــى الطريــق الواصــل بيــن حمــاة والرقــة، كمــا شــهدت 
تها قــوات النظــام الســوري مدعومــة بطيــران حربــي روســي  باديــة ريــف ديــر الــزور والرقــة معــارك بوتيــرة متقطعــة شــنَّ

ضــد عناصــر تابعــة لتنظيــم داعــش. 
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انتهاكات متواصلة بحقِّ األطفال والنساء:
ــرًا باالنتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل جميــع األطــراف الفاعلــة فــي ســوريا، حيــث  ال يــزال األطفــال هــم الفئــة األكثــر تأث
تعــرض األطفــال فــي ســوريا النتهــاكات فظيعــة مــن قتــل خــارج نطــاق القانــون واعتقــال تعســفي وإخفــاء قســري، 

إضافــة إلــى عمليــات التعذيــب الممنهجــة، والتشــريد القســري. 

وقــد أشــار التقريــر الثالــث لألميــن العــام لألمــم المتحــدة حــول األطفــال فــي النــزاع المســلح فــي ســوريا، والــذي 
قدمــه إلــى مجلــس األمــن فــي 23/ نيســان، إلــى أن قتــل األطفــال وتشــويههم وتجنيدهــم واســتخدامهم مــن أكثــر 
االنتهــاكات التــي تــم التحقــق منهــا انتشــارًا، وأضــاف التقريــر أن العــدد الفعلــي لانتهــاكات الجســيمة بحــق األطفــال 

يفــوق مــا تــم التحقــق منــه فــي التقريــر.

ونتيجــة التدهــور الحــاد فــي األوضــاع االقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء ســوريا وارتفــاع األســعار أضعــاف مــا كانــت عليــه 
فــي الســنوات الســابقة، أصبــح ماييــن األطفــال فــي ســوريا أمــام خطــر الجــوع وســوء التغذيــة، وقــد أعربــت منظمــة 
أنقــذوا األطفــال فــي بيــان صــادر عنهــا فــي 18/ شــباط عــن قلقهــا إزاء االرتفــاع غيــر المســبوق فــي حصيلــة الســكان 
الذيــن يعانــون مــن الجــوع فــي ســوريا وقالــت: “تشــير التقديــرات إلــى أن 6.2 مليــون طفــل فــي البــاد يعيشــون بــدون 
طعــام أي بزيــادة قدرهــا %35 فــي أربعــة أشــهر فقــط”. وفــي 10/ آذار أصــدرت منظمــة اليونيســيف بيانــًا صحفيــًا 
ذكــرت فيــه أن 90 % مــن األطفــال فــي ســوريا يحتاجــون للمســاعدة اإلنســانية بزيــادة قدرهــا 20 % عــن العــام الفائــت 
م نتيجــة ســوء التغذيــة المزمــن.  وأن أكثــر مــن نصــف مليــون طفــل دون ســن الخمــس ســنوات يعانــون مــن التقــزُّ
كمــا تســبب تدهــور األوضــاع االقتصاديــة فــي ازديــاد ظاهــرة عمالــة األطفــال واســتغالهم للقيــام بأعمــال ال تتناســب 
مــع أعمارهــم وبنيتهــم الجســدية مقابــل أجــور زهيــدة، وقــد رصدنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان انتشــار 

ظاهــرة التســول بيــن األطفــال، إضافــة إلــى ظاهــرة جمــع الطعــام مــن مكبــات القمامــة.

ــة الناجمــة عنهــا، كل  ــة واالجتماعي ــة بحــق أطفــال ســوريا والضغــوط االقتصادي ــد حجــم االنتهــاكات المرتكب إن تزاي
ــة علــى األطفــال، وتتطلــب رعايــة خاصــة علــى الصعيــد النفســي والصحــي، وتســبَّب  ذلــك كان لــه تداعيــات نفســية جمَّ
فــي ارتفــاع حــاالت االنتحــار بينهــم وهــذا مــا أشــار إليــه تقريــر منظمــة أنقــذوا األطفــال الصــادر فــي 29/ نيســان، الــذي 
جــاء فيــه أن حــاالت االنتحــار بيــن األطفــال فــي شــمال غــرب ســوريا قــد ســجلت ارتفاعــًا، وأن حــاالت االنتحــار فــي 
المنطقــة قــد ارتفعــت بشــكل حــاد فــي العــام الســابق، وقفــزت بنســبة 86 % عــن األشــهر الثاثــة األولــى مــن عــام 

2020، وذكــر التقريــر أن واحــدًا مــن كل خمــس محــاوالت انتحــار ووفيــات مســجلة هــو مــن األطفــال. 

كمــا تزايــدت فــي 2021 ظاهــرة األطفــال اللقطــاء فــي عمــوم المناطــق فــي ســوريا، والتــي يبــدو أن ســببها التدهــور 
ــة  ــى التركيب ــي النســب”، مــا ســيؤثر مســتقبًا عل ــادة مطــردة فــي أعــداد األطفــال “مجهول ــذر بزي االقتصــادي ممــا ين

المجتمعيــة.

وإضافــة لانتهــاكات التــي تعــرض لهــا األطفــال، فقــد حرمــوا مــن أبســط حقوقهــم التــي تنــص عليهــا المواثيــق 
الدوليــة ومــن أبرزهــا حــق التعليــم، حيــث تحولــت المــدارس والمراكــز التعليميــة التــي نجــت مــن التدميــر جــراء القصــف 
والعمليــات العســكرية علــى يــد األطــراف الفاعلــة إلــى مقــرات عســكرية مــا حــرم ماييــن األطفــال مــن التعليــم 

ــم أو متقطــع.  بشــكل دائ
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اســتمر النظــام الســوري فــي سياســته فــي توجيــه فكــر األطفــال لمــا يصــب فــي مصلحتــه ولتنشــئتهم علــى أفــكاره 
البعثيــة عبــر تنســيبهم لمنظمــة طائــع البعث20 كشــرط لحصولهم علــى التعليم في المناطق الخاضعة لســيطرته، 
وقــد اســتخدام فــي عــام 2021 األطفــال فــي التحضيــر لمســرحية االنتخابــات الرئاســية، حيــث نظمــت منظمــة طائــع 
البعــث فــي شــباط فعاليــات عــدة حملــت شــعار “أملنــا بشــار.. لنكمــل المشــوار”، وذلــك تنفيــذًا للتوصيــات المنبثقــة 
عــن مؤتمرهــا الســنوي الســابع والثاثيــن للمنظمــة، الــذي انعقــد فــي 17/ كانــون الثاني. وقد أدانت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان اســتغال النظــام الســوري لألطفــال فــي الترويــج لديمومــة هــذا النظــام فــي الحكــم، ومصــادرة حريــة 

األطفــال فــي التعبيــر، والتــي تقرهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صــادق النظــام الســوري عليهــا. 

حفل افتتاح منظمة طائع البعث لجلسة البرلمان الطفلي في الاذقية بعنوان “أملنا بشار.. لنكمل المشوار”، 

في 24/ شباط/ 2021

20    منظمــة شــعبية تضــم جميــع األطفــال الســوريين مــن الصــف األول، وحتــى الســادس مــن مرحلــة التعليــم األساســي، واالنتســاب إليهــا إلزامــي. وهــي تهــدف إلــى رعايــة األطفــال 

وتربيتهــم تربيــة توجيهيــة وفــق رؤيــة حــزب البعــث العربــي االشــتراكي الحاكــم للدولــة

/http://www.syrianpioneers.org.sy

ــر  علــى صعيــد آخــر اســتمرت معظــم األطــراف فــي ســوريا فــي عــام 2021، فــي زجِّ األطفــال فــي النــزاع المســلح عب
تجنيدهــم فــي صفــوف قواتــه العســكرية إمــا عبــر ترغيبهــم بذلــك أو اختطافهــم لتجنيدهــم كمــا فعلــت قــوات 
ســت معســكرات للتدريــب خاصــة باألطفــال المجنديــن فــي مناطــق بعيــدة عــن  ســوريا الديمقراطيــة التــي أسَّ
مناطــق ســكنهم األصليــة، ومنعــت األطفــال مــن التواصــل مــع عائاتهــم، وتــم تهديــد العديــد مــن أســر األطفــال 
ــارة  المخطوفيــن فــي حــال اإلعــان عــن تجنيــد أطفــال للمنظمــات األمميــة أو الحقوقيــة، كمــا ُمنــع األهالــي مــن زي

أطفالهــم، وتعرضــوا لإلهانــة اللفظيــة والطــرد.

نشــرت األمــم المتحــدة فــي 21/ حزيــران التقريــر الســنوي لألميــن العــام عــن األطفــال والنــزاع المســلح، الــذي أكــّد 
ــزاع ضــد األطفــال فــي ســوريا، ال  فيــه اســتمرار المســتويات المرتفعــة لانتهــاكات التــي ترتكبهــا جميــع أطــراف الن
ســيما اســتمرار ارتفــاع األعــداد المرتبطــة بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم وقتلهــم وتشــويههم، والهجمــات التــي 
ُشــنَّت علــى المــدارس والمستشــفيات، ووضــع قــوات النظــام الســوري علــى الائحــة الســوداء إلــى جانــب الحوثييــن 

وجيــش مينمــار. 
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ــك االنتهــاكات  ــي مورســت بحــق المــرأة الســورية، بمــا فــي ذل ــف أنمــاط االنتهــاكات الت ــا مختل فــي عــام 2021 رصدن
الفظيعــة، ونســتطيع أن نؤكــد أنَّ أي مــن االنتهــاكات الفظيعــة بحقهــا لــم تتوقــف، كمــا أنــه ونظــرًا لحجــم االنتهاكات 
التــي وقعــت بحــق الرجــال بمــا فيهــا القتــل واالعتقــال واالختفــاء القســري، فقــد الحظنــا تغييــرًا جذريــًا فــي أدوار المرأة، 
 عــن عوائــل فيهــا أيتــام وأطفــال وتقــع عليهــا مســؤوليات زاد 

ٍ
فــازدادت نســبة الســيدات اللواتــي أصبحــن مســؤوالت

مــن حجمهــا واقــع التهجيــر والنــزوح المســتمر. وقــد ُصنفــت ســوريا مــن بيــن أخطــر خمــس أماكــن فــي العالــم علــى 
الفتيــات، حســب تقريــر منظمــة اإلنقــاذ الدوليــة الصــادر فــي يــوم الفتــاة العالمــي فــي 11/ تشــرين األول، حيــث توصــل 
ــات شــائعًا خشــية االســتغال  ــى أن زواج األطفــال القســري ب ــه المنظمــة فــي شــمال غــرب ســوريا إل مســح أجرت
الجنســي واالعتــداء واالختطــاف، وقالــت أن 70 % مــن الفتيــات والنســاء اللواتــي شــملهم المســح أن الزوجــات 
القاصــرات يتعرضــن للعنــف األســري. وفــي تقريــر معهــد جــورج تــاون للمــرأة والســام ومركــز بريــو للجنــدرة والســام 
واألمــن، اإلصــدار الثالــث مــن المؤشــر العالمــي للســام واألمــن للمــرأة، صّنفــت ســوريا كأســوأ دولــة عالميــًا فيمــا 
يتعلــق بالعنــف المنظــم الــذي تتعــرض لــه المــرأة واألســوأ علــى المســتوى اإلقليمــي فيمــا يتعلــق بســامة المــرأة 
فــي المجتمــع، كمــا جــاءت ســوريا فــي المرتبــة قبــل األخيــرة كأســوأ دولــة فــي العالــم فــي أمــن وســام المــرأة، تلتهــا 
فــي المركــز األخيــر أفغانســتان وذلــك حســب التقريــر الــذي صــدر فــي 21/ تشــرين األول، والــذي يعتمــد علــى مصــادر 

بيانــات معتــرف بهــا فــي 170 دولــة.
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الواقع المعيشي واالقتصادي في سوريا:
تنعكــس األوضــاع األمنيــة الفظيعــة، واســتمرار ارتــكاب مختلــف أنمــاط االنتهــاكات علــى انهيــار االقتصــاد فــي ســوريا 
بشــكل واضــح، فاالقتصــاد الســوري يعانــي مــن انهيــار فــي رأس المــال المــادي، والبشــري واالجتماعــي معــًا، فقــد 
أهــدر النظــام الســوري مدخــرات الدولــة الســورية فــي حربــه ضــد المظاهــرات الشــعبية، التــي تحولــت إلــى نــزاع مســلح 
داخلــي، وبشــكل خــاص تحريــك الجيــش بمختلــف معداتــه، ودفــع رواتــب عشــرات آالف الموظفيــن فــي األجهــزة 
د أزيــد مــن نصــف الشــعب الســوري مــا بيــن نــازح والجــئ، ووقعــت انقســامات اجتماعية  األمنيــة والشــبيحة، كمــا تشــرَّ
شــاقولية بيــن طوائــف وفئــات المجتمــع، وكذلــك شــروخ أفقيــة نظــرًا للتفــاوت المــادي الرهيــب الــذي حصــل منــذ 
عــام 2011 حتــى اآلن، ومــا زال االقتصــاد الســوري يســير بقــوة نحــو مزيــد مــن االنهيــار، ويقــدر االحتياطــي النقــدي 
بقرابــة المليــار دوالر، ونصيــب الفــرد ســنويًا بقرابــة 500 دوالر فقــط، وبحســب إحاطــة وكيــل األميــن العــام للشــؤون 
اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، مارتــن غريفيــث لمجلــس األمــن بشــأن الوضــع اإلنســاني فــي 
ســوريا، بتاريــخ 27/ تشــرين األول/ 212021  فــإن قرابــة 90 % مــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر. وقــد الحظنــا 
ــر مســبوق لظاهــرة التســول، ولظاهــرة المبيــت فــي الطرقــات ألســر كاملــة، والحصــول  فــي عــام 2021 انتشــارًا غي

علــى بقايــا الطعــام مــن حاويــات القمامــة.
 

القــوة  الواقــع عليهــا بحســب  الضــرر  مــدى  فــي  المناطــق  تتفــاوت  الســوري:  النظــام  مناطــق ســيطرة 
ــر صــادرة عــن الحكومــة  المســيطرة، ويبــدو أن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري هــي األكثــر ســوءًا، وبحســب تقاري
الســورية فــإن رواتــب العامليــن فيهــا تتــراوح مــا بيــن 70 إلــى 90 ألــف ليــرة ســورية شــهريًا، أي مــا يعــادل قرابــة 25 إلــى 
40 دوالر 22، هــذا مــع فقــدان الليــرة لقيمتهــا الشــرائية بنســبة قــد تصــل إلــى 92 %، وقــد قــام مصــرف ســوريا المركــزي 
الــذي تديــره حكومــة النظــام الســوري فــي 24/ كانــون الثانــي بطــرح ورقــة نقديــة مــن فئــة 5 آالف23  وهــي أكبــر فئــة يتــم 

طرحهــا للتــداول فــي ســوريا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر.
 

ــز، وال تســاهم  ــاء والخب ــاه والكهرب ــة كالمي ــاة اليومي ــر أبســط مســتلزمات الحي وتعجــز الحكومــة الســورية عــن توفي
كل مــن روســيا وإيــران حلفــاء النظــام الســوري بتوفيــر هــذه الخدمــات، حيــث تشــهد بعــض المناطــق انقطــاع التيــار 
الكهربائــي ألزيــد مــن 15 ســاعة متواصلــة يوميــًا24 ، مــع رفــع أســعار الكهربــاء بنســبة وصلــت إلــى 100 % للشــريحة 
المنزليــة ليتــم العمــل باألســعار الجديــدة اعتبــارًا مــن بدايــة تشــرين الثانــي، وذلــك حســب مــا نشــر موقــع صحيفــة 

الوطــن المواليــة للنظــام الســوري.

كمــا عانــى المواطنــون مــن انقطــاع الميــاه لســاعات وفــي بعــض األحيــان أليــام؛ ممــا اضطــر ســكان بعــض المناطق 
إلــى شــراء المــاء غيــر الصالــح للشــرب مــن الصهاريــج، أمــا علــى صعيــد مــادة الخبــز، الــذي يعتبــر الغــذاء األساســي 
لغالبيــة الشــعب الســوري، فقــد ارتفعــت أســعاره بمقــدار يقــارب 125 % عمــا كانــت عليــه العــام األســبق. وكانــت 
ــه فــي 22/ آذار “أّن تقاعــس الحكومــة الســورية عــن  ــرٍ أصدرت قــد ذكــرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقري
معالجــة أزمــة الخبــز، الناجمــة عــن عقــد مــن النــزاع المســلح، بصــورة عادلــة ومائمــة يدفــع بماييــن الســوريين 

نحــو الجــوع”.

21    مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، مارتــن غريفيــث لمجلــس األمــن بشــأن 

الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، 27/ تشــرين األول/ 2021،

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-118 

 https://www.syria.tv/120969 ،22    تلفزيون سوريا، 26 دوالرا لحملة الدكتوراه.. النظام ينشر سّلم رواتب الموظفين في سوريا

http://www.sana.sy/?p=1302312 ،23    الوكالة السورية لألنباء )سانا(، اعتبارًا من اليوم.. المركزي يطرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية في التداول

https://www.reuters.com/article/syria-life-ea3-idARAKBN16D2FO ،24    رويترز، بعيدا عن خطوط الجبهة.. الحياة في سوريا ما زالت قاسية
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انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

كمــا شــهدت أســعار مــواد المحروقــات )المــازوت والبنزيــن والغــاز المنزلــي والصناعــي( عــدة ارتفاعــات، مــا أثــر بشــكل 
ــة، ونشــير إلــى أن وزارة التجــارة الداخليــة  مباشــر علــى أســعار المــواد األخــرى وعلــى رأســها المــواد الغذائيــة واألدوي
وحمايــة المســتهلك قــد رفعــت ســعر مــادة البنزيــن الممتــاز المدعــوم عــدة مــرات فــي عــام 2021 بمقــدار إجمالــي بلــغ 

قرابــة 230 % مــن قيمتــه فــي بدايــة العــام.

ــرًا بمــا اتخذتــه حكومــة النظــام الســوري مــن قــرارات، مــا تســبب فــي  ــر القطاعــات تأث ــة مــن أكث ويعــدُّ قطــاع األدوي
حرمــان شــريحة واســعة مــن المرضــى، وعلــى وجــه الخصــوص أصحــاب األمــراض المزمنــة مــن الحصــول علــى 
ــة، أو بســبب غائهــا بشــكل  أدويتهــم ســواء بســبب فقدانهــا مــن الصيدليــات، جــراء توقــف بعــض معامــل األدوي
كبيــر يفــوق قدرتهــم علــى شــرائها، وقــد نقلــت الوكالــة الســورية لألنبــاء فــي 17/ كانــون األول عــن اللجنــة الفنيــة 
العليــا للــدواء فــي حكومــة النظــام الســوري، أّن اللجنــة أصــدرت قــرارًا بزيــادة أســعار األدويــة بنســبة 30 %. ونقلــت 
وكالــة ســانا عــن معــاون وزيــر الصحــة قولــه “إن بعــض أصحــاب المعامــل طالبــوا بزيــادة أســعار الــدواء بنســبة 
100 بالمئــة لكــن اللجنــة الفنيــة العليــا للــدواء قــررت الزيــادة بنســبة 30 بالمئــة بمــا يضمــن اســتمرار عجلــة اإلنتــاج 
فــي المعامــل الدوائيــة الوطنيــة فــي هــذه المرحلــة مــع مراعــاة الظــروف االقتصاديــة”. أمــا فــي الواقــع فقــد كانــت 
األدويــة تبــاع فــي الصيدليــات بضعفــي أو ثاثــة أضعــاف ســعرها المحــدد حســب مــا نقلــت صحيفــة الوطــن فــي 22/ 

كانــون األول.

مــن ناحيــة أخــرى، تــكاد تنعــدم عمليــات إعــادة تأهيــل وإعــادة بنــاء المناطــق واألحيــاء الشاســعة التــي تعرضــت للدمــار 
فــي المناطــق التــي اســتعاد النظــام الســوري ســيطرته عليهــا، فلــم نلَحــظ وَلــْو عمليــات مدروســة إلزالــة األنقــاض، 
ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ هــذا الفعــل مقصــود مــن النظــام الســوري، الــذي يســتنزف مــوارد 
الدولــة فــي عمليــات القصــف والتعذيــب، ويطلــب مــن اآلخريــن إعــادة البنــاء واإلعمــار، فيمــا رصدنــا إزالــة العديــد مــن 
البلديــات مخالفــات بنــاء، وهــدم أبنيــة تعتبــر مــاذًا لعشــرات اأُلســر وجلُّهــم مشــردون مــن منازلهــم، والهــدف مــن 

ذلــك غالبــًا الســيطرة عليهــا.
 

فــي شــمال غــرب ســوريا: تعانــي المنطقــة مــن ضخامــة أعــداد النازحيــن الذيــن يصلــون إلــى قرابــة 2.8 مليــون25 
، وهــم الفئــات األشــد فقــرًا فــي المجتمــع، فقــد هجــروا منازلهــم وأعمالهــم، ولــم يرجــع منهــم أحــد تقريبــًا، ويعانــون 
مــن البطالــة الشــديدة، ويعتمــدون بشــكل أساســي علــى المســاعدات اإلنســانية26 ، وتعتمــد المنطقــة علــى الليــرة 
التركيــة فــي تعاماتهــا االقتصاديــة، لكــن الليــرة التركيــة تعرضــت لهــزات قويــة فــي النصــف الثانــي مــن العــام المنصرم 
2021، ممــا انعكــس ســلبًا علــى األوضــاع االقتصاديــة فــي تلــك المنطقــة وبشــكل خــاص التاعــب باألســعار، ورفعهــا 
وعــدم خفضهــا عنــد ارتفــاع قيمــة الليــرة التركيــة مجــددًا، وكانــت المحروقــات والغــاز المنزلــي والخبــز مــن أشــد 
المــواد تأثــرًا. كمــا أن الخــوف الدائــم مــن تجــدد عمليــات القصــف مــن قبــل النظــام الســوري وروســيا يمنــع المنطقــة 
مــن تنفيــذ مشــاريع اســتثمارية علــى المــدى المتوســط والبعيــد، وهــذا أهــم أهــداف الهجمــات المتقطعــة للحلــف 

الروســي الســوري.

25    مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الاجئين، ورقة حقائق االستجابة اإلنسانية عبر الحدود،

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-cross-border-humanitarian-response-fact-sheet-august-0 

26    مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الاجئين، ورقة حقائق سوريا )كانون الثاني 2022(، 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-fact-sheet-january-2021
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انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

ــر الشــام وحكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهــا: عانــت مــن ظــروف مشــابهة  مناطــق ســيطرة هيئــة تحري
لمناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية، مــع تميزهــا بصــدور عــدة بيانــات تعســفية منعــت بموجبهــا دخــول بعــض 
الســلع ال ســيما الخضــراوات مــن مناطــق عفريــن بريــف حلــب الشــمالي الغربــي إلــى مناطــق ريــف إدلــب عبــر معبــر 
الغزاويــة بريــف حلــب الغربــي، والتــي يســتخدمها المواطنــون فــي هــذا الموســم كمؤونــة لفصــل الشــتاء؛ ممــا أثــار 
موجــه اســتياء فــي المجتمــع ألن ذلــك ســوف يــؤدي الــى احتــكار هــذه الســلع وارتفــاع أســعارها، مثلمــا ارتفعــت 

أســعار بعــض المــواد التــي يتــم احتكارهــا مــن قبــل بعــض المؤسســات والتجــار مثــل البيــض والغــاز والمــازوت.

وفــي صيــف 2021 شــهدت المنطقــة موجــات حــرٍّ زادت مــن معانــاة المدنييــن فــي ظــلِّ نــدرة الكهربــاء أو الميــاه، 
وخصوصــًا فــي المخيمــات المنتشــرة فــي المنطقــة. كمــا ســجلنا فــي حزيــران انــدالع حرائــق كبيــرة فــي المناطــق 

الحراجيــة بريــف جســر الشــغور الغربــي بريــف إدلــب؛ متســببة فــي خســائر ماديــة فــي المحاصيــل.

أخيــرًا، فــي المناطــق الخاضعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة شــمال شــرق ســوريا: ســاهم إغــاق 
معبــر اليعربيــة الحــدودي بســبب الفيتــو الروســي فــي تدهــور األوضــاع االقتصاديــة، إضافــة إلــى انتشــار الفســاد ونهب 
الثــروات بشــكل واســع مــن قبــل اإلدارة الذاتيــة، وبشــكل خــاص النفــط والغــاز، وعــدم اإلفصــاح عــن عوائدهــا الماديــة 
التــي تقــدر بقرابــة 120 مليــون دوالر ســنويًا، وقــد رصدنــا خــروج العديــد مــن المظاهــرات مــن قبــل ســكان المنطقــة 

طالبــت بتحســين الوضــع الخدمــي والمعيشــي، وتأميــن فــرص عمــل للعاطليــن.

شــهدت مدينتــا الحســكة والقامشــلي أزمــة خانقــة فــي توفــر مــادة الخبــز فــي كانــون الثانــي 2021، نتيجــة إضــراب 
أصحــاب األفــران بســبب ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وعــدم دعــم األفــران بالكميــات المخصصــة مــن القمــح. وكان أحــد 
أســباب أزمــة انقطــاع الخبــز فــي معظــم مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ارتفــاع أســعار كيــس الطحيــن 

وتهريــب المــادة إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

وســجلنا ارتفاعــًا غيــر مســبوق فــي أســعار المحروقــات فــي المنطقــة، حيــث أصــدرت اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق 
ســوريا التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 17/ أيــار القــرار رقــم 119 القاضــي برفــع أســعار المحروقــات فــي 
مناطــق ســيطرتها بنســبة تصــل مــا بيــن 100 % إلــى 350 %، إثــر هــذا القــرار، شــهدت معظــم المناطــق فــي محافظتي 
الحســكة وديــر الــزور فــي اليــوم التالــي احتجاجــات مطالبــة بإلغــاء القــرار، قــاَم األهالــي بقطــع الطرقــات وإعــان إضراب 
عــن العمــل طــال المحــات التجاريــة فــي بعــض المــدن والبلــدات فــي الحســكة كالمالكيــة وعامــودا بريــف الحســكة. 
واجهــت عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة المظاهــرات بالرصــاص الحــي واالعتقــال، حيــث وثقنــا مقتــل 6 مدنييــن، 
بينهــم 1 طفــًا، إضافــة إلــى جــرح 5 آخريــن واعتقــال 5 مدنييــن فــي مدينــة الشــدادي وقراهــا بريــف الحســكة الجنوبــي.

 
ورصدنــا خــروج أهالــي بلــدات وقــرى عــدة فــي ديــر الــزور والرقــة وريــف الحســكة الجنوبــي فــي مظاهــرات حاشــدة 
احتجاجــًا علــى ســوء الوضــع األمنــي والخدمــي واالقتصــادي علــى مــدار العــام، كمــا شــهدت مدينــة منبــج وريفهــا 
شــرق محافظــة حلــب يــوم اإلثنيــن 31/ أيــار إضرابــًا شــامًا لألســواق والمحــال التجاريــة، ومظاهــرات شــعبية فــي عــدة 
قــرى وبلــدات لمدنييــن احتجاجــًا علــى ممارســات قــوات ســوريا الديمقراطيــة وفــرض التجنيــد اإلجبــاري واالعتقــاالت 
وغــاء األســعار، اســتمرت المظاهــرات يوميــن وتعرضــت إلطــاق نــار تســبَّب بخســائر بشــرية، تاهــا التوصــل التفــاق 

مــع وجهــاء المنطقــة لوقــف االحتجاجــات واإلضــراب مقابــل إيقــاف العمــل بقانــون الدفــاع الذاتــي.
 

 أوســع لظواهــر البطالــة والتســول والتشــرد، كمــا ارتفــع 
ٍ
وقــد تســبب التدهــور فــي األحــوال المعيشــية فــي انتشــار

معــدل حــوادث الخطــف والســرقة والقتــل واالنتحــار فــي عــام 2021، عمــا كان عليــه الحــال مقارنــة مــع العــام األســبق 
2020، خاصــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وقــد تطرقنــا لهــذا الموضــوع فــي تقاريــر عــدة أصدرناهــا 

فــي العــام المنصــرم 2021.
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جائحة كوفيد- 19:

شــهَد عــام 2021 ارتفاعــًا فــي حصيلــة اإلصابــات والوفيــات جــراء جائحــة كوفيــد- 19 فــي عمــوم أنحــاء ســوريا، فــي ظــل 
اســتمرار الغيــاب شــبه الكامــل لإلجــراءات االحترازيــة واســتهتار كبيــر مــن قبــل مختلــف القــوى المســيطرة، وعجــز 
شــعبي عــن تلبيــة هــذه اإلجــراءات لظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة. وكانــت القطــاع الصحــي المتهاوي جــراء ما تعرض 
لــه مــن انتهــاكات علــى مــدار ســنوات النــزاع العشــر هــو القطــاع األكثــر تأثــرًا بالجائحــة فــي عمــوم مناطــق ســوريا. وقــد 
أعلــن كمــال أســد عامــر، نقيــب أطبــاء ســوريا، فــي تصريــح نشــرته صحيفــة الوطــن فــي 7/ كانــون الثانــي، عــن وفــاة 
130 طبيبــًا، بينهــم 100 تأكــدت وفاتهــم بســبب إصابتهــم بفيــروس كوفيــد- 19 منــذ ظهــور الجائحــة فــي ســوريا، فيمــا 
صًا بعــد  توفــي البقيــة بســبب أمــراض أخــرى، ومــع ذلــك ُيشــتبه بإصابــة بعضهــم بالفيــروس؛ ألنــه لــم يكــن مشــخَّ

حيــن وفاتهــم، واعتبــر كمــال أن ســوريا تخســر كوادرهــا الطبيــة بســبب زيــادة حــاالت الوفــاة فــي صفوفهــا.
ورغــم األعــداد الكبيــرة فــي أعــداد المصابيــن واقتــراب القطــاع الصحــي مــن االنهيــار، اســتمرت حكومــة النظــام 
الســوري فــي سياســة عــدم المبــاالة واالســتهتار بخطــورة الجائحــة. وتــم اتخــاذ عــدة إجــراءات عكســت مــدى عــدم 
مبــاالة النظــام الســوري بــأرواح الســوريين فــي مناطــق ســيطرته. حيــث أعلنــت وزارة الســياحة التابعــة للنظــام 
ــاء فــي  الســوري فــي 23/ شــباط عــن عــودة الســياحة الدينيــة مــن العــراق إلــى ســوريا، علــى الرغــم مــن انتشــار الوب
البلديــن، وقــال عصــام األميــن، مديــر عــام مشــفى المواســاة، أن هــذا القــرار لــن يرفــع نســبة انتشــار فيــروس كورونــا 

ــة التــي ســيتم اتباعهــا. فــي البــاد بســبب اإلجــراءات االحترازي

له النظــام الســوري لمتابعــة إجــراءات التصــدي لجائحــة كوفيــد- 19 عــدم تمديــد قــرار  قــرر الفريــق الحكومــي الــذي شــكَّ
ــة شــهر نيســان  ــذي كان قــد اتخــذه بداي توقيــف العمــل ٔاو تخفيــض نســبة دوام العامليــن فــي الجهــات العامــة، ال
لــى وضعــه الطبيعــي فــي الدوائــر الرســمية، 

ٕ
علــى خلفيــة ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بالفيــروس، حيــث عــاد دوام العامليــن ا

اعتبــارًا مــن 22/ نيســان.

إن غيــاب اإلجــراءات االحترازيــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري واســتمرار الفعاليــات 
االجتماعيــة والتجمعــات فــي األســواق وعــدم اتخــاذ إجــراءات جــادة للحــدِّ منهــا؛ فــي ســبيل تخفيــف انتقــال العــدوى 
بيــن المواطنيــن، ســاهم فــي ســرعة انتشــار الجائحــة. وكان للتجمعــات والمســيرات التــي نظمهــا وفرضهــا النظــام 
الســوري تزامنــًا مــع فعاليــات االنتخابــات الرئاســية فــي شــهر أيــار وبدايــة حزيــران فــي ظــل غيــاب أي شــكل مــن 
أشــكال اإلجــراءات االحترازيــة الموصــى بهــا لتجنــب اإلصابــة بفيــروس كورونــا؛ أثــرًا واضحــًا علــى ازديــاد أعــداد اإلصابــات 

فــي مناطــق ســيطرته. 

ال تعتبــر مناطــق شــمال غــرب وشــرق ســوريا أفضــل حــااًل مــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى صعيــد 
انتشــار الجائحــة فــي ظــل التدهــور االقتصــادي واكتظــاظ المخيمــات بالنازحيــن وغيــاب اإلجــراءات الجــادة مــن قبــل 
األطــراف المســيطرة للحــدِّ مــن انتشــارها، يضــاف إلــى ذلــك مــا تســبب بــه الدمــار الــذي حــلَّ بتلــك المناطــق جــراء 
الحمــات العســكرية المتعاقبــة مــن حرمــان المدنييــن مــن مســاكن مؤهلــة للســكن ومــزودة بالخدمــات التــي يمكنها 

أن تســاهم فــي تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة التــي أوصــت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة.
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أظهــرت إحصائيــات صــادرة عــن جهــات رســمية27  فــي مناطــق الســيطرة الرئيســة الثــاث فــي ســوريا تســجيلها 
الحصيلــة الشــهرية األعلــى لإلصابــات خــال عــام 2021، حيــث كانــت الحصيلــة األعلــى شــهريًا فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري منــذ ظهــور الجائحــة فــي عــام 2020، فــي تشــرين األول/ 2021 وبلغــت 9199 حالــة 
إصابــة )قرابــة 19 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة المعلنــة لإلصابــات حتــى نهايــة عــام 2021(، أمــا فــي المناطــق الخاضعــة 
ــة، وكانــت  ــة إصاب لســيطرة المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي بلغــت الحصيلــة الشــهرية األعلــى 34682 حال
فــي أيلــول/ 2021 )قرابــة 38 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة المعلنــة لإلصابــات حتــى نهايــة عــام 2021(، وفــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فكانــت الحصيلــة األعلــى فــي شــهر تشــرين األول/ 2021 وبلغــت 

7559 حالــة إصابــة )قرابــة 21 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة المعلنــة لإلصابــات حتــى نهايــة عــام 2021(.

مــا يثبــت عــدم اتخــاذ أي مــن األطــراف المســيطرة فــي ســوريا أيــة إجــراءات احترازيــة جــادة للوقايــة مــن انتشــار الجائحة 
منــذ اإلعــان عــن ظهورهــا؛ مــا تســبب فــي انتشــار المــرض بشــكل مطــرد ووفــاة أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن، وقــد 

أشــرنا إلــى ذلــك ضمــن سلســلة واســعة مــن األخبــار وضمــن العديــد مــن التقاريــر علــى مــدى األشــهر الماضيــة.

27    إحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري باالعتماد على تقارير المكتب اإلعامي لوزارة الصحة التابعة للنظام السوري

/https://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR

EWARN إحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني باالعتماد على تقارير نظام اإلنذار المبكر

/https://www.acu-sy.org/covid19

إحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية باالعتماد على تقارير اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

/https://www.facebook.com/smensyria
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أبرز خرق للعقوبات المفروضة على النظام السوري:
فــي عــام 2021 اســتمرت عمليــات تزويــد النظــام الســوري بالنفــط مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قــوات حــزب 
االتحــاد الديمقراطــي الكــردي بشــكل أساســي( التــي بــدأت منــذ عــام 2012 واســتمرت علــى الرغــم مــن صــدور قانــون 

ــز التنفيــذ فــي حزيــران/ 2020. قيصــر ودخولــه حيِّ

وتعتمــد عمليــات تهريــب النفــط علــى طــرق بريــة وأيضــًا عبــر معابــر مائيــة علــى نهــر الفــرات، وقــد لجــأت قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة إلــى تطويــر آليــة نقــل النفــط عبــر ضفتــي الفــرات منــذ عــام 2019، وذلــك بتمديــد خطــوط أنابيــب 
باســتيكية يتــم نقــل النفــط مــن خالهــا بيــن ضفتــي نهــر الفــرات، وتُخضــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة المعابــر 

المائيــة لحراســة أمنيــة مشــددة، وتقــوم بتنظيــم عملهــا.

فــي النصــف األول مــن عــام 2021 رصدنــا وجــود حركــة كبيــرة لصهاريــج نفــط نعتقــد أنهــا تابعــة لشــركة القاطرجــي فــي 
طريقهــا إلــى حقــول النفــط الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي محافظــة الحســكة، كمــا رصدنــا 
شــاحنات فــي معبــر الهــورة جنــوب مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة الغربــي قادمــة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري 

باتجــاه حقــول النفــط الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي محافظــة الحســكة.

وكنــا قــد أصدرنــا فــي تمــوز/ 2021 تقريــرًا يرصــد مــا ســجلناه مــن عمليــات تهريــب النفــط بيــن مناطــق ســيطرة قــوات 
ــز التقريــر علــى مــدى الفائــدة الكبيــرة التــي يجنيهــا  ســوريا الديمقراطيــة ومناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري وركَّ

النظــام الســوري جــراء تلــك العمليــات، وتوظيفهــا فــي اســتمرار ارتكابــه انتهــاكات فظيعــة.

سوريا من أكبر الدول المصدرة للمخدرات في عام 2021:

 النظــام الســوري بنهــب المــوارد الطبيعيــة فــي ســوريا وتســخيرها لصالحــه علــى حســاب مواطنيــه مخالفــًا 
ِ

لــم يكتــف
بذلــك كافــة األعــراف الدوليــة، بــل تعداهــا للمســاهمة فــي إلحــاق األذى بمواطنــي الــدول األخــرى عــن طريــق تصديــر 
المــواد المخــدرة عبــر المعابــر البريــة والبحريــة التابعــة لــه وبكميــات كبيــرة، ال نعتقــد أنــه باإلمــكان إتمامهــا فــي ظــل 
ــارزة فــي النظــام الســوري،  ــدون تواطــئ مــع شــخصيات ب ــة والقمــع مثــل النظــام الســوري ب نظــام شــديد المركزي
وتتــم بتســهيات مــن النظــام الحاكــم نفســه، وقــد يقــوم بيــن الفينــة واألخــرى بمصــادرة شــحنة أو اثنتيــن، إلعطــاء 

تصــور أن النظــام الســوري يكافــح تجــارة المخــدرات.

وقــد تحولــت ســوريا إلــى واحــدة مــن أبــرز الــدول المصــدرة للمخــدرات فــي العالــم، وذلــك بحســب تقريــر مركــز التحليــل 
والبحــوث العملياتيــة البحثــي الــذي صــدر فــي 27/ نيســان، فــإن معظــم الشــحنات المهربــة مــن ســوريا كانــت تمــر 
عــن طريــق األراضــي اللبنانيــة، وقــد نشــرت قنــاة اإلخباريــة الســعودية فــي 23/ نيســان مقطعــًا مصــورًا فــي تغريــدة 
علــى موقــع تويتــر، قالــت فيــه إنــه تــم إحبــاط محاولــة تهريــب 2.4 مليــون مــن الحبــوب المخــدرة قادمــة مــن األراضــي 
 لهــا فــي 7/ أيــار، إنــه قبــل 

ٍ
اللبنانيــة كانــت مخبئــة داخــل شــحنة رمــان. وقالــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة فــي مقــال

مصــادرة الشــحنة فــي الســعودية وعلــى مــدار العاميــن الســابقين تــم إحبــاط تهريــب مــا ال يقــل عــن 15 شــحنة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وأوروبــا. وأضافــت الصحيفــة نقــًا عــن 6 مســؤولين فــي أجهــزة اســتخبارات فــي دول 

أوروبيــة وشــرق أوســطية قولهــم إن كافــة الشــحنات كان مصدرهــا ســوريا أو عبــر الحــدود اللبنانيــة. 
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ونشــر موقــع اإليكونوميســت البريطانــي فــي 19/ تمــوز تقريــرًا قــال فيــه أن ســوريا تحّولــت إلــى دولــة مخــدرات تشــكل 
أقــراص الكبتاغــون صادرهــا الرئيــس. 

16/ حزيــران تقريــرًا تحــدث فيــه عــن ازدهــار تجــارة  OCCRP فــي  أصــدر موقــع الجريمــة المنظمــة والفســاد  وقــد 
المخــدرات فــي ســوريا فــي اآلونــة األخيــرة لصالــح أشــخاص مقربيــن مــن عائلــة رئيــس النظــام الســوري. ونشــرت 
صحيفــة لوفيغــارو الفرنســية فــي 16/ آب حــول عمليــات تهريــب وقــود ينقــل داخــل شــاحنات محملــة بالحصــى مــن 

لبنــان إلــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري لتعــود بحبــوب الكبتاغــون. 

فــي 5/ كانــون األول نشــرت صحيفــة النيويــورك تايمــز األمريكيــة تحقيقــًا صحفيــًا حــول تجــارة المخــدرات فــي ســوريا، 
وذكــر التحقيــق أن تجــارة المخــدرات التــي ُتــدار مــن قبــل أشــخاص مقربيــن مــن رأس النظــام الســوري بشــار األســد 
حولــت ســوريا إلــى أكبــر مصــّدر للمخــدرات فــي العالــم بعــد أن تجــاوزت صادراتهــا غيــر الشــرعية مــن المــواد المخــدرة 
مجمــوع صادراتهــا األخــرى. وأضــاف التحقيــق أن الكثيــر مــن عمليــات اإلنتــاج والتوزيــع تتــم بإشــراف الفرقــة الرابعــة 
فــي جيــش النظــام الســوري والتــي يرأســها ماهــر األســد شــقيق بشــار األســد. كمــا أضافــت الصحيفــة أن مــن بيــن 
المتورطيــن أيضــًا شــخصيات مقربــة مــن الحكومــة إضافــة لميليشــيا حــزب هللا اللبنانــي، وأشــار التقريــر أنــه فــي 
الســنوات األخيــرة تمــت مصــادرة شــحنات كبيــرة مــن المــواد المخــدرة المهربــة فــي عــدة دول والتــي مصدرهــا مينــاء 
فــي ســوريا يســيطر عليــه النظــام الســوري. وجــاء فــي تقريــر لقنــاة CNN فــي 12/ كانــون األول، أّن ســوريا قــد تحولــت 
مــن أكبــر الــدول المصــّدرة لزيــت الزيتــون والتوابــل والمنســوجات اليدويــة، إلــى أكبــر الــدول المصــّدرة للمخــدرات، وأن 
األمــوال التــي تدرهــا تجــارة المخــدرات، والتــي تقــدر بماييــن الــدوالرات، تذهــب إلــى جيــوب مــن هــم فــي الســلطة لتزيــد 

مــن ثرائهــم بينمــا يعيــش الشــعب الســوري فــي حالــة مأســاوية.
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النزوح والتَّشريد القسري:
أبــرز عمليــات النــزوح فــي عــام 2021 كانــت فــي محافظــة درعــا، والتــي شــهدت صدامــات عــدة بيــن قــوات النظــام 
الســوري وحلفائــه مــن جهــة وأهالــي المنطقــة مــن جهــة ثانيــة، تصاعــدت وتيرتهــا فــي بعــض األحيــان وتحولــت إلــى 
بت فــي نــزوح عشــرات العوائــل، ومــن أبــرز حــركات النــزوح التــي ســجلناها: )1( مــا  حصــار وعمليــات عســكرية تســبَّ
شــهدته مدينــة طفــس بريــف درعــا الغربــي منــذ 27/ كانــون الثانــي مــن حركــة نــزوح هــي األولــى مــن نوعهــا منــذ خضــوع 
المدينــة التفــاق تســوية قبــل عاميــن، حيــث نــزح قرابــة 10 آالف مــن الســكان )نحــو ثلــث ســكان المدينة( إثــر التهديدات 
التــي أطلقتهــا الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري بشــنِّ هجــوم علــى المدينــة. )2( شــهدت أحيــاء درعــا 
البلــد وحــي طريــق الســد ومخيــم الاجئيــن الفلســطينيين ومخيــم النازحيــن مــن الجــوالن المحاصــرة فــي مدينــة درعــا 
حركــة نــزوح مشــيًا علــى األقــدام باتجــاه أحيــاء أخــرى فــي مدينــة درعــا تخضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري، جــراء 
القصــف الــذي تعرضــت لــه مناطقهــم فــي شــهر آب، أقــام بعضهــم فــي عــدد مــن المــدارس والمرافــق العامــة، كمــا 

شــهدت بلــدات ريــف درعــا الغربــي منــذ 30/ آب حركــة نــزوح جــراء تصعيــد الحملــة العســكرية عليهــا. 

كمــا أفضــت األحــداث التــي شــهدها جنــوب ســوريا إلــى اتفاقــي تشــريد قســري لمقاتليــن ســابقين فــي صفــوف 
فصائــل المعارضــة المســلحة، تــم تشــريدهم باتجــاه شــمال ســوريا: 

لمقاتليــن  عائلــة   30 خرجــت  أيــار   /20 فــي   )1(
المســلحة  المعارضــة  صفــوف  فــي  ســابقين 
الســوري  النظــام  مــع  التســوية  إجــراء  رفضــت 
مــن قريــة أم باطنــة فــي ريــف القنيطــرة باتجــاه 
اتفــاق تهجيــر قســري  إثــر  غــرب ســوريا  شــمال 
برعايــة روســية، جــاء االتفــاق إثــر هجــوم مســلحين 
مجهوليــن علــى حواجــز تابعــة للنظــام الســوري 
فــي محيــط القريــة نهايــة نيســان، حاصــرت قــوات 
باطنــة  أم  قريــة  خلفيتــه  علــى  الســوري  النظــام 
وقصفتهــا بالهــاون فــي 1/ أيــار وطالبــت بمغــادرة 
أهالــي  علــى  التضييــق  عــدم  مقابــل  المقاتليــن 
القريــة واإلفــراج عــن اثنيــن مــن المعتقليــن مــن 
أبــو  معبــر  إلــى  المهجريــن  وصــول  لــدى  أهلهــا. 
الزنديــن شــرق حلــب منعــوا مــن دخــول مناطــق 
مســاء  حتــى  وذلــك  الوطنــي  الجيــش  ســيطرة 
اليــوم التالــي 21/ أيــار حيــث ســمح لهــم بالعبــور إلــى 
ريــف إدلــب الشــمالي عبــر معبــر الغزاويــة مــرورًا 
بريــف حلــب الشــمالي، لتصــل قافلــة المهجريــن 
مخصصــة  إيــواء  مراكــز  إلــى  التالــي  اليــوم  فــي 

للنازحيــن فــي منطقــة ديــر حســان فــي إدلــب. 

صورة تظهر تجمع األهالي استعدادًا لترحيلهم من قرية أم باطنة 
في ريف القنيطرة إلى شمال سوريا بتاريخ 20/ أيار/ 2021 
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)2(  إثــر التصعيــد العســكري الــذي شــهدته محافظــة درعــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري نهايــة حزيــران، تــم 
التوصــل التفــاق علــى تشــريد قرابــة 80 شــخص غــادروا علــى متــن قافلتيــن باتجــاه الشــمال الســوري عبــر معبــر 
أبــو الزنديــن الفاصــل بيــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري والجيــش الوطنــي، انطلقــت األولــى فــي 24/ آب 
ــت 70 شــخص، بينهــم نســاء وأطفــال مــن أهالــي  وعلــى متنهــا ثمانيــة أشــخاص، تبعتهــا قافلــة أخــرى فــي 26/ آب أقلَّ

المشــردين قســريًا.

أمــا فــي شــمال غــرب ســوريا، فلــم يرجــع أحــد تقريبــًا مــن النازحيــن إلــى منازلهــم التــي شــردوا منهــا علــى الرغــم مــن أن 
بعضهــا ال يبعــد ســوى بضعــة كيلــو متــرات، وقــد أدى اســتمرار العمليــات العســكرية التــي شــنتها قــوات الحلــف 
الســوري الروســي علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا إلــى تفاقــم أزمــة النازحيــن وخصوصــًا القاطنيــن منهــم فــي 
المخيمــات، وذلــك بعــد أن بــدأ القصــف يســتهدف عمــق المنطقــة، وصــواًل إلــى مناطــق الحــدود الســورية التركيــة 
والتــي تضــم أكبــر مخيمــات النازحيــن فــي ســوريا، وقــد ســجلنا تعــرض مــدن ســرمدا )فــي 19/ تشــرين األول( والدانــا 
)فــي 25/ تشــرين األول( ومناطــق أخــرى للقصــف مــن قبــل هــذه القــوات. كمــا تســبب هجــوم آخــر مــن القــوات ذاتهــا 
علــى مخيــم للنازحيــن فــي بلــدة ترمانيــن بريــف إدلــب، فــي 27/ تشــرين األول فــي مقتــل طفــل وســقوط جرحــى وأضــرار 

فــي ذلــك المخيــم. 

ومــن ناحيــة أخــرى تســتمر معانــاة النازحيــن وقاطنــي مخيمــات الشــمال الســوري الناجمــة عــن األوضــاع المناخيــة، 
حيــث تعانــي فــي فصــل الشــتاء مــن الثلــوج والعواصــف المطريــة ومــا ينجــم عنهــا مــن ســيول تجــرف الخيــام 
وتغــرق محتوياتهــا؛ ممــا يجبــر قاطنيهــا علــى تشــريد إضافــي يفاقــم مــن معاناتهــم، وفــي فصــل الصيــف تتســبب 
درجــات الحــرارة المرتفعــة وعــدم توفــر مــأوى عــازل فــي انتشــار أمــراض ناجمــة عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى وجــه 

ــار الســن. الخصــوص بيــن األطفــال وكب

تجّمع المياه قرب خيام النازحين في مخيم األمين الواقع قرب قرية كفر عروق شمال إدلب، عقب هطوالت مطرية شهدتها 
المنطقة- 14 كانون الثاني 2021 
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كمــا وثقنــا انــدالع حرائــق عديــدة فــي المخيمــات، بســبب اســتخدام وســائل الطبــخ والتدفئــة بشــكل خاطــئ وانفجــار 
بطاريــات الطاقــة الشمســية نتيجــة الرتفــاع درجــات الحــرارة. متســببة فــي خســائر بشــرية وماديــة.

أضرار في مخيم آدم للنازحين قرب قرية خربة الجوز بريف إدلب، إثر اندالع حريق ناتج عن سوء استخدام وسائل الطبخ، في 20/ أيار/ 
2021 - تصوير: أحمد رحال

رت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي تقريــر لهــا صــدر فــي 17/ أيلــول، أن عــدد المحتاجيــن  قــدَّ
للمســاعدة العاجلــة مــن أجــل مواجهــة موســم الشــتاء قرابــة 2 مليــون شــخص مــن النازحيــن فــي ســوريا. وأن 
180 ألــف عائلــة بحاجــة إلــى مســاعدات نقديــة لتأميــن حاجاتهــا األساســية. وأشــارت المفوضيــة إلــى أنــه لــم تحصــل 
عمليــات المفوضيــة لهــذا العــام حتــى اآلن ســوى علــى 39 % مــن إجمالــي التمويــل المطلــوب مــن أجــل ســوريا. كمــا 
ذكــر غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، خــال جلســة لبحــث التطــورات فــي ســوريا أمــام مجلــس 
األمــن فــي 27/ تشــرين األول أن أكثــر مــن 12 مليــون ســوري ال يزالــون مهجريــن – إمــا الجئيــن أو نازحيــن داخليــًا - 

ومســتويات الفقــر قريبــة مــن 90 %. 

وبالتزامــن مــع تدهــور الوضــع االقتصــادي وانعكاســه بشــكل حــاد علــى وضــع المخيمــات، أبلــغ برنامــج األغذيــة 
العالمــي فــي 7/ أيلــول، عبــر البريــد اإللكترونــي، المنظمــات اإلنســانية العاملــة فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا عــن 
تقليــل حجــم الحصــص الغذائيــة بمقــدار زجاجــة زيــت واحــدة وكيــس برغــل واحــد مــن كل حصــة لتصبــح حصــة العائلــة 
)المكونــة مــن خمســة أشــخاص( أربعــة لتــرات مــن الزيــت و5.7 كــغ مــن البرغــل، و5 كــغ مــن الســكر، و15 كــغ مــن 
دقيــق القمــح، و7.5 كــغ مــن األرز، و6 كــغ مــن العــدس األحمــر، و6 كــغ مــن الحمــص، و1 كــغ مــن الملــح، اعتبــارًا مــن 
تشــرين األول 2021، نشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء، الــذي أثــر ســلبًا علــى 
المســتفيدين فــي ظــل اعتمادهــم علــى هــذه الســال لتأميــن الغــذاء، مــع انعــدام فــرص العمــل وانتشــار البطالــة.
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ــة 65 ألــف   وفــي مخيــم الهــول الواقــع شــرق مدينــة الحســكة قــرب الحــدود العراقيــة الســورية، الــذي يقطنــه قراب
ــى تنظيــم داعــش مــن مختلــف الجنســيات، والــذي يعــد معســكر  شــخص، بينهــم عائــات لعناصــر كانــت تنتمــي إل
احتجــاز تديــره قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ظــّل ظــروف غيــر إنســانية. وقــد وصــف رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر، بيتــر ماوريــر، فــي بيــان صحفــي فــي 29/ آذار، الوضــع فــي المخيــم عقــب زيارتــه لــه قائــًا: “هــذا مــكان ال يجــد 
األمــل فيــه فرصــة للحيــاة. نحــن أمــام إحــدى أكبــر األزمــات المتعلقــة بحمايــة األطفــال، إن لــم تكــن أكبرهــا علــى 
اإلطــاق، فــي وقتنــا الحاضــر”. ودعــا الــدول كافــة إلــى تحمــل مســؤولياتها تجــاه رعاياهــا القابعيــن فــي المخيــم، وبــذل 
كل الجهــود الممكنــة إلعادتهــم إلــى أوطانهــم، مــع مراعــاة وحــدة العائــات، ودعــم إعــادة إدماجهــم بشــكل كامــل فــي 
مجتمعاتهــم بعــد عودتهــم. وفــي 30/ تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرًا قالــت فيــه إن مــا ال يقــل 
عــن 27 ألــف طفــل يعيشــون أوضاعــًا مزريــة فــي مخيــم الهــول، محرومــون مــن حريتهــم تعســفًا مــن خــال احتجازهــم 
فــي المخيــم، ودعــت المنظمــة قــوات اإلدارة الذاتيــة التــي تســيطر علــى المخيــم لوضــع آليــة واضحــة إلعــادة األطفــال 
الســوريين وأمهاتهــم ومقدمــي الرعايــة لهــم إلــى مناطقهــم التــي ينتمــون إليهــا. نشــير إلــى أن المخيــم شــهد فــي 
عــام 2021 عمليــات اغتيــال بحــق قاطنيــه مــن قبــل عناصــر لــم يتــم التمكــن مــن تحديــد هويتهــم، ُيعتقــد أنهــم ينتمــون 
لخايــا تنظيــم داعــش، وقــد بلغــت حصيلــة الضحايــا 76 مدنيــًا بينهــم 10 أطفــال و23 ســيدة. كمــا شــهد المخيــم 
انــدالع حريــق فــي 27/ شــباط، هــو األضخــم مــن حيــث حصيلــة ضحايــاه حيــث تســبب فــي مقتــل 7 مدنيــًا )6 أطفــال 

و1 ســيدة( حرقــًا.

واصلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة الســماح لقاطنــي مخيــم الهــول بمغادرتــه28  خــال هــذا العــام حيــث بلــغ عــدد 
الدفعــات مــا يقــارب 15 دفعــة )1200 عائلــة(، وفــي الســياق ذاتــه اســتعادت عــدد مــن الــدول األوروبيــة، مثــل ألمانيــا 
والدنمــارك وبلجيكيــا وكنــدا وفرنســا وروســيا وأوكرانيــا وبريطانيــا وألبانيــا خــال هــذا العــام عــددًا مــن رعاياهــا، أغلبهــم 
أطفــال ونســاء مــن عوائــل مرتبطــة بتنظيــم داعــش المقيميــن فــي مخيــم الهــول ومخيــم روج بريــف الحســكة 
بالتنســيق مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة. دعــت منظمــة أنقــذوا األطفــال فــي بيــان لهــا أصدرتــه فــي شــباط، الــدول 
األجنبيــة إلــى تكثيــف جهودهــا الســتعادة مواطنيهــا المحاصريــن داخــل المخيمــات فــي شــمال شــرق ســوريا، وقالــت 
إن هنــاك 27500 طفــل مــن الرعايــا األجانــب والعراقييــن ينتظــرون إعــادة توطينهــم. كمــا أصــدرت منظمــة أطبــاء بــا 
حــدود بيانــًا فــي 2/ آذار أعربــت فيــه عــن قلقهــا البالــغ حــول انعــدام األمــن الــذي يواجهــه ســكان مخيــم الهــول، الــذي 

يشــّكل النســاء واألطفــال نســبة الثلَثيــن مــن قاطنيــه.

واســتمرت معانــاة قاطنــي مخيــم الركبــان فــي ريــف حمــص الشــرقي قــرب الحــدود الســورية األردنيــة؛ بشــكل خــاص 
علــى الصعيــد الطبــي، وقــد ناشــدت هيئــة العاقــات العامــة والسياســية للباديــة الســورية فــي مخيــم الركبــان فــي 
11/ حزيــران الحكومــة األردنيــة للســماح للمرضــى مــن ذوي الحــاالت الحرجــة والمحتاجيــن إلــى عمليــات بالدخــول إلــى 
المستشــفيات األردنيــة وإنقــاذ حياتهــم. أمــا األطفــال منهــم وذوي االحتياجــات الخاصــة علــى وجــه الخصــوص، 
وبســبب األوضــاع المعيشــية غيــر اإلنســانية داخــل المخيــم وفــي ظــل انعــدام وســائل وســبل الحيــاة مــن التدفئــة 
والطبابــة فقــد عانــى الكثيــر منهــم مــن انتشــار األمــراض وبشــكل خــاص النــزالت الصدريــة فــي ظــلِّ حصــار مطبــق، 

وغيــاب وجــود مراكــز طبيــة. 

28    إثــر القــرار 146 الــذي أصدرتــه اإلدارة الذاتيــة فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 10/ تشــرين األول/ 2020 القاضــي بالســماح لمــن يرغــب مــن الســوريين فــي المخيــم بمغادرتــه بعــد 

اســتكمال اإلجــراءات الازمة.

https://drive.google.com/file/d/1WhkC0LJUA84E2PLlGetr94scjqaJIo_d/view?usp=sharing
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موجات اللجوء مستمرة مع استمرار ارتكاب
االنتهاكات وعدم توقفها  “سوريا غير آمنة لعودة

الالجئين”:

تســبَّب العنــف الــذي مارســته مختلــف األطــراف الفاعلــة فــي ســوريا، وبشــكل خــاص النظــام الســوري، إضافــة إلــى 
تــردي األوضــاع المعيشــية علــى مــدار ســنوات النــزاع فــي موجــات نــزوح وهجــرة ماييــن الســوريين إلــى مناطــق أكثــر 
ــى 6.6 مليــون  ــًا، وفــي أحــدث إحصــاء لألمــم المتحــدة )فــي 15/ آذار/ 2021( وصــل عــدد الاجئيــن الســوريين إل أمن

الجــئ حــول العالــم. تحملــت دول الجــوار العــدد األكبــر منهــم.

وعقــد عــدة  عمــل النظــام الســوري بتوجيــه مــن حليفــه الروســي علــى الترويــج ألن هنــاك عــودة آمنــة لاجئيــن 
اجتماعــات فــي عــام 2021، وقــد أطلقــت عشــرات التصريحــات اإلعاميــة لمســؤولين فــي كا النظاميــن عــن أعــداد مــا 
قيــل أنهــم الاجئيــن الذيــن عــادوا إلــى ســوريا. حيــث نقلــت وكالــة تــاس الروســية فــي 26/ تمــوز عــن العقيــد ميخائيــل 
ميزينتســيف، رئيــس المركــز الوطنــي الروســي لمراقبــة دفــاع الدولــة، ورئيــس مركــز التنســيق المشــترك لاجئيــن 
العائديــن إلــى ســوريا، قولــه إن أكثــر مــن 2 مليــون الجــئ ونــازح ســوري عــادوا إلــى وطنهــم، منهــم مــا يقــارب مليــون 

الجــئ عــادوا مــن خــارج ســوريا والبقيــة نازحــون داخليــًا.

ولكــن علــى النقيــض مــن هــذه األعــداد جــاءت إحصــاءات األمــم المتحــدة لتثبــت عــدم صحة هــذه االدعاءات، فبحســب 
آخــر إحصــاء أجرتــه األمــم المفوضيــة الســامية لألمــم لشــؤون الاجئيــن فــي آذار/ 2021 فــإن أعــداد الاجئيــن وصلــت 
ــًا  ــن بيان ــة الســامية لشــؤون الاجئي ــة األزمــة الســورية. وفــي 8/ نيســان أصــدرت المفوضي ــذ بداي ــى رقــم من ــى أعل إل
قالــت فيــه “ال تعتبــر المفوضيــة التحســنات األمنيــة األخيــرة فــي أجــزاء مــن ســوريا جوهريــة بمــا فيــه الكفايــة، 

ومســتقرة أو دائمــة لتبريــر إنهــاء الحمايــة الدوليــة ألي مجموعــة مــن الاجئيــن”.

ــة النظــام الســوري  ــر أثبتــت عــدم صحــة رواي وقــد أصــدرت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة تقاري
وحليفــه الروســي بــأن ســوريا أصبحــت آمنــة باالســتناد علــى بيانــات تبــرز اســتمرار االنتهــاكات المرتكبــة مــن قبلهمــا 

والمخاطــر التــي تواجــه الاجئيــن العائديــن مــن تضييــق واعتقــال ومــوت بســبب التعذيــب.

وبالتزامــن مــع الدعــوات التــي أطلقهــا النظــام الســوري وحليفــه الروســي ورغــم التضييــق الــذي يعانــي منــه الاجئــون 
فــي بلــدان اللجــوء، رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تصاعــدًا فــي موجــات الهجــرة نتيجــة تدهــور الوضــع 
االقتصــادي فــي ســوريا وتصاعــد العمليــات العســكرية مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة 
شــمال غــرب وجنــوب ســوريا، إضافــة إلــى تدهــور أوضــاع الاجئيــن فــي دول الجــوار وخصوصــًا لبنــان، حيــث اســتمرت 
الرحــات غيــر الشــرعية التــي يقــوم بهــا الاجئــون فــي محاولــة منهــم للعبــور إلــى دول االتحــاد األوروبــي عبــر البحــر 
المتوســط ســواء مــن تركيــا أو لبنــان أو دول المغــرب العربــي، المحفوفــة بالمخاطــر وتقــدر المفوضيــة الســامية 
لشــؤون الاجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة “أن أكثــر مــن 2500 شــخصًا قضــوا أو اختفــوا فــي البحــر أثنــاء محاولتهــم 
الوصــول إلــى أوروبــا”، وذلــك بيــن كانــون الثانــي وتشــرين الثانــي/ 2021. ونقلــت وكالــة رويتــرز فــي 22/ كانــون األول عــن 
ــر غــرق  ــرة فوليجانــدروس اليونانيــة، وذلــك إث خفــر الســواحل اليونانــي أن ثاثــة مــن طالبــي اللجــوء غرقــوا قبالــة جزي
قــارب يعتقــد أنــه كان يقــّل مــا قــد يصــل إلــى 50 شــخص. أضافــت الوكالــة أن طواقــم البحــث قــد تمكنــت مــن إنقــاذ 12 
شــخصًا، معظمهــم مــن العــراق وســوريا، وتــم نقلهــم إلــى جزيــرة يونانيــة مجــاورة. فيمــا يخشــى أن يكــون العشــرات 
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ــون األول عــن خفــر الســواحل  ــة فرانــس بــرس فــي 25/ كان ــه نقلــت وكال ــن. وفــي األســبوع ذات فــي عــداد المفقودي
اليونانــي أن “16 شــخصًا لقــوا مصرعهــم فــي غــرق قــارب للمهاجريــن فــي بحــر ايجــة” فــي 24/ كانــون األول، وقالــت 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن عــن الحــادث إنــه أســوء حــادث غــرق فــي بحــر إيجــة هــذا العــام. 

تفاقمــت أوضــاع الاجئيــن الســوريين ســوءًا فــي عــام 2021 مقارنــة بســابقيه فمــع االنحســار النســبي لألعمــال 
العدائيــة بعــد توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي 5/ آذار/ 2020، والحمــات التــي أطلقهــا النظــام الســوري وحليفــه 
الروســي لعــودة الاجئيــن بــدأت بعــض الــدول األوروبيــة المســتضيفة لاجئيــن بإعــادة دراســة بعــض ملفــات طلبــات 
اللجــوء المقدمــة مــن ســوريين مــن بعــض المناطــق التــي تــم اعتبارهــا آمنــة بعــد توقــف العمليــات العســكرية 
فيهــا وســيطرة قــوات النظــام الســوري عليهــا. وقــد القــت هــذه القــرارات اســتهجانًا مــن العديــد مــن المنظمــات 
والجهــات الحقوقيــة، وصــدر عــدة تقاريــر متعلقــة بالوضــع فــي ســوريا أكــدت جميعهــا علــى أن ســوريا ال تــزال غيــر 
آمنــة لعــودة الاجئيــن، وأن أيــة إعــادة قســرية مــن شــأنها أن تعــرض حيــاة العائديــن للخطــر، ووثقــت بعــض هــذه 

التقاريــر االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الجئــون عــادوا مــن لبنــان إلــى ســوريا علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

ث فيــه عــن حجــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان  كمــا اعتمــد البرلمــان األوروبــي فــي 11/ آذار قــرارًا بأغلبيــة األصــوات؛ تحــدَّ
فــي ســوريا، التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع وخطورتهــا، ووصــف الحالــة فــي ســوريا بـــ “أزمــة إنســانية فظيعــة”. 
وفــي 6/ أيلــول أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرًا بعنــوان “أنــت ذاهــب إلــى المــوت”، تحــدث عــن انتهــاكات 
ــى تعرضهــم لاعتقــال  ــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ُمشــيرًا إل ــن إل ــن العائدي ــدة تمــارس بحــق الاجئي عدي
التعســفي، والتعذيــب، واإلخفــاء القســري، واالبتــزاز، وحتــى حــاالت اغتصــاب ألطفــال. كمــا أورد تقريــر التحليــل العــام 
ودليــل الحالــة فــي ســوريا الصــادر عــن المكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء )EASO(، الصــادر فــي 30/ تشــرين الثانــي، 
أن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ال تقــدم الحمايــة للمدنييــن، وأكــد علــى أن ســوريا ال تــزال غيــر آمنــة لعــودة 

ــن. الاجئي

شــهدت الحــدود البياروســية البولنديــة أســوأ أزمــة لطالبــي اللجــوء فــي هــذا العــام، حيــث وصــل آالف طالبــي اللجــوء، 
والــذي ينحــدر معظمهــم مــن ســوريا والعــراق، إلــى الحــدود البياروســية البولنديــة منــذ منتصــف 2021، فــي محاولــة 
منهــم للعبــور إلــى دول االتحــاد األوروبــي عبــر تلــك الحــدود. حيــث تفاقمــت األزمــة اإلنســانية لهــؤالء الاجئين مــع بداية 
شــهر أيلــول ووصلــت إلــى ذروتهــا مــع منتصــف شــهر تشــرين الثانــي تزامنــًا مــع انخفــاض درجــات الحــرارة وتســاقط 
الثلــوج فــي تلــك المنطقــة. وقــد ســجلت المنظمــات الحقوقيــة مــوت عــدد مــن طالبــي اللجــوء فــي المنطقــة بســبب 
انخفــاض درجــات الحــرارة إلــى درجــات التجمــد. كمــا عانــى العالقــون علــى الحــدود البياروســية البولنديــة مــن انتهــاكات 
ضــد حقــوق اإلنســان منهــا المعاملــة الاإنســانية علــى جانبــي الحــدود، وُحرمــوا مــن أيــة مســاعدات إنســانية بعــد 
فــرض الســلطات البولنديــة قــرارًا بتحويــل المنطقــة الحدوديــة إلــى منطقــة محظــورة علــى الجميــع باســتثناء 
المقيميــن واألشــخاص الذيــن يعيشــون أو يعملــون أو يدرســون فــي المنطقــة مــا حظــر أيضــًا دخــول أيــة منظمــات 

إغاثيــة أو إنســانية إليهــا.

ــر  ــة )IOM( تقريرهــا الحــادي عشــر مــن سلســلة تقاري ــي/ 2022 أصــدرت منظمــة الهجــرة العالمي ــون الثان فــي 1/ كان
الهجــرة العالميــة الــذي يصــدر كل عاميــن، والــذي جــاء فيــه أن حــدود ســوريا مــع تركيــا هــي ثانــي أكبــر بوابــة لاجئيــن فــي 
العالــم بعــد الحــدود األمريكيــة المكســيكية، وأن ســوريا هــي الدولــة الخامســة فــي الترتيــب العالمــي بيــن أول خمــس 
دول يأتــي منهــا طالبــي اللجــوء، وجــاء قبلهــا الصيــن، روســيا، المكســيك، والهنــد، وهــي دول ذات تعــداد ســكاني هائــل 
مقارنــة بســوريا، حيــث قــدر التقريــر عــدد الاجئيــن الســوريين حــول العالــم بـــ 6.7 مليــون الجــئ حتــى نهايــة عــام 2020 
وذلــك بزيــادة 100 ألــف الجــئ عــن عــام 2019، وعلــى مؤشــر الســام العالمــي الــذي أورده التقريــر فقــد جــاءت ســوريا 

فــي ذيــل القائمــة بالمرتبــة 161 مــن أصــل 163 بلــد فــي القائمــة.
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النظــام الســوري يقونــن الســيطرة علــى الممتلــكات ويســتولي علــى ممتلــكات 
المشــردين قســريًا عبــر مــزادات علنيــة: 

يســتغل النظــام الســوري وحليفــه اإليرانــي ظــروف النــزاع المســلح وتشــريد ماييــن الســوريين مــن أجــل نهــب أكبــر 
قــدر ممكــن مــن ممتلكاتهــم وأراضيهــم، وبشــكل خــاص فــي مناطــق غوطتــي دمشــق الغربيــة والشــرقية وأحيــاء 

دمشــق الشــرقية.

فــي عــام 2021 شــهدت مدينــة داريــا تزايــدًا ملحوظــًا فــي عمليــات بيــع المنــازل إلــى شــخصيات إيرانيــة والســيما فــي 
مركــز المدينــة الــذي يشــكل مكانــة دينيــة مهمــة للميليشــيات الشــيعية حيــث يدعــون وجــود مقــام للســيدة ســكينة 
بنــت علــي فــي تلــك المنطقــة، وقــد جــاءت عمليــات بيــع المنــازل كنتيجــة منطقيــة بعــد سلســلة مــن االنتهــاكات التــي 
ــاء  ــًا عــودة الســكان إلــى قراهــم وبلداتهــم، إذ تمتنــع الســلطات المحليــة عــن ترميــم الطرقــات واألحي تقــوض عملي
وإصــاح شــبكات الصــرف الصحــي وتمديــدات الكهربــاء، ثــم تلجــأ إلــى ممارســات اســتفزازية للســكان الراغبيــن 
بالعــودة، حيــث تشــترط الحواجــز العســكرية مبالــغ باهظــة للســماح للســكان بالدخــول، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال 
بحــق بعــض الســكان الراغبيــن بالعــودة، وفــي ظــل هــذه المعوقــات يضطــر الســكان إلــى بيــع ممتلكاتهــم ومنازلهــم 

الســيما فــي ظــل عــرض مبالــغ باهظــة لقاءهــا. 

فــي 16/ كانــون الثانــي/ 2021 أصــدرت محافظــة دمشــق تعميمــًا أبلغــت فيــه أصحــاب قرابــة 750 منشــأة صناعيــة فــي 
حــي القابــون، بضــرورة نقــل منشــآتهم إلــى خــارج العاصمــة، قبــل البــدء بهــدم المنطقــة الصناعيــة فــي الحــي، بهــدف 
إقامــة مركــز تجــاري وســكني متجاهلــة اعتــراض أزيــد مــن 740 مــن أهالــي القابــون علــى مخطــط المحافظــة 29، وفــي 14/ 
أيلــول/ 302021  أصــدر رأس النظــام الســوري  المرســوم رقــم 237  إلحــداث منطقــة تنظيــم مدخــل دمشــق الشــمالي 
للمنطقتيــن العقاريتيــن )قابــون - حرســتا( فــي محافظــة دمشــق اســتنادًا إلــى المخطــط التنظيمــي التفصيلــي رقــم 
104 الــذي يشــمل المنطقــة الصناعيــة فــي القابــون وأجــزاء مــن أراضــي حرســتا والــذي تــم اإلعــان عنــه فــي تمــوز 2019.
فــي أيلــول 2021 قامــت اللجــان األمنيــة فــي مناطــق ريــف إدلــب )ناحيــة ســراقب وناحيــة أبــو الظهــور( ومنطقة قلعة 
 زراعيــة تحمــل محاصيــل الفســتق 

ٍ
المضيــق بريــف حمــاة الشــمالي، باإلعــان عــن مــزادات علنيــة الســتثمار أراض

الحلبــي والزيتــون واألراضــي الســليخ التــي تصلــح لزراعــة الحبــوب، تعــود النســبة األكبــر مــن ملكيــة األراضــي التــي تــم 
عرضهــا فــي المــزادات لمهجريــن يقيمــون فــي شــمال ســوريا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، 
وبعضهــم مــن الاجئيــن فــي دول الجــوار. وقــد انتشــرت فــي النصــف الثانــي مــن شــهر أيلــول علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي صــور لجــداول تضمنــت أســماء مزارعيــن عرضــت أراضيهــم الزراعيــة ضمــن المــزادات العلنيــة، تواصلنــا 
مــع عــدد مــن المزارعيــن وأصحــاب األراضــي الذيــن وردت أســماؤهم وأكــدوا لنــا صحــة مصــادرة أراضيهــم وقالــوا لنــا 
أن المصــادرة ال تتضمــن نقــل ملكيــة األرض عبــر وثائــق رســمية إال أن هــذه المــزادات حرمتهــم مــن االســتفادة مــن 

محاصيلهــم الزراعيــة وعائداتهــا.

وفــي المنطقــة الشــرقية، تحديــدًا فــي محافظــة ديــر الــزور أصــدرت مديريــة المحافظــة فــي ديــر الــزور التابعــة لقــوات 
 زراعيــة، جلهــا فــي مــدن وبلــدات موحســن والقوريــة 

ٍ
النظــام الســوري فــي أيلــول وعلــى مــدى عــدة أيــام قوائــم بــأراض

والميادين والعشــارة وســويدان شــامية وصبيخان، تقدر مســاحتها بأزيد من 7 آالف هكتار وتعود ملكيتها لمواطنين 
مهجريــن مــن قراهــم وبلداتهــم غــرب نهــر الفــرات فــي ديــر الــزور ومطلوبيــن للنظــام الســوري، ســتتم مصادرتهــا مــن 
قبــل اتحــاد الفاحيــن فــي المحافظــة، الــذي ســيقوم باإلشــراف عليهــا بغيــة اســتثمارها وتأجيرهــا لفاحيــن آخريــن فــي 
المنطقــة. يذكــر أن النظــام الســوري قــد شــكل فــي غضــون العاميــن الماضييــن عــدة لجــان محليــة تقــوم بالتنســيق 
بينهــا وبيــن اتحــاد الفاحيــن بدراســة وإحصــاء الســكان واألراضــي الزراعيــة فــي القــرى والبلــدات غــرب نهــر الفــرات، 

وســنقوم بإصــدار تقريــر مفصــل حــول هــذه المــزادات.

29    الوطــن، ديــاب: دراســة المخططــات للمرحلتيــن الثانيــة والثالثــة تنجــز قبــل نهايــة العــام الجــاري … 740 اعتراضــًا علــى مخطــط القابــون الصناعــي علــى طاولــة اللجنــة اإلقليميــة فــي 

https://alwatan.sy/archives/209922/amp ،دمشــق

/https://www.zamanalwsl.net/news/article/140079 ،30    زمان الوصل، النظام يصدر مرسوما بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي
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توسع التمدد اإليراني العسكري واالقتصادي والديني في مختلف
مناطق سيطرة النظام السوري:

علــى المســتوى العســكري: رصدنــا نشــر المزيــد مــن الميليشــيات اإليرانيــة )زينبيــون - فاطميــون - حركــة 
النجبــاء العراقيــة - حــزب هللا الســوري - حــزب هللا اللبنانــي( فــي منطقــة إدلــب عنــد ســراقب والشــيخ منصــور، ومعــرة 
النعمــان، وحــاس، وكفــر نبــل، وحزاريــن بريــف إدلــب الجنوبــي، علــى شــكل مجموعــات تتلقــى تعليماتهــا مــن مقــرات 
القيــادة وغــرف العمليــات فــي ريفــي حمــاة وحلــب، والتــي يديرهــا ضبــاط مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي، أبرزهــا مدرســة 
المدفعيــة ومطــار النيــرب ومطــار كويــرس فــي حلــب، ومطــار حمــاة العســكري ومعســكر جوريــن ومحميــة الغــزالن 
فــي محافظــة حمــاة. كمــا توجــد القــوات المواليــة إليــران فــي مناطــق عــدة فــي محافظــة حمــص مــن بينهــا مطــاري 

T4 والضبعــة ومناطــق القريتيــن وتدمــر والســخنة والقصيــر.

وفــي شــرق ســوريا، رصدنــا تمركــزًا لعشــرات الميليشــيات الطائفيــة العراقيــة واإليرانيــة واللبنانيــة )الحــرس الثــوري 
اإليرانــي – الحشــد الشــعبي – فيلــق القــدس – لــواء فاطميــون – لــواء زينبيــون – حركــة النجبــاء – حركــة اإلمــام علــي – 
حــزب هللا اللبنانــي – حــزب هللا العراقــي – كتيبيــة ســيد الشــهداء( فــي قــرى وبلــدات غــرب الفــرات، وال ســيما منطقــة 
البوكمــال القريبــة مــن الحــدود الســورية - العراقيــة والتــي تعتبــر القاعــدة العســكرية لتجمــع هــذه الميليشــيات فــي 
المنطقــة ضمــن مقــرات تعــود غالبيتهــا لمدنييــن مهجريــن خــارج مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، وخاصــة فــي 
مدينتــي البوكمــال والمياديــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي، حيــث يتخــذ أفــراد هــذه الميليشــيات مــع عائاتهــم مــن بيــوت 

المدنييــن مقــرات لهــم.
 إيــران بجلــب المرتزقــة علــى خلفيــة طائفيــة مــن إيــران والعــراق ولبنــان، بــل إنهــا كثفــت من تجنيدها للشــباب 

ِ
لــم تكتــف

الســوري مســتغلة انتشــار البطالة والفقر الشــديد.

علــى المســتوى االقتصــادي: اســتمرت إيــران بدعــم النظــام الســوري بمختلــف المــوارد، وبشــكل رئيــس مــادة 
النفــط، منتهكــة بذلــك العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة، وعلــى الرغــم مــن تذبــذب معــدالت اإلصــدار بيــن شــهر وآخــر 
تظهــر اإلحصائيــات التــي أصدرتهــا منظمــة متحــدون ضــد إيــران نوويــة “31UANI”  أن إيــران اســتمرت بتصديــر النفــط 
طيلــة عــام 322021 بنســب متفاوتــة، كانــت أعاهــا فــي شــهري تمــوز وأيلــول 2021 ، وحصيلــة صــادرات إيــران النفطيــة 

إلــى النظــام الســوري عــام 2021 تتجــاوز حصيلــة عــام 2020.

31    هــي منظمــة سياســية غيــر ربحيــة تــم تشــكيلها لمكافحــة التهديــدات التــي تشــكلها جمهوريــة إيــران اإلســامية. تقــوم ال UANI بتثقيــف الجمهــور وصنــاع السياســات والشــركات 

حــول الخطــر الــذي يشــكله النظــام اإليرانــي وتســتخدم نظــام التحديــد التلقائــي )AIS( وصــور األقمــار الصناعيــة ومقارنــة الســفن وتصنيــف الناقــات ومجموعــات بيانــات الشــحن 

للكشــف عــن جميــع عمليــات نقــل وتصديــر المكثفــات اإليرانيــة للنفــط والغــاز

https://www.unitedagainstnucleariran.com/tanker-tracker ،              32   منظمة متحدون ضد إيران نووية
UNAI
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فــي 24/ أيــار، أعلــن موقــع “االقتصــادي” الموالــي للنظــام الســوري عــن منــح “وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة” 
التابعــة للنظــام الســوري شــهادة تســجيل لشــركة إيرانيــة جديــدة فــي حلــب، تحــت اســم “شــركة بديــده تجــارت 
إلــى “إنشــاء وتدشــين ومراقبــة المراكــز العاجيــة  وفنــاوري” )شــركة الظاهــرة للتجــارة والتقانــة(، والتــي تهــدف 
ــات والمنتجــات  ــر واســتيراد التقني ــداع، وتصدي ــة واإلب ــة والتقني ــة والعلمي ــة والخدمي ــة واإلنتاجي ــة والتعليمي والتجاري

والخدمــات، حســب القوانيــن واألنظمــة النافــذة فــي ســوريا”.
 

كمــا شــهدت مدينــة المعــارض بدمشــق فــي تشــرين الثانــي إقامــة معــرض “صنــع فــي إيــران” بمشــاركة عــدد كبيــر 
مــن الشــركات اإليرانيــة، لعــرض المنتجــات اإليرانيــة التــي مــن شــأنها تلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة الســورية مــن 

الســلع والمــواد والتجهيــزات والتقنيــات. والســيما تلــك التــي تخــدم عمليــة إعــادة اإلعمــار.

ــن وترســيخ وجودهــم فــي ســوريا طلبــت “غرفــة صناعــة  ــن رجــال األعمــال والمســتثمرين اإليرانيي وفــي إطــار تمكي
دمشــق وريفهــا” فــي 17/ تشــرين الثانــي مــن الصناعييــن الراغبيــن بإعــادة تشــغيل منشــآتهم المتضــررة بشــكل 
جزئــي أو كلــي، التواصــل معهــا، لتعــرض بدورهــا المنشــأة علــى مســتثمرين إيرانييــن وذلــك فــي ملتقــى اســتثماري 

ــران”. ســوري إيرانــي علــى هامــش معــرض “صنــع فــي إي
كمــا تــم افتتــاح المركــز التجــاري اإليرانــي فــي المنطقــة الحــرة بمدينــة دمشــق، فــي 30/ تشــرين الثانــي، بعــد عاميــن 
مــن اإلعــان عنــه، والــذي وصفــه كيــوان كاشــفي، رئيــس الغرفــة المشــتركة اإليرانيــة الســورية، بأنــه “أول مركــز تجــاري 
إيرانــي موجــود فــي ســوريا وســيكون أســاس التجــارة اإليرانيــة فيهــا ويضــم مكاتــب تجاريــة تمكــن الشــركات 
اإليرانيــة مــن القطــاع الخــاص القيــام بتبــادالت التجاريــة بيــن البلديــن منوهــًا بــأن المركــز مهــم لجهــة توطيــد 
العاقــات بشــكل أكبــر وســيكون وســيطًا بيــن غــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة الســورية واإليرانيــة” وفــق مــا 

نقلتــه الوكالــة الســورية لألنبــاء )ســانا(.

فــي 3/ كانــون األول نقلــت وكالــة فــارس اإليرانيــة عــن علــي رضــا بيمــان بــاك أنــه تــم عقــد أربــع اتفاقيــات بيــن إيــران 
وســوريا خــال زيــارة وزيــر الصناعــة والمناجــم والتجــارة اإليرانــي إلــى دمشــق، وقــال إن هــذه الزيــارة واللقــاءات مــع كبــار 

مســؤولي ســوريا، حــازت إنجــازات ومكاســب عديــدة مــن شــأنها أن تمهــد لتطويــر التجــارة بيــن البلديــن.
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وتعتبــر عوائــق النقــل البحــري مــن أكثــر التحديــات التــي تواجــه إيــران لتنشــيط تجارتهــا مــع النظــام الســوري، وزيــادة 
حصتهــا مــن االقتصــاد الســوري؛ لذلــك أعلــن النظــام اإليرانــي فــي 29/ كانــون األول/ 2021 عــن اتفــاق لتدشــين 
خــط حديــدي يصــل إيــران بســوريا عبــر العــراق واعتبــرت وكالــة “أنبــاء الطلبــة” اإليرانيــة، أن االتفــاق انتصــار كبيــر 
واســتراتيجي إليــران سياســيًا واقتصاديــًا وعســكريًا. وذلــك لكونــه سيســهل نقــل البضائــع والــركاب مــن إيــران إلــى 

ســوريا بســهولة وأمــان.
 

علــى المســتوى االجتماعــي: رصدنــا اســتمرار الرحــات الدينيــة مــن طهــران إلــى العاصمــة دمشــق بتكاليــف 
ــارة اإليرانيــة علــي رضــا رشــيديان  ــارة المراقــد الشــيعية المزعومــة”، فقــد زار رئيــس منظمــة الحــج والزي زهيــدة “لزي

دمشــق فــي 7/ تشــرين الثانــي للتباحــث حــول اســتئناف الرحــات الدينيــة والســياحية بيــن البلديــن.

ــع  ــر توزي ــى ســكان المناطــق المحيطــة بالمراقــد الشــيعية المزعومــة، عب ــارات التــودد إل ــر تلــك الزي ــران عب تحــاول إي
مســاعدات ماليــة وغذائيــة عــن طريــق جمعيــات قامــت بتأسيســها لهــذا الغــرض، مــن أبرزهــا: جمعيــة مركــز الثقليــن، 
الثقافــي،  الصــراط  األميــن، ومجمــع  الخيريــة، ومؤسســة  والزهــراء  االجتماعيــة،  الخيريــة  واللجنــة  البنــاء،  وجهــاد 
ومؤسســة اإلمــام الســاجد ومؤسســة الشــهداء، وتهــدف هــذه الجمعيــات “الخيريــة” إلــى نشــر الفكــر الشــيعي 
اإليرانــي، وقــد الحظنــا ازديــادًا واضحــًا فــي المظاهــر الشــيعية اإليرانيــة، فقــد أقيمــت عشــرات اللطميــات فــي األماكــن 
العامــة وكان أكثرهــا فــي مناطــق متعــددة فــي مدينــة دمشــق، إضافــة إلــى مــزار عيــن علــي فــي باديــة مدينــة القوريــة 

شــرق ديــر الــزور ومســجد النقطــة فــي مدينــة حلــب.

شــراء الممتلــكات واألراضــي بأعــداد ضخمــة: اســتغلت إيــران حركــة النــزوح والتشــريد القســري التــي 
شــهدتها ســوريا فــي األعــوام الماضيــة، فقــد الحظنــا عمليــة تتبــع للســكان المشــردين بهــدف شــراء عقاراتهــم 
وأراضيهــم، واســتهدفت بشــكل خــاص مشــروع بســاتين المــزة خلــف الســفارة اإليرانيــة، وعقــارات واســعة فــي 
مدينــة داريــا التــي شــهدت العــام المنصــرم تصاعــدًا واضحــًا فــي بيــع العقــارات إلــى شــخصيات إيرانيــة، وقــد أخبرنــا 
ــن  ــم بشــكل مباشــر بي ــة ال تت ــي تجــري فــي المدين ــع الت ــات البي ــا معهــم أن عملي ــن تواصلن ــي الذي ــد مــن األهال العدي
أصحــاب العقــارات وأفــراد أو عناصــر مــن الميليشــيات اإليرانيــة وإنمــا عبــر وســاطات وشــخصيات تابعــة للنظــام، 
حيــث يظهــر أن المشــتري هــو شــخص ســوري وليــس إيرانــي الجنســية، وتركــزت عمليــات البيــع حــول المقــام الدينــي 
الشــيعي المزعــوم للســيدة ســكينة بنــت علــي. كمــا تــم التركيــز علــى المنطقــة القريبــة مــن أوتســتراد درعــا حيــث 

شــهدت عمليــات بيــع علــى نطــاق واســع.

علــى المســتوى الثقافــي: اســتمرت إيــران بالتغلغــل فــي المؤسســات التعليميــة الســورية لفــرض اللغــة 
والثقافــة الفارســية وقــد شــهدت األعــوام الماضيــة توقيــع اتفاقيــات عديــدة بيــن جامعــات إيرانيــة وأخــرى ســورية 
وفــي 12/ آب/ 2021 جــرى لقــاء بيــن رئيــس جامعــة حمــاة محمــد زيــاد ســلطان والمستشــار الثقافــي اإليرانــي لزيــادة 

التعــاون بيــن الطرفيــن  
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السياســية  األوضــاع  صعيــد  علــى  الوقائــع  أبــرز  سادســًا: 
بالشــأن  المتعلقــة  والتحقيقــات  والحقوقيــة  والعســكرية 

:2021 عــام  فــي  الســوري 

نحــاول أن نربــط األحــداث السياســية مــع الوقائــع العســكرية والميدانيــة مــن أجــل فهــم الصــورة بشــكل أوضــح، دون 
أن يعنــي ذلــك تبريــرًا ألي شــكل مــن أشــكال انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

 
ألف: أبرز األحداث السياسية:

فــي 18/ كانــون الثانــي عقــد ســيرغي الفــروف، وزيــر الخارجيــة الروســي، مؤتمــرًا صحفيــًا عبــر اإلنترنــت اســتعرض 
فيــه الحصــاد الدبلوماســي لعــام 2020، كمــا تنــاول آفــاق عاقــات موســكو الدوليــة، بمــا فيهــا مــع اإلدارة األمريكيــة 
الجديــدة، وأكــد أن روســيا ال تنــوي طــرد القــوات األمريكيــة مــن ســوريا أو الدخــول فــي اشــتباكات مســلحة معهــا، 

لكنهــا تطالبهــا بشــدة بعــدم اســتخدام القــوة ضــد المواقــع التابعــة للنظــام الســوري.

ــر  فــي 21/ كانــون الثانــي عقــد وفــد مــن منصتــي القاهــرة وموســكو33 لقــاًء فــي موســكو مــع ســيرغي الفــروف، وزي
الخارجيــة الروســي وناقــش المجتمعــون وضــع العمليــة السياســية الراهــن وضــرورة الدفــع باتجــاه التنفيــذ الكامــل 

لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254.

ــة الدســتورية الســورية 34، فــي  ــة الخامســة مــن اجتماعــات اللجن ــي انطلقــت أعمــال الجول ــون الثان ــن 25 و29 كان بي
مكتــب األمــم المتحــدة بجنيــف. صــرح غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، خــال مؤتمــر صحفــي 
فــي نهايتهــا أنــه ال يمكننــا أن نواصــل اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الخاصــة بســوريا دون تغييــر طريقــة العمــل، 
ــر عــن رغبتــه فــي التوجــه إلــى  وهــذه الجولــة كانــت مخيبــة لآلمــال، دون تحديــد الجهــة التــي عطلــت المفاوضــات، كمــا عبَّ
ســوريا لمناقشــة كيفيــة تطبيــق بقيــة بنــود قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، كمــا لــم يحــدد موعــدًا جديــدًا الســتئناف 

المفاوضــات.

فــي 16 و17/ شــباط انعقــدت اجتماعــات أســتانا 15 فــي مدينــة سوتشــي الروســية بحضــور غيــر بيدرســون، المبعــوث 
األممــي إلــى ســوريا، بعــد انقطــاع دام قرابــة عــام، وأكــد بيــان جولــة أســتانا الـــ 15 علــى ضــرورة دعــم التهدئــة المتفــق 
عليهــا فــي منطقــة إدلــب، وأهميــة دور اللجنــة الدســتورية فــي إعــداد وصياغــة إصــاح دســتوري، وضــرورة دعــم 
وتحســين الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، والمســاعدة فــي تســهيل العــودة اآلمنــة لاجئيــن والنازحيــن فــي ســوريا.

فــي 18/ شــباط جــرت عمليــة تبــادل لألســرى بيــن النظــام الســوري وإســرائيل برعايــة روســية )أســيرين ســوريين 
ــم  ــم يت ــات ل ــة “شــكلية” لغاي ــل أســيرة إســرائيلية(، نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن العملي مقاب
اإلفصــاح عنهــا ففــي حيــن تتــم عــادة مبادلــة أســير إســرائيلي بعــدد مــن األســرى، اقتصــر العــدد علــى أســيرين ســوريين 
اتضــح أن األول )نهــال المقــت( يخضــع لإلقامــة الجبريــة، فيمــا رفــض الثانــي )ذيــاب قهمــوز( تســليمه للســلطات 
الســورية لتتــم المبادلــة مــع أســيرين آخريــن )محمــد حســين وطــارق العبيــدان( يعمــان فــي مجــال رعــي األغنــام.

33    تجمعان سوريان تم اإلعان عنهما في مصر وروسيا عام 2014، يمثان طيفًا من المعارضة السورية

34    اللجنــة الدســتورية شــكلتها األمــم المتحــدة مــن أجــل صياغــة دســتور جديــد لســوريا ضمــن مســار العمليــة السياســية وفــق القــرار األممــي 2254، وهــي مقســمة بالتــوازي بيــن 

النظــام والمعارضــة وممثلــي منظمــات مجتمــع مدنــي.
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ــت مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــيل باشــيليت فــي الذكــرى العاشــرة  فــي 11/ آذار قال
علــى انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا “إّن االختفــاء القســري هــو بمثابــة جريمــة مســتمرة، 
تأثيرهــا مــرّوع علــى كّل فــرد يبقــى مصيــره مجهــواًل وعلــى أســرته أيضــًا، مــا يتســّبب بصدمــة ال نهايــة لهــا ويقــّوض 

بشــكل خطيــر تمّتــع الجميــع بحقــوق اإلنســان”.

فــي 12/ آذار أصــدرت وزارة الخارجيــة الروســية بيانــًا بمناســبة الذكــرى العاشــرة النطــاق الحــراك الشــعبي فــي 
ــزاع مســلح، وأكــدت  ــى ن ــة إل ــة السياســية الداخلي ــل العملي ــه أّن التدخــل الخارجــي أســفر عــن تحوي ســوريا قالــت في
موســكو تأييدهــا التســوية السياســية وعــدم وجــود حــل عســكري إلنهــاء هــذا الصــراع، وشــدد البيــان علــى أن أهــم 
خطــوة فــي ســبيل اســتعادة “الوحــدة الوطنيــة” فــي ســوريا تكمــن فــي اإلســهام بالعــودة الطوعيــة واآلمنــة للنازحيــن 

والاجئيــن الســوريين إلــى ديارهــم.

 
ٍ
فــي 12/ آذار أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد مرســومًا تشــريعيًا )رقــم 1 لعــام 2021( يقضــي بمنــح عفــو

عــام عــن كامــل عقوبــة الجرائــم التــي ارتكبهــا المكلفــون بخدمــة العلــم قبــل تاريــخ 12/ آذار/ 2021 بقصــد التملــص مــن 
االلتحــاق بهــا مؤقتــًا أو دائمــًا. نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هــذه الخطــوة هــي لتلميــع صــورة 

النظــام الحاكــم قبــل االنتخابــات الرئاســية.

ــن،  ــة المهاجري ــب األشــخاص وحماي ــون عــدم تهري ــع للنظــام الســوري قان فــي 18/ آذار أقــر مجلــس الشــعب التاب
الــذي يتكــون مــن 22 مــادة حيــث يعاقــب القانــون الجديــد مــن يقومــون بعمليــات تهريــب األشــخاص إلــى خــارج ســوريا 

بــرًا وعبــر البحــار.
 

فــي 24/ آذار دعــت وزارة الخارجيــة األميركيــة النظــام الســوري إلــى اإلفــراج عــن المعتقليــن، والتصريــح عــن معلومــات 
عــن أماكــن وجــود المفقوديــن، ودعــت إلــى محاســبة النظــام الســوري علــى انتهاكاتــه الممنهجــة لحقوق اإلنســان.

علــى مــدار يومــي 29 و30 آذار انعقــد مؤتمــر بروكســل الخامــس حــول “دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة” الــذي 
ــدول  ــة، تعهــدت فــي ختامــه ال ــة ومنظمــة دولي ــر مــن 80 دول ــي واألمــم المتحــدة بحضــور أكث ترأســه االتحــاد األوروب
المجتمعــة بتقديــم 3.6 مليــار يــورو لعــام 2021 فــي حيــن بلغــت 4.9 مليــار يــورو لعــام 2020 فــي مؤتمــر بروكســل 

ــر عــدد مــن الاجئيــن الســوريين. الرابــع، لســوريا ودول الجــوار التــي تســتضيف أكب

فــي 31/ آذار أصــدر وزراء خارجيــة 18 دولــة أوروبيــة بيانــًا مشــتركًا دعــا الجميــع لتحمــل مســؤولية محاربــة اإلفــات مــن 
العقــاب والمطالبــة بالمســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة فــي ســوريا بغــض النظــر عــن الجانــي.

فــي 7/ نيســان قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام 2020/2021 حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي 
العالــم “واصــل أطــراف النــزاع فــي ســوريا ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون اإلنســاني الدولــي مــن بينهــا جرائــم 
حــرب، وجرائــم ضــد اإلنســانية، وانتهــاكات صارخــة لحقــوق اإلنســان مــع إفاتهــم مــن العقــاب. وشــنت قــوات 
الحكومتيــن الســورية والروســية هجمــات مباشــرة علــى المدنييــن واألهداف المدنية، من ضمنها المستشــفيات 
والمــدارس، عبــر قصــف جــوي للمــدن فــي محافظــات إدلــب وحمــاة وحلــب، مــا أدى إلــى نــزوح مــا يقــرب مــن مليــون 

نســمة. واســتمرت القــوات الحكوميــة فــي عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المدنييــن”.
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فــي 2/ أيــار أصــدر بشــار األســد، رئيــس النظــام الســوري مرســومًا تشــريعيًا يحمــل الرقــم 13 يشــمل عفــوًا عامــًا عــن 
مرتكبــي جرائــم المخالفــات والجنــح والجنايــات قبــل تاريــخ صــدوره، وهــو كســابقه مــن المراســيم يشــمل فئــة محــددة 
ال عاقــة لهــا بالحــراك الشــعبي، وثقنــا علــى خلفيــة هــذا المرســوم إفــراج قــوات النظــام الســوري عمــا ال يقــل عــن 106 
مــن المدنييــن والموظفيــن الحكومييــن واإلعامييــن والطــاب الجامعييــن والسياســيين ممــن اعتقلــوا علــى خلفيــة 
انتقادهــم الفســاد واألوضــاع المعيشــية فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، معظمهــم معروفــون بتأييدهــم 
للنظــام الســوري خاصــة اإلعاميــون منهــم، وقــد تراوحــت مــدد اعتقــال معظمهــم مــا بيــن شــهرين إلــى ســتة أشــهر. 

فــي 5/ أيــار أصــدر وزراء الخارجيــة والتنميــة للــدول الســبع كنــدا، وفرنســا، وألمانيــا، وإيطاليــا، واليابــان، والمملكــة 
المتحــدة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي ختــام اجتماعهــم فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن بيانــًا أدانــوا فيــه 
“الفظائــع المســتمرة التــي يرتكبهــا النظــام الســوري وداعمــوه ضــد الشــعب الســوري ومحاوالتــه عرقلــة وصــول 
المســاعدات اإلنســانية المنتظمة والمســتمرة إلى ســوريا وداخلها، وتســييس وصول المســاعدات وإيصالها” 

ودعــا إلــى وصــول المســاعدات اإلنســانية بشــكل كامــل ودون عوائــق إلــى ســوريا. 

ــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا خــال إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن إلــى  ــار شــدد غي فــي 26/ أي
أهميــة تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 2254 الــذي ينــصُّ علــى عمليــة سياســية تشــمل إجــراء االنتخابــات فــي ظــل دســتور 

جديــد.

فــي 28/ أيــار انتخبــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي دورتهــا الرابعــة والســبعين ســوريا لعضويــة المجلــس التنفيــذي35  
فــي منظمــة الصحــة العالميــة ممثلــة عــن إقليــم شــرق المتوســط لمــدة ثــاث ســنوات. تديــن الشــبكة الســورية لحقوق 
اإلنســان اختيــار النظــام الســوري لعضويــة هــذا المجلــس لمتابعــة تنفيــذ سياســات منظمــة الصحــة العالمية رغــم عدم 
التزامــه بهــا، ووفــق مــا أقــرت بــه المنظمــة نفســها فــي تصريحــات عــدة، إضافــة إلــى أن النظــام الســوري متهــم مــن قبــل 
لجــان أمميــة ومنظمــات حقوقيــة مســتقلة بتدمير مرافق طبية وقتل كــوادر طبية، بعضهم تحت التعذيب، كما نطالب 

بطــرده فــوراً، وتتحمــل الــدول التــي لــم تعتــرض علــى ترشــيحه مســؤولية مباشــرة عــن ذلــك.

فــي 5/ حزيــران نشــرت وكالــة NPA اإلعاميــة 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 الدوائــر 
القضائيــة جميــع البيانــات الشــخصية وبشــكل خــاص الرقــم الوطنــي للموقوفيــن إلزالــة تشــابه 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 11/ حزيــران أكــّد فاديميــر بوتيــن، رئيــس روســيا خــال مقابلــة مــع قنــاة إن بــي ســي عــدم قبولــه برحيــل األســد أو 
التزامــه بالحــل السياســي بســبب عــدم وجــود بديــل لــه، حســب زعمــه، وطالــب األوروبييــن بالجلــوس معــه والتحــدث 
والبحــث عــن حلــول وســط مقبولــة لجميــع األطــراف معتبــرًا أّن هــذه هــي الطريقــة التــي يتحقــق بهــا االســتقرار، حيــث 
ال يمكــن تحقيقــه بفــرض وجهــة نظــر واحــدة. وأكــد موقفــه حــول ضــرورة إدخــال المســاعدات إلــى ســوريا مــن خــال 

حكومــة النظــام الســوري حصــرًا.

35    هــو الجهــاز التنفيــذي الــذي تشــمل اختصاصاتــه كفالــة تنفيــذ قــرارات جمعيــة الصحــة العالميــة وسياســاتها وتقديــم المشــورة والتوصيــة بمشــاريع القــرارات إلى الجمعيــة العتمادها 

إضافــة إلــى تزويد ســكرتاريا المنظمــة باإلرشــادات والتوجيهات
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فــي 17/ حزيــران أعلنــت وكالــة ســانا لألنبــاء عــن تســليم حســن خضــور المنــدوب الدائــم للجمهوريــة العربيــة الســورية 
لــدى مكتــب األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة األخــرى فــي فيينــا أوراق اعتمــاده إلــى غــادة والــي المديــر التنفيــذي 
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. 

فــي 23/ حزيــران صــرح أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي جلســة مجلــس األمــن حــول الوضــع 
ــون  ــاج 13.4 ملي ــث يحت ــدء الصــراع” حي ــذ ب ــوم أســوأ مــن أي وقــت مضــى من اإلنســاني فــي ســوريا أن “الوضــع الي
شــخص إلــى المســاعدة اإلنســانية، كمــا أن 12.4 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، وقــال إن 

ــه عواقــب وخيمــة.” ــد تفويــض المجلــس ســيكون ل “الفشــل فــي تمدي

فــي 7/ تمــوز انطلقــت الجولــة الـــ 16 مــن محادثــات أســتانا بشــأن ســوريا، فــي العاصمــة الكازاخســتانية نــور ســلطان، 
علــى مــدار يوميــن بحضــور وفــدي النظــام الســوري والمعارضــة إضافــة إلــى الــدول الثــاث الضامنــة، روســيا وتركيــا 
وإيــران. أكــد البيــان الختامــي علــى ضــرورة دفــع العمليــة السياســية فــي ســوريا نحــو األمــام ودعــا األمــم المتحــدة إلــى 

تمديــد آليــة دخــول المســاعدات اإلنســانية.

فــي 23/ تمــوز أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية فــي بيــان لهــا أنهــا ســتقوم بتوقيــع 10 اتفاقيــات مــع النظــام الســوري 
علــى هامــش مؤتمــر “عــودة الاجئيــن الســوريين”، كمــا ســتقوم بتزويــد النظــام بأكثــر مــن 160 طنــًا مــن المســاعدات 

اإلنســانية، وُيعــد توقيــع هــذه االتفاقيــات خرقــًا للعقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى ســوريا.

ــي حــول عــودة  فــي 26/ تمــوز انطلقــت أعمــال االجتمــاع المشــترك الســوري الروســي لمتابعــة عمــل المؤتمــر الدول
ــر،  ــام بحضــور وفــد روســي كبي الاجئيــن والمهجريــن الســوريين فــي قصــر المؤتمــرات بدمشــق، والتــي اســتمرت 3 أي
وقــد نــص البيــان الختامــي لاجتمــاع علــى نقــاط عــدة مــن بينهــا تأكيــد الجانبيــن الســوري والروســي علــى أن: “عــودة 
المهجريــن الســوريين أولويــة وطنيــة بالنســبة للدولــة الســورية” وعلــى “ضرورة إعــادة اإلعمار وتصفية بــؤر اإلرهاب 

وفلولــه بالتــوازي مــع الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة الســورية لتأميــن مــا يلــزم للمهجريــن الســوريين العائديــن”.
فــي 15/ آب أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد قانــون حقــوق الطفــل، ونحــن نؤكــد علــى أن النظــام الســوري 
مســؤول عــن قتــل 22930 طفــًا منــذ آذار/ 2011 حتــى 20/ تشــرين الثانــي/ 2021، بينهــم 174 بســبب التعذيــب داخــل 
مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، فيمــا اليــزال مــا ال يقــل عــن 3621 طفــًا قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز 

االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري.

فــي 15/ أيلــول قــال مارتــن غريفيثــس، منســق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة خــال إحاطــة لــه أمــام مجلــس 
ــادة  ــى مســاعدات إنســانية -وهــي زي ــع أنحــاء ســوريا يحتاجــون إل األمــن، أن “نحــو 13.4 مليــون شــخص فــي جمي
بنســبة 21 % مقارنــة بالعــام الســابق- كمــا تعــد النســبة األعلــى منــذ عــام 2017” وعلــق قائــًا “إن الواقــع المعــاش 

أشــد وطــأة ممــا يمكــن أن تصفــه األرقــام”.

فــي 15/ تشــرين األول نشــر موقــع الشــرطة الجنائيــة الدوليــة “اإلنتربــول”، بيانــًا أعلنــت فيــه أنهــا رفعــت فــي تشــرين 
األول اإلجــراءات التصحيحيــة عــن المكتــب المركــزي الوطنــي بدمشــق فيمــا يتعلــق باســتخدام النظــام الســوري 
نظــام معلومــات اإلنتربــول تطبيقــًا للقــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة التنفيذيــة فــي حزيــران الفائــت 2021، وذلــك بعــد تدريــب 

إضافــي لموظفــي البنــك األهلــي التجــاري بدمشــق. 
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بيــن 18/ و22 تشــرين األول انعقــدت الجولــة السادســة الجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية فــي مدينــة جنيــف، 
ضمــن إطــار الحــل السياســي للوضــع فــي ســوريا وفقــًا للقــرار األممــي 2254، بإشــراف المبعــوث األممــي الخــاص إلــى 
ســوريا الســيد غيــر بيدرســون، لــم تحــرز الجولــة أي تقــدم كمــا لــم يتفــق الطرفــان علــى موعــد لعقــد الجولــة القادمــة، 
وقــد صــرح الســيد بيدرســون خــال مؤتمــر صحفــي فــي ختــام الجولــة السادســة: “لــم نحقــق ما كنــا نأمل فــي تحقيقه”. 
وقــد ارتكــب خالهــا النظــام الســوري مجــزرة أريحــا التــي لــم تلــَق أيــة إدانــة مــن قبــل الوفــود المشــاركة فــي الجولــة أو 

مــن قبــل المبعــوث األممــي أو اإلشــارة إليهــا خــال إحاطتــه فــي مجلــس األمــن.

فــي 25/ تشــرين األول أعلــن الموقــع الرســمي لرئاســة مجلــس الــوزراء التابــع للنظــام الســوري عــن انطاق مشــروع 
تعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة فــي الغوطــة الشــرقية لمواجهــة تغيــرات المنــاخ ونقــص الميــاه عبــر اإلدارة 
المتكاملــة للمــوارد الطبيعيــة وتدخــات التكيــف الفوريــة بالتعــاون مــع برنامجــي األمــم المتحــدة للمســتوطنات 
البشــرية واإلنمائــي ومنظمــة االغذيــة والزراعــة، نشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يتلقــى فيهــا النظــام 
الســوري دعمــًا مــن هيئــات األمــم المتحــدة، والتــي تمكنــه مــن الحصــول علــى دعــم مــادي رغــم العقوبــات االقتصاديــة 
المفروضــة عليــه. تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــذا التعــاون مــع نظــام متهــم بارتــكاب انتهــاكات 

ــه وتشــجيعًا علــى االســتمرار فيهــا. ــذي ُيعــد اشــتراكًا ودعمــًا ل فظيعــة لحقــوق اإلنســان وال

فــي 9/ كانــون األول أعلنــت منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للنفــط )أوابــك( فــي بيــان لها أن المنظمــة وبموافقة 
جميــع أعضائهــا قــد اختــارت ســوريا لرئاســة مجلــس وزراء المنظمــة العــام القــادم، وأضــاف البيــان أن مؤتمــر الطاقــة 

العربــي فــي عــام 2024 ســيعقد فــي دمشــق. 

عقــدت فــي يومــي 21 و22/ كانــون األول الجولــة 17 مــن اجتماعــات أســتانا فــي العاصمــة الكازخيــة نــور ســلطان، 
وذلــك بمشــاركة ممثليــن عــن الــدول الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، وغيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص 
إلــى ســوريا، ووفــد عــن النظــام الســوري ووفــد ممثــل عــن المعارضــة الســورية، إضافــة إلــى وفــود مــن دول لبنــان 

والعــراق واألردن وممثلــون عــن منظمــات دوليــة، ولــم تســفر الجولــة فــي ختامهــا عــن أيــة قــرارات جديــدة.

فــي 22/ كانــون األول صــرح ألكســندر الفرنتييــف، المبعــوث الروســي الخــاص إلــى ســوريا خــال حديــث مــع تلفزيــون 
ســوريا ضمــن الجولــة الـــ 17 مــن محادثــات مؤتمــر أســتانا “إن عــدد المعتقليــن فــي ســوريا وهــو 980 ألــف ال يمكــن 
أن يكــون معقــواًل نظــرًا لعــدد الســجون الموجــودة فــي ســوريا”، ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
أن هــذا التصريــح يهــدف إلــى ضــرب مصداقيــة ملــف المعتقليــن والمختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري، وقــد 
أصدرنــا تقريــرًا اســتعرض حصيلــة حــاالت االختفــاء القســري الموثقــة لدينــا وأكدنــا أنهــا ال تمثــل ســوى الحــد األدنــى 

مــن حــوادث االعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري التــي تمكننــا مــن تســجيلها وفــق المعاييــر المعتمــدة.
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باء: التطورات العسكرية:

تراجعــت وتيــرة العمليــات العســكرية فــي عــام 2021 مقارنــة بســابقه مــن األعــوام فلقــد كان لجائحــة كوفيــد- 19 األثــر 
الكبيــر علــى العمليــات العســكرية، إضافــة التفــاق وقــف إطــاق النــار فــي منطقــة إدلــب الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 
6/ آذار/ 2020، حيــث اقتصــرت الهجمــات بشــكل رئيــس علــى الهجمــات األرضيــة دون إحــراز تقــدم يذكــر علــى األرض، 
ونشــير إلــى عــدم حــدوث تغيــر فــي مناطــق الســيطرة. توضــح الخريطــة التاليــة تغيــر واقــع الســيطرة بيــن أطــراف 
ــم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  ــق التصمي ــزاع والقــوى المســيطرة فــي عــام 2021، والتــي قــام فري الن

:liveumap بإعدادهــا باالســتناد إلــى خرائــط موقــع
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فــي 8/ كانــون الثانــي بــدأت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حصــارًا علــى المربــع األمنــي فــي مدينــة القامشــلي الخاضــع 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري، حيــث منعــت نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا المحيطــة بالمربــع األمنــي، حركــة 
العبــور مــن المربــع وإليــه بشــكل تــام علــى عناصــر قــوات النظــام الســوري، وترافــق الحصــار الــذي امتــد حتــى 2/ شــباط 

باشــتباكات متقطعــة باألســلحة الخفيفــة والثقيلــة بيــن كا الطرفيــن.

فــي 21/ آذار، صعــدت قــوات الحلــف الروســي الســوري مــن عملياتهــا علــى شــمال غــرب ســوريا وكان أبرزهــا قصــف 
مدفعــي نفذتــه مدفعيــة متمركــزة فــي موقــع تابــع لحــزب هللا اللبنانــي بقذائــف كراســنوبول علــى مشــفى األتــارب فــي 
ريــف محافظــة حلــب، كمــا شــنَّ الطيــران الروســي غــارات علــى مرافــق حيويــة علــى طريــق ســرمدا - بــاب الهــوى فــي 

شــمال محافظــة إدلــب؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية وماديــة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا خاصــًا عــن هــذه الهجمــات. 

فــي 20/ نيســان وقعــت اشــتباكات باألســلحة الخفيفــة والمتوســطة بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي شــارع الوحــدة بمدينــة القامشــلي وامتــدت إلــى حــي طــي الخاضــع لســيطرة قوات النظام الســوري، 
وتوقفــت فــي 25/ نيســان بوســاطة روســية وفرضــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ســيطرتها علــى كامــل حــي طــي 
بت هــذه االشــتباكات فــي مقتــل 3 مدنييــن بينهــم 1 طفــًا وإصابــة أزيــد مــن 20 مدنــي بجــراح  فــي المدينــة ذاتهــا. تســبَّ

متوســطة، إضافــة إلــى نــزوح عشــرات العوائــل.

لــم  مســلحة  مجموعــة  هاجمــت  نيســان   /30 فــي 
نقطــة  لهــا  تتبــع  التــي  الجهــة  تحديــد  نســتطع 
عســكرية تابعــة لقــوات النظــام الســوري، هــو “حاجــز 
العمــري” الواقــع علــى مدخــل “تــل كــروم” العســكري 
شــمال قريــة أم باطنــة فــي ريــف القنيطــرة، وقتلــت 
النظــام  قــوات  ت  ردَّ فيــه،  الموجوديــن  العناصــر 
الســوري بقصــف قريــة “أم باطنــة” بقذائــف هــاون 
عــدة مــن المدفعيــة المتمركــزة فــي “تــل الشــعار” 
ــف القنيطــرة، اســتمرَّ القصــف ســاعات عــدة،  فــي ري
شــهدت علــى إثرهــا القريــة نــزوح مئــات مــن المدنييــن، 
الخالديــة  المحيطــة،  القــرى  إلــى  توجهــوا  الذيــن 
وممتنــة، ونبــع الصخــر؛ خوفــًا مــن اقتحــام القريــة مــن 

الســوري. النظــام  قــوات  قبــل 

فــي 5/ حزيــران شــهدت منطقــة جبــل الزاويــة جنــوب 
مدينــة إدلــب بدايــة حملــة تصعيــد عســكري لقــوات 
آب،  نهايــة  حتــى  اســتمر  الروســي  الســوري  الحلــف 
اســتخدمت فيهــا القــوات الروســية بشــكل مكثــف 
الليزريــة  كراســنوبول  بــدارة  الموجهــة  الذخائــر 
الدقيقــة. بإصاباتهــا  تتميــز  والتــي  الصنــع  روســية 
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فــي 27/ تمــوز قامــت الفرقتــان الرابعــة والتاســعة التابعتــان لقــوات النظــام الســوري باقتحــام منطقــة الشــياح فــي 
ــزات  ــة، واســتقدمت تعزي ــد، ومنطقــة غــرز فــي القســم الشــرقي مــن المدين ــة لمنطقــة درعــا البل الســهول الجنوبي
ــة درعــا، وصعــدت قــوات  ــق الســد والمخيمــات فــي مدين ــاء طري ــى ٔاطــراف أحي ل

ٕ
ــة ا ــات ثقيل ــة بٓالي عســكرية مصحوب

النظــام الســوري عملياتهــا إثــر مقاومتهــا مــن قبــل مقاتليــن مــن أبنــاء المنطقــة وقامــت بقصــف مناطــق عــدة فــي 
المحافظــة متســببة بخســائر بشــرية وماديــة. اســتمرت الحملــة العســكرية لقــوات النظــام الســوري علــى منطقــة 
درعــا البلــد وأحيــاء طريــق الســد والمخيمــات فــي مدينــة درعــا، إضافــة إلــى قصــف مــدن وبلــدات فــي ريــف درعــا الغربــي 
كمدينــة طفــس وبلــدات اليــادودة والمزيريــب وقريــة العجمــي، وقــد شــهدت أحيــاء مدينــة درعــا محــاوالت تقــدم عــدة 

مــن قبــل قــوات النظــام الســوري تصــدى لهــا المقاتلــون المحليــون. 

ــد النظــام الســوري مــن وتيــرة هجماتــه علــى محافظــة درعــا وســجلنا اســتخدامه صواريــخ محليــة  فــي 23/ آب صعَّ
الصنــع مــن نمــط فيــل ومــن نمــط جــوالن، وهــي صواريــخ معدلــة يضــاف لهــا رأس حربــي كبيــر وتعــرف بقدرتهــا 

ــد الهــدف. ــرة وانعــدام الدقــة فــي تحدي ــة الكبي التدميري

في 31/ آب شــنَّ الطيران الحربي الروســي غارات على مقرات عســكرية لفصيل فيلق الشــام التابع للجبهة الوطنية 
للتحريــر فــي منطقــة اإلســكان غــرب منطقــة الغزاويــة بريــف عفريــن فــي ريــف حلــب الشــمالي الغربــي ضمــن مناطــق 
ســيطرة الجيــش الوطنــي وهــي المــرة األولــى التــي يشــن فيهــا الطيــران الروســي هجومــًا علــى تلــك المنطقــة منــذ 

بدايــة تدخلــه فــي أيلــول/ 2015.

فــي 11/ تشــرين األول نفــذ ســاح الجــو الروســي غــارة جويــة علــى أطــراف مدينــة مــارع بريــف حلــب الشــرقي الخاضعــة 
لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي، هــي األولــى علــى هــذه المنطقــة منــذ ســنوات، متســببًا بأضــرار ماديــة فقــط.

فــي 22/ تشــرين الثانــي قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ قريــة تلتيتــا فــي منطقــة جبــل الســماق بريــف 
إدلــب الغربــي، ذات المكــون الكــردي، للمــرة األولــى منــذ أيلــول/ 2019 مــا أســفر عــن ضحايــا مدنييــن.
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جيم: على الصعيد الحقوقي:

فــي 21/ كانــون الثانــي أعلــن أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي بيــان لــه، عــن تشــكيل لجنــة 
ــة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني والمواقــع  ــز اآلليــة التــي تتــم بموجبهــا حماي استشــارية رفيعــة المســتوى لتعزي

بشــكل أفضــل مــن الهجمــات فــي ســوريا.

ــة الســورية تقريرهــا الثالــث  ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي فــي 18/ شــباط أصــدرت لجن
والثاثيــن بمناســبة الذكــرى العاشــرة للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، الــذي أكــد علــى تهجيــر أزيــد 

ــًا أو خارجيــًا خــال هــذه الســنوات وتحــول عشــرات المــدن إلــى ركام.  مــن نصــف ســكان ســوريا داخلي

فــي 19/ شــباط قالــت منظمــة 36UN Watch  إن األمــم المتحــدة ستســلم بســام الصبــاغ، مبعــوث ســوريا لــدى 
األمــم المتحــدة الجديــد، منصبــًا رفيعــًا فــي لجنــة “إنهــاء االســتعمار”، والمكلفــة بدعــم حقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك 
مواجهــة “اســتعباد الشــعوب وســيطرتها”. تعــرب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــن اســتنكارها إلعطــاء 

النظــام الســوري هــذا المنصــب علــى الرغــم مــن تورطــه فــي جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق شــعبه.
فــي 1/ آذار أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربية الســورية تقريــرًا بعنوان “اإلخفاء 
واالحتجــاز لقمــع المعارضــة ســمة مميــزة لعقــد مــن الصــراع فــي ســوريا” يســتند إلــى أكثــر مــن 2500 مقابلــة أجريــت 
علــى مــدى 10 ســنوات وعلــى تحقيقــات حــول مــا يزيــد عــن 100 مــن مراكــز االعتقــال. أوضحــت المفوضــة كاريــن 
كونينــج أبــو زيــد “إن غــزارة األدلــة التــي تــم جمعهــا علــى مــدى عقــد مــن الزمــان مذهلــة، ومــع ذلــك فــإن أطــراف 
النــزاع قــد فشــلوا فــي التحقيــق مــع قواتهــم باســتثناء حــاالت قليلــة جــدا”، وأضافــت “يبــدو أن التركيــز ينصــب علــى 

إخفــاء الجرائــم المرتكبــة فــي مراكــز االحتجــاز، وليــس التحقيــق فيهــا”.

 فــي 24/ آذار أعلــن مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه السادســة واألربعيــن عــن تجديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لمــدة عام.

فــي 2/ نيســان أطلقــت منظمــات حقوقيــة روســية مــن بينهــا مركــز ميموريــال لحقــوق اإلنســان )HRC( ولجنــة 
المســاعدة المدنيــة؛ وأعضــاء فــي منظمــة أمهــات الجنــود فــي ســانت بطرســبرغ لحقــوق اإلنســان؛ وحركــة الشــباب 
لحقــوق اإلنســان )YHRM(، خــال مؤتمــر صحفــي عبــر تطبيــق زوم تقريــرًا هــو األول مــن نوعــه فــي روســيا حمــل عنــوان 
“عقــد مــن الويــات” أشــار التقريــر الــذي جــاء فــي قرابــة 200 صفحــة إلــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني 

مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع وبشــكل رئيــس انتهــاكات النظــام الســوري ودعــم النظــام الروســي الواســع لــه.

فــي 4/ نيســان قالــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي تصريــح أصدرتــه فــي اليــوم الدولــي للتوعيــة بخطــر األلغــام، 
ــف خطــرًا يحيــط بمــا يقــدر بنحــو 11.5 مليــون شــخص، يتمثــل فــي األلغــام األرضيــة ومخلفــات  أّن النــزاع الســوري خلَّ

الحــرب القابلــة لانفجــار، وأن األطفــال يشــكلون مــا تفــوق نســبته 25 % مــن حصيلــة ضحاياهــا.

36    منظمة حقوقية غير حكومية مستقلة متخصصة في مراقبة أداء األمم المتحدة، مقرها في العاصمة السويسرية جنيف
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فــي 8/ نيســان قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن ســلطات النظــام الســوري تصــادر بشــكل غيــر قانونــي 
منــازل وأراضــي الســوريين الذيــن فــروا مــن الهجمــات العســكرية السورية-الروســية فــي محافظَتــي إدلــب وحمــاة.

فــي 12/ نيســان صــدر التقريــر الثانــي عــن فريــق التَّحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات فــي منظمــة حظــر األســلحة 
ــز بــه هــذا  ــرز مــا تميَّ الكيميائيــة، والــذي أثبــت مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم ســراقب 4/ شــباط/ 2018، وأب
التقريــر هــو تحديــد مســؤولية قــوات النمــر عــن قيــادة الهجــوم الكيميائــي، حيــث خلــص إلــى أن هنــاك أســبابًا معقولــة 
لاعتقــاد بأنــه قرابــة الســاعة 21:22 مــن يــوم 4/ شــباط/ 2018، قامــت مروحيــة عســكرية تابعــة لســاح الجــو التابــع 
للنظــام الســوري وبتحكــم مــن قــوات النمــر بتنفيــذ هجــوم شــرق مدينــة ســراقب بريــف إدلــب بإســقاط أســطوانة 
واحــدة علــى األقــل، وتمزقــت األســطوانة وأطلــق غــاز الكلــور علــى مســاحة كبيــرة؛ ممــا أدى إلــى إصابــة 12 فــردًا. وقــد 

أصدرنــا بيانــًا فــي هــذا الخصــوص.

فــي 21/ نيســان، اعتمــَدت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة القــرار C-25/DEC.9، الــذي عّلقــت بموجبــه بعــض حقوق 
وامتيــازات ســوريا كدولــة عضــو فــي المنظمــة، وجــاء ذلــك ضمــن أعمــال الــدورة الـــ 25 لمؤتمــر الــدول األطــراف 
مــت مشــروع القــرار بالنيابــة عــن 46  فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )CWC(. وكانــت بعثــة فرنســا37  قــد قدَّ
دولــة عضــو فــي االتفاقيــة وحصــَل علــى أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول -الحاضــرة والمصّوتــة( بـــ 87 دولــة لصالــح القــرار، 
فيمــا صوتــت 15 ضــده38 . وقــد أصدرنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا فــي 29 نيســان تنــاول قــراري 

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الصادريــن عــن ســوريا.
فــي 13/ تمــوز اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه الســابعة واألربعيــن قــرارًا عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي 
ســوريا أدان فيه اســتمرار ممارســة االختفاء القســري، كما أدان بشــدة جميع انتهاكات حقوق اإلنســان والتجاوزات 
د علــى ضــرورة إحــراز تقــدم  التــي ترتكــب فــي أثنــاء االحتجــاز، وأبــدى قلقــه علــى مصيــر آالف مــن المختفيــن قســريًا، وشــدَّ

فــي العمليــة السياســية وفــق قــرار مجلــس األمــن 2254 )2015(.

فــي 29/ تمــوز قــال أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي رســالته إلــى رئيس مجلس األمــن المرفقة 
بتقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة حــول “التقــدم المحــرز فــي إزالــة برنامــج األســلحة الكيميائيــة الســوري” فــي 
الفتــرة الممتــدة مــن 24/ حزيــران حتــى 23/ تمــوز/ 2021: “ال بــد مــن تحديــد هويــة مــن اســتخدموا األســلحة الكيميائيــة 

ومســاءلتهم، وتعــد وحــدة الصــف فــي مجلــس األمــن شــرطًا أساســيًا للوفــاء بهــذا االلتــزام العاجــل”

ر التقريــر الــذي أصدرتــه لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا مــن اســتمرار االنتهــاكات  فــي 14/ أيلــول حــذَّ
فــي ســوريا، واتهــم قــوات النظــام الســوري بشــنِّ هجمــات علــى شــمال غــرب ســوريا، وأشــار إلــى قصــف مشــفى 
األتــارب، وقصــف منطقــة جبــل الزاويــة وتشــريد اآلالف مــن أهلهــا، وأكــد اســتمرار عمليــات االعتقــال التعســفي، 
وأورد حــاالت قتــل تحــت التعذيــب وإخفــاء قســري قــام بهــا النظــام الســوري، وتحــدث عــن نهــب النظــام الســوري 
للســكن والملكيــة، وأشــار إلــى نهــب األراضــي عــن طريــق المــزادات العلنيــة، واالســتمرار فــي نهــب الممتلــكات تحــت 
ذريعــة محاربــة اإلرهابييــن، كمــا أشــار إلــى عرقلــة قــوات النظــام الســوري وصــول المســاعدات اإلنســانية، وغيــر ذلــك 
ــي  ــر الشــام والجيــش الوطن ــة تحري ــي تمارســها هيئ ــر عــن االنتهــاكات الت مــن االنتهــاكات الفظيعــة، وتحــدث التقري

ــد علــى أن ســوريا ليســت آمنــة لعــودة الاجئيــن، وهــي ليســت آمنــة للنازحيــن.  وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وأكَّ

37    منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول األطراف، الفقرة 9 )17(،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf 

38    منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول األطراف، الفقرة 9 )24(،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf 
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فــي 15/ أيلــول أصــدر التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة 
ــى أن  ــَص إل ــذي خل ــم، ال ــة فــي العال ــي عشــر لرصــد اســتخدام األســلحة العنقودي ــره الســنوي الثان )ICBL-CMC( تقري
ســوريا هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تشــهد اســتخدامًا مســتمرًا لألســلحة العنقوديــة منــذ عــام 2012، وقــد 
ــى مــن يقطــن  ــر آمــن عل ــد غي ــا فــي ســوريا فــي عــام 2020، وأكــد أن ســوريا بل ــة للضحاي ــى حصيل ــر أعل ســجل التقري
فيهــا، وهــي مــن بــاب أولــى ليســت مــاذًا آمنــًا إلعــادة الاجئيــن أو النازحيــن. وأشــار التقريــر إلــى أن النظــام الســوري هــو 

المســؤول بشــكل أساســي عــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة.

في 24/ أيلول أعلنت ميشــيل باشــيليت، مفوضة األمم المتحدة الســامية لحقوق اإلنســان أنَّ 350209 أشــخاص 
تــم تحديــد هويتهــم أنهــم قتلــوا علــى خلفيــة النــزاع فــي ســوريا بيــن آذار/ 2011 وآذار/ 2021 بينهــم 26727 إمــرأة و27126 
ــه تــم تســجيل أكبــر عــدد لعمليــات القتــل فــي محافظــة حلــب تليهــا محافظــة ريــف دمشــق  طفــًا، مشــيرة إلــى أن
ثــم حمــص ثــم إدلــب فحمــاة. وذلــك فــي مداخلــة شــفهية أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان ضمــن اجتماعــات الــدورة 

الثامنــة واألربعيــن للمجلــس فــي جنيــف. 

فــي 8/ تشــرين األول أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي دورتــه الدوريــة الثامنــة واألربعيــن 
قــرارًا عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا رحــب فيــه بالجهــود التــي تبذلهــا الــدول للتحقيــق فيمــا يحــدث مــن 
ــد فيــه أّن ســوريا  تصرفــات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وماحقــة المســؤولين عــن الجرائــم المرتكبــة هنــاك، أكَّ
مــا زالــت غيــر آمنــة لعــودة الاجئيــن والنازحيــن داخليــًا، وأدان اســتمرار العمليــات العســكرية لقــوات النظــام الســوري 

فــي درعــا وإدلــب. 
فــي 20/ تشــرين األول أورد التقريــر الــذي أصدرتــه منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، تحــت عنــوان “حيــاة أشــبه 
المــوت”، شــهادات لاجئيــن عــادوا مــن لبنــان واألردن إلــى ســوريا تعرضــوا النتهــاكات فظيعــة، مــن بينهــا القتــل، 

اإلخفــاء القســري، التعذيــب، العنــف الجنســي. 

فــي 10/ تشــرين الثانــي نشــر مرصــد األلغــام األرضيــة والذخائــر العنقوديــة تقريــره الســنوي الــذي يوّضــح زيــادة فــي 
عــدد الضحايــا بنســبة 20 % عــن إجمالــي الضحايــا المســجلين عــام 2019. وقــد ســجلت ســوريا أكبــر عــدد مــن الضحايــا 

المســجلين فــي التقريــر والذيــن قضــوا بمخلفــات هــذه األســلحة.

ــق  ــة التحقي ــة لجن ــى توصي ــه إل ــة العامــة لألمــم المتحــدة قــرارًا أشــارت في ــي أصــدرت الجمعي فــي 10/ تشــرين الثان
الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا بإنشــاء آليــة مســتقلة ذات واليــة دوليــة لتنســيق وتوحيــد المطالبــات المتعلقــة 
ــن العــام لألمــم المتحــدة  ــن تعرضــوا لاختفــاء القســري، وطالبــت األمي ــن، بمــن فيهــم األشــخاص الذي بالمفقودي
بتقديــم دراســة عــن كيفيــة تعزيــز الجهــود، بمــا فــي ذلــك مــن خــال التدابيــر واآلليــات القائمــة، لتوضيــح مصيــر وأماكــن 
وجــود المفقوديــن فــي ســوريا والتعــرف علــى الرفــات البشــرية وتقديــم الدعــم ألســرهم، بالتشــاور مــع مفوضيــة 
األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان واســتنادًا إلــى توصيــات لجنــة التحقيــق. تدعــم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
مطالــب المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وضحايــا االختفــاء القســري، بــأن يكــون هنــاك آليــة تنحصــر مهمتهــا 

بالمختفيــن قســريًا فــي ســوريا.

فــي 10/ تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان تقريــرًا يوثــق انتهــاكات النظــام الســوري 
بحــق الكــوادر الطبيــة فــي عامــي 2011 و2012، وقــال التقريــر إن النظــام الســوري اســتهدف الكــوادر الطبيــة التــي 
ســاعدت المتظاهريــن أكثــر مــن اســتهداف الكــوادر الطبيــة علــى خلفيــة سياســية، وســجل التقريــر 1644 حالــة احتجــاز 

تعســفي. 
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فــي 12/ تشــرين الثانــي حــّذر برنامــج الغــذاء العالمــي مــن أن مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي فــي ســوريا فــي أســوء 
حاالتهــا، حيــث أن “12.4 مليــون شــخصًا فــي ســوريا ال يعلمــون مــن أيــن ســيأتون بوجبتهــم الغذائيــة التاليــة، وهــذه 

زيــادة بنســبة 57 % منــذ عــام 2019 وأعلــى رقــم تــم تســجيله فــي تاريــخ ســوريا”.

فــي 29/ تشــرين الثانــي قــال فرنانــدو أريــاس، المديــر العــام لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، فــي بيانــه االفتتاحــي 
للــدورة السادســة والعشــرين لمؤتمــر الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فــي مدينــة جنيــف، إن النظــام الســوري ال 
يــزال غيــر ممتثــل لاتفاقيــة الخاصــة بنــزع األســلحة الكيميائيــة. وأضــاف أن دمشــق حتــى اآلن لــم تســتكمل أي مــن 
اإلجــراءات الخاصــة بذلــك. حيــث اســتمر النظــام الســوري فــي رفــض منــح تأشــيرة دخــول لمفتــش أســلحة تابــع 

لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، ممــا يعيــق عمــل المنظمــة وتحقيقاتهــا الجاريــة. 

فــي 30/ تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرًا قالــت فيــه أن مــا ال يقــل عــن 27 ألــف طفــًا يعيشــون 
أوضاعــًا مزريــًة فــي مخيــم الهــول، محرومــون مــن حريتهــم تعســفًا مــن خال احتجازهــم في المخيم، ودعــت المنظمة 
قــوات اإلدارة الذاتيــة التــي تســيطر علــى المخيــم لوضــع آليــة واضحــة إلعــادة األطفــال الســوريين وأمهاتهــم ومقدمي 

الرعايــة لهــم إلــى مناطقهــم التــي ينتمــون إليها. 

فــي 30/ تشــرين الثانــي أصــدر المكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء )EASO( تقريــره “تحليــل عــام ودليــل الوضــع فــي 
ســوريا”. يهــدف التقريــر بشــكل رئيــس إلــى أن يكــون أداة لصانعــي السياســات وصنــاع القرار في ســياق نظام اللجوء 
األوروبــي المشــترك )CEAS( ويهــدف إلــى المســاعدة فــي فحــص طلبــات الحمايــة الدوليــة مــن قبــل المتقدميــن مــن 
ســوريا، وتعزيــز التقــارب فــي ممارســات اتخــاذ القــرار فــي دول االتحــاد األوروبــي، ويغطــي بشــكل أساســي المــدة بيــن 

1/ كانــون الثانــي/ 2020 و31/ آذار/ 2021. 
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حاء: أبرز التحقيقات االستقصائية حول واقع االنتهاكات في سوريا:

فــي 19/ أيلــول ذكــرت صحيفــة واشــنطن بوســت األمريكيــة أن أزيــد مــن 70 شــخصًا ُقتلــوا علــى يــد متشــددين يتبعون 
لتنظيــم داعــش فــي مخيــم الهــول، وأضافــت أنــه رغــم العمليــات األمنيــة التــي شــّنتها قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 
مخيــم الهــول بحثــًا عــن خايــا التنظيــم إال أن ذلــك لــم يحــدث فارقــًا علــى أرض الواقــع، وال يــزال التنظيــم ينفــذ عمليــات 

اغتيــال ضــد كل مــن يعــارض أفــكاره.

بدايــة شــهر كانــون الثانــي نشــر مركــز كارتــر األمريكــي لألبحــاث تقريــرًا حمــل عنــوان “الطريــق نحــو تحويــل النــزاع فــي 
ســوريا إطــار عمــل لمقاربــة مرحليــة” تحــدث فيــه عــن 7 مســارات تفاوضيــة ُملّحــة، للخــروج مــن الوضــع الحالــي فــي 
ســوريا. أولهــا اإلصــاح السياســي بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، الــذي يدعــو لعمليــة سياســية فــي ســوريا، 

وصياغــة دســتور جديــد، وتنظيــم انتخابــات حــرة نزيهــة تشــرف عليهــا األمــم المتحــدة.

فــي 10/ شــباط نشــر معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق األدنــى دراســة أفــادت بــأن النظــام الســوري يســيطر حاليــًا 
علــى قرابــة 15 % مــن الحــدود البريــة مــع دول الجــوار فــي حيــن يســيطر حــزب هللا والميليشــيات الشــيعية علــى 20 % 

مــن الحــدود.

فــي 23/ شــباط نشــرت صحيفــة النيويــورك تايمــز مــادة عــن اللقــاء الــذي جمــع رئيــس النظــام الســوري مــع بعــض 
اإلعامييــن المواليــن للنظــام الســوري فــي كانــون الثانــي المنصــرم 2021 دون أن يتــم اإلعــان عنــه بشــكل مســبق، 
وأوردت الصحيفــة أنــه حيــن ســئل رئيــس النظــام الســوري عــن االنهيــار االقتصــادي فــي ســوريا، أجــاب بـــ “أعلــم” ولــم 
يقــدم خطــوات ملموســة لحــل األزمــة واكتفــى بقولــه: “يجــب علــى القنــوات التلفزيونيــة إلغــاء برامــج الطهــي حتــى ال 
تســخر مــن الســوريين بصــور طعــام بعيــد المنــال” نشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يتعامــل فيهــا النظــام 

الســوري بأســلوب مســتهتر وغيــر مســؤول فيمــا يخــص مســائل بالغــة األهميــة.

فــي 4/ آذار أصــدرت منظمــة مراقبــة الديمقراطيــة “فريــدوم هــاوس” تصنيفهــا لــدول العالــم حســب مســتوى 
الحريــة المتــاح لشــعوبها فــي عــام 2020، ووفــق هــذا التصنيــف جــاءت ســوريا مــن بيــن أســوأ البلــدان األشــد قمعــًا 

لشــعوبها. 

ــر  ــر إيكونوميكــس لتطوي ــة العالميــة “وورلــد فيجــن” وشــركة فرونتي فــي 4/ آذار قــّدر تقريــر مشــترك لمنظمــة الرؤي
النتائــج االقتصاديــة الكلفــة االقتصاديــة للنــزاع فــي ســوريا بعــد مضــي 10 ســنوات بنحــو 1.2 تريليــون دوالر أميركــي. 

وبيــن التقريــر أّن 4.8 مليــون طفــل ســوري ولــدوا خــال الســنوات العشــر الماضيــة، كل مــا عرفــوه هــو الحــرب.
ــه  ــزاع الســوري ورد في ــة للن ــار البيئي ــي دراســة اســتقصائية حــول اآلث ــادرة اإلصــاح العرب فــي 7/ نيســان أصــدرت مب
“لقــد خلــف عقــد مــن الحــرب آثــارًا بيئيــة خطيــرة بســبب كثــرة اســتخدام األســلحة المتفجــرة، واألضــرار التــي لحقــت 
ــة، وتلــوث البيئــة بصــورة عامــة، ومــا أعقــب ذلــك  ــر النفــط )ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تلــوث الترب بمصافــي تكري
مــن االعتمــاد علــى مصافــي تكريــر النفــط المؤقتــة التــي ُتســبب درجــة عاليــة مــن التلــوث(، وبســبب ســوء إدارة 

النفايــات والميــاه، وخاصــة فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة.”
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فــي 24/ أيــار نشــرت مؤسســة “اإلبــاغ عــن الجريمــة المنظمــة والفســاد )OCCRP( تقريــرًا قالــت فيــه إن النظــام 
الســوري فــرض فــي عــام 2012، علــى المواطنيــن ضريبــة “إعــادة اإلعمــار” وشــكل لجنــة للمســاهمة في إعــادة اإلعمار، 
أشــار تحليــل أجرتــه المؤسســة مــع شــركاء لهــا أن المبلــغ الــذي جمعتــه اللجنــة بلــغ قرابــة 386 مليــار ليــرة ســورية، لــم 
تنفــق فــي مســاعدة المدنييــن، وهنــاك أدلــة علــى أن معظمهــا قــد تــم تخصيصــه للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، 

فيمــا ذهــب لصالــح منشــآت عســكرية ومســاكن ألفــراد فــي قــوات النظــام الســوري.

فــي 8/ حزيــران نشــرت صحيفــة اإليكونوميســت التقريــر العالمــي لقابليــة الحيــاة فــي المــدن لعــام 2021 والــذي 
صنفــت فيــه دمشــق كأقــل المــدن قابليــة للحيــاة فيهــا فــي العالــم، محتلــة المرتبــة 140.

فــي 4/ تمــوز كشــفت صحيفــة زونتاجــس تســايتونج السويســرية أن ألمانيــا صــدرت مــواد كيميائيــة إلــى ســوريا فــي 
ــاج األلمانيــة  ــى أن شــركة برينت ــة. وأشــارت الصحيفــة إل ــاج أســلحة كيميائي عــام 2014، قــد تكــون اســتخدمت فــي إنت
ورَّدت شــحنة إلــى شــركة المتوســط للصناعــات الدوائيــة فــي ســوريا مؤلفــة مــن مــواد األيزوبروبانــول وثنائــي إيثيــل 
أميــن وهــي عنصــر أساســي فــي إنتــاج مــادة الســارين الحربيــة الكيميائيــة، لكــن الشــركة الدوائيــة اســتلمت 20 % مــن 

الشــحنة المرســلة؛ ممــا يرجــح أن بقيــة الشــحنة قــد اســتخدمها النظــام الســوري فــي إنتــاج أســلحة كيميائيــة.

أبحــاث مركــز  )CSIS(، ومركــز  الدراســات االســتراتيجية والدوليــة  أجــراه مركــز  أكــد تحقيــق  20/ تشــرين األول  فــي 
العمليــات والسياســات، ومركــز تحليــل العمليــات والبحــوث، أن البنــك المركــزي الســوري، الخاضــع للعقوبــات مــن 
قبــل المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي، قــد حصــل علــى 60 مليــون دوالر فــي عــام 
2020 مــن خــال التاعــب بالعملــة الســورية حيــث أجبــر البنــك المركــزي وكاالت األمــم المتحــدة علــى اســتخدام ســعر 

صــرف أقــل، ممــا جعــل مــن عقــود األمــم المتحــدة واحــدة مــن أكبــر الســبل لكســب النظــام الســوري للمــال.

فــي 13/ تشــرين الثانــي كشــف تحقيــق لصحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة اســتهداف طائــرات التحالف الدولــي لمحاربة 
تنظيــم داعــش تجمعــًا لمدنييــن فــي بلــدة الباغــوز فــي 18/ آذار/ 2019، تســبب فــي مقتــل 70 شــخصًا بحســب التقييــم 
األولــي ألضــرار الهجــوم. علــى إثــر هــذا التحقيــق أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة فــي 29/ تشــرين الثانــي علــى موقعهــا 

الرســمي أنــه تــم تكليــف قائــد قيــادة الجيــش األمريكــي بإجــراء مراجعــة للتحقيــق خــال مهلــة مدتهــا 90 يومــًا.

فــي 22/ تشــرين الثانــي نشــرت صحيفــة الغارديــان تحقيقــًا صحفيــًا حــول إفــراج قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن 
ســجناء مــن مقاتلــي تنظيــم داعــش مقابــل أمــوال بموجــب مخطــط “مصالحــة” تقضــي بعــدم انضمامهــم أليــة 
أجرتهــا  لوثائــق رســمية ومقابــات  إلــى منطقــة شــمال شــرق ســوريا، وفقــًا  العــودة  إرهابيــة وعــدم  تنظيمــات 
الصحيفــة مــع ســجناء خرجــوا مــن مراكــز احتجــاز تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة. أصــدر المكتــب اإلعامــي لقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة بيانيــن فــي 22 و24/ تشــرين الثانــي ينفيــان مــا ورد فــي التحقيــق.

فــي 29/ تشــرين الثانــي نشــر معهــد نيــو الينــز لاســتراتيجية والسياســة تحقيقــًا يثبــت تــورط منظمــة مســيحيو 
الشــرق SOS Chrétiens d’Orient )SOSCO( الشــريك الرســمي لوزارة الدفاع الفرنســية في تقديم الدعم لميليشــيات 
مواليــة للنظــام الســوري، متهمــة بارتــكاب جرائــم حــرب؛ مخالفــة بذلــك القوانيــن واللوائــح الفرنســية المتعلقــة 

بمكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة الفســاد والتواطــؤ فــي جرائــم الحــرب.
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سابعًا: تقدم بطيء في مسار المحاسبة:

بعــد مــرور قرابــة أحــد عشــر عامــًا علــى انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا ومــا تخللهــا مــن ارتــكاب 
انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ترقــى إلــى جرائــم حــرب، ال تــزال الخطــوات المتخــذة فــي مســار المحاســبة أقــلَّ 
مــن الحــدود المرجــوة لــردع مرتكبــي االنتهــاكات ومحاســبتهم، وُيعــد االختصــاص القضائــي العالمــي هــو الخيــار الوحيــد 
ــة نتيجــة الدعــم الروســي  ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة إل ــة بعــد فشــل اإلحال المتبقــي فــي إطــار المحاســبة الجنائي
الصينــي للنظــام الســوري، وفشــل مجلــس األمــن فــي تأســيس محكمــة جنائيــة خاصــة بســوريا. وقــد شــهد عــام 
2021 خطــوات عديــدة علــى صعيــد الشــكاوى والقضايــا ضــد مرتكبــي االنتهــاكات فــي ســوريا التــي ال ترقــى آلمــال 
الشــعب الســوري، ونأمــل أن يكــون عــام 2022 أفضــل مــن ســابقه ونؤكــد علــى دعمنــا الكامــل لمســار االختصــاص 

القضائــي العالمــي منــذ عــام 2013، وشــعارنا “ال عدالــة بــال محاســبة”.

وفيما يلي أبرز الوقائع التي رصدناها في مسار المحاسبة في العام المنصرم: 
فــي 1/ كانــون الثانــي أعلنــت المملكــة المتحــدة، إثــر خروجهــا مــن االتحــاد األوروبــي، عن التزامها بمحاســبة المســؤولين 
عــن الجرائــم فــي ســوريا ونقلهــا عقوبــات االتحــاد األوروبــي المطبقــة ضــد النظــام الســوري وشــركائه إلــى نظــام 

عقوبــات المملكــة المتحــدة الخــاص.

فــي 15/ كانــون الثانــي أضــاف االتحــاد األوروبــي فيصــل المقــداد، وزيــر الخارجيــة الســوري إلــى قائمــة األشــخاص 
المشــمولين بإجــراءات االتحــاد األوروبــي التقييديــة علــى ســوريا، ليرتفــع عــدد األشــخاص المســتهدفين بحظــر 

الســفر وتجميــد األصــول إلــى 289 شــخصًا إضافــة إلــى 70 كيــان يخضعــون لتجميــد األصــول.

ــه دعــوى قضائيــة  فــي 18/ كانــون الثانــي أعلــن مكتــب المدعــي العــام االتحــادي فــي مدينــة كارلســروه األلمانيــة أنــه وجَّ
ضــد رجليــن اثنيــن أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي مدينــة دوســلدورف منتصــف كانــون األول/ 2020 ُيشــتبه فــي 

مشــاركتهما فــي إعــدام مقــدم لــدى قــوات النظــام الســوري عــام 2012. 

ــة  ــة العالمي ــد الوالي ــا قــرارًا مهمــًا علــى صعي ــا فــي ألماني ــة العلي ــي أصــدرت المحكمــة االتحادي ــون الثان فــي 28/ كان
لماحقــة المجرميــن ضــدَّ اإلنســانية ومجرمــي الحــرب، يقضــي بنــزع الحصانــة عــن أي ضابــط أو مســؤول يتمتــع 

بالحصانــة فــي بلــده وارتكــب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية.

فــي 5/ شــباط أعلــن ســتيف بلــوك، وزيــر الخارجيــة الهولنــدي أن مجلــس الــوزراء وافــق علــى التحقيــق فــي تقديــم 
الحكومــة الهولنديــة مســاعدات ماديــة لـــ 22 مجموعــة مســلحة فــي ســوريا بيــن عامــي 2015 و2018.

فــي 22/ شــباط أعلنــت المحكمــة العليــا فــي مدينــة دوســلدورف األلمانيــة أن االدعــاء العــام حــرك دعــوى قضائيــة 
ضــد رجليــن ســوريين لاشــتباه باشــتراكهما فــي إعــدام ضابــط فــي فصائــل المعارضــة الســورية فــي عــام 2012، 

ــن فــي تمــوز/ 2020. ــى الرجلي وســتبدأ محاكمتهمــا فــي 4/ آذار، وقــد ألقــي القبــض عل
 

فــي 4/ آذار أعلــن وزيــر خارجيــة كنــدا، مــارك غارنــو، أنَّ بــاده أبلغــت ســوريا نيتهــا محاســبتها علــى انتهــاكات جســيمة 
لحقــوق اإلنســان، ال ســيما التعذيــب بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ويمكــن مقاضــاة النظــام الســوري أمــام 
محكمــة العــدل الدوليــة بموجــب “اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب” ألن ســوريا طــرف فيهــا. وفــي 12/ آذار صــدر بيــان 
مشــترك عــن الحكومتيــن الكنديــة والهولنديــة أعلنتــا عبــره تعــاون البلديــن علــى صعيــد محاســبة النظــام الســوري 
علــى االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي بمــا فيهــا التعذيــب بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وكانــت هولنــدا 
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قــد اتخــذت خطــوات مماثلــة فــي أيلــول مــن العــام األســبق 2020، وندعــم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
ــدة صــادق عليهــا  ــات عدي ــل دول أخــرى تجــاه اتفاقي ــة مــن قب ــد مــن الخطــوات المماثل هــذه الخطــوة ونرحــب بمزي

 فظيــع وال بــدَّ مــن مســاءلته.  
ٍ
النظــام الســوري لكنــه انتهكهــا علــى نحــو

وفــي 12/ آذار أيضــًا أعلنــت الحكومــة الهولنديــة علــى لســان وزيــر خارجيتهــا، ســتيف بلــوك، أنَّ النظــام الســوري وافــق 
علــى التفــاوض مــع هولنــدا، بشــأن قرارهــا محاســبته علــى االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي ارتكبهــا فــي 
ســوريا. وأبــدت الحكومــة الهولنــدي رغبتهــا بتولــي كنــدا المحادثــات مــع ســوريا، وأكــد بيــان وزيــر الخارجيــة أّنــه فــي حــال 

فشــلت المحادثــات فــي تحقيــق العدالــة للضحايــا فلــن تتــردد هولنــدا وكنــدا فــي رفــع األمــر إلــى محكمــة دوليــة.

فــي 13/ آذار أعلنــت غرفــة العــدل الدوليــة Guernica 37 International Justice Chambers فــي بيــان صحفــي أنهــا 
تقدمــت بملفيــن ســريين إلــى وحــدة جرائــم الحــرب التابعــة لقيــادة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لشــرطة العاصمــة 
ــي تحمــل  ــة )SO15( لفتــح تحقيــق ضــد أســماء األخــرس، زوجــة رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، الت البريطاني
الجنســية البريطانيــة – الســورية بتهمــة التحريــض والتشــجيع علــى ارتــكاب أعمــال إرهابيــة فــي ســوريا، ودعــا البيــان 

ــة. ــى محاكمتهــا وعــدم االكتفــاء بتجريدهــا مــن جنســيتها البريطاني إل

فــي 15/ آذار أعلنــت المملكــة المتحــدة عــن مجموعــة جديــدة مــن العقوبــات بحــق النظــام الســوري، تشــمل هــذه 
العقوبــات حظــر ســفر وتجميــد أصــول ســتة مــن أركان النظــام الســوري، وهــم فيصــل المقــداد وزيــر الخارجيــة، لونــا 
ــراء  ــارز يمــول النظــام الســوري، محمــد ب الشــبل مستشــارة رئيــس النظــام الســوري، ياســر إبراهيــم رجــل أعمــال ب
ــارز يعمــل فــي قطاعــات اقتصاديــة متعــددة أبرزهــا تجــارة المــواد النفطيــة، اللــواء مالــك  القاطرجــي رجــل أعمــال ب

عليــاء قائــد الحــرس الجمهــوري، اللــواء زيــد صــاح قائــد الفيلــق الخامــس فــي الجيــش الســوري.

فــي 15/ آذار تقدمــت عائلــة شــخص تــم تعذيبــه وقطــع رأســه علــى يــد قــوات فاغنــر الروســية فــي ســوريا، بدعــم 
مــن ثــاث منظمــات حقوقيــة )المركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر، والفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ومركــز 
ميموريــال الروســي لحقــوق اإلنســان( بدعــوى أمــام القضــاء الروســي، هــي األولــى مــن نوعهــا، لمحاســبة المشــتبه 

بهــم فــي تعذيــب الضحيــة وقتلــه.

فــي 21/ نيســان، اعتمــَدت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة القــرار C-25/DEC.9، الــذي عّلقــت بموجبــه بعض حقوق 
وامتيــازات ســوريا كدولــة عضــو فــي المنظمــة، وجــاء ذلــك ضمــن أعمــال الــدورة الـــ 25 لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي 

 .)CWC( اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة

د مجلــس االتحــاد األوروبــي اإلجــراءات التقييديــة التــي فرضهــا االتحــاد علــى كيانــات وأفــراد مرتبطــون  فــي 27/ أيــار، مــدَّ
بالنظــام الســوري مــدة عــام إضافــي، حتــى 1/ حزيــران/ 2022، ونشــير إلــى أن هــذه العقوبــات تــم فرضهــا فــي عــام 2011 
ــة 283 شــخصًا )بعــد  ــات الحالي ردًا علــى قمــع النظــام الســوري العنيــف للســكان المدنييــن، وتضــمُّ قائمــة العقوب

شــطب خمســة متوفيــن( و70 كيانــًا مســتهدفون بتجميــد األصــول وحظــر الســفر.

فــي 28/ تمــوز فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة، ألول مــرة منــذ تولــي الرئيــس األمريكــي بايــدن الســلطة، عقوبــات علــى 
8 أفــراد و10 كيانــات فــي ســوريا، مــن بينهــا ســجن صيدنايــا العســكري وفــرع الخطيــب.
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فــي 28/ تمــوز نشــر موقــع المدعــي العــام االتحــادي فــي ألمانيــا الئحــة اتهــام الطبيــب الســوري عــاء. م التــي وجههــا 
المدعــي العــام األلمانــي فــي مدينــة فرانكفــورت إلــى المحكمــة العليــا فــي فرانكفــورت، فــي 15/ تمــوز، والتــي تتضمــن 
اتهامــات فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية والتســبب فــي إصابــات جســدية جســيمة ضــد معتقليــن لــدى النظــام 
الســوري، نشــير إلــى أن المتهــم وصــل منتصــف عــام 2015 إلــى ألمانيــا حيــث عمــل طبيبــًا، واعتقــل فــي حزيــران 2020 

بنــاًء علــى تقاريــر تطرقــت النتهاكــه حقــوق اإلنســان ومــا زال قيــد االحتجــاز االحتياطــي.

فــي 2/ تشــرين األول نشــرت وزارة العــدل األمريكيــة بيانــًا أعلنــت فيــه بــدء الدعــوى القضائيــة بحــق المواطــن الكنــدي 
المولــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية محمــد خليفــة، المعــروف بأبــي رضــوان الكنــدي، وذلــك فــي واليــة فيرجينيــا 
األمريكيــة بتهمــة االنتســاب إلــى تنظيــم داعــش. وأوضــح البيــان أن محمــد قــد شــغل مناصــب مهمــة فــي تنظيــم 
داعــش منــذ عــام 2013 واســتمر فيهــا إلــى أن ألقــي القبــض عليــه مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي كانــون 

الثانــي/ 2019.

فــي 11/ تشــرين األول، أعلــن االتحــاد األوروبــي فــي بيــان لــه قــرار تمديــد العقوبــات واإلجــراءات التقييديــة ضــد انتشــار 
األفــراد  يســتهدف  الــذي   .-  2022 األول/  تشــرين   /16 -حتــى  إضافــي  عــام  مــدة  الكيميائيــة  األســلحة  واســتخدام 
ــر واســتخدام المــواد واألســلحة الكيميائيــة وكل مــن يقــدم الدعــم  ــات المســؤولة بشــكل مباشــر عــن تطوي والكيان
ــت الائحــة التــي تشــملها هــذه العقوبــات 15 شــخصًا بينهــم 5 ســوريين والبقيــة أغلبهــم  الفنــي والمــادي لهــا، وضمَّ
مــن الجنســية الروســية، إضافــة لكيانيــن ســوري وروســي. وتشــمل العقوبــات حظــر ســفر إلــى دول االتحــاد األوروبــي 

وتجميــد أصــول لألفــراد والكيانــات. 
 

ــدت المحكمــة االتحاديــة األلمانيــة فــي مدينــة كالســروه حكمــاً بالســجن المؤبــد ضــدَّ شــخص  فــي 19/ تشــرين األول أيَّ
متــورط فــي مذبحــة مكــب النفايــات فــي مدينــة الطبقــة شــرق ســوريا عــام 2013، والتي قتل فيها عــدد من األفــراد التابعين 
للشــرطة وقــوات الجيــش وحــراس أمــن لــدى النظــام الســوري، تــمَّ أســرهم خــال اســتياء “جبهــة النصــرة” علــى مدينــة 
الرقــة. كمــا أيــدت المحكمــة أحكامــاً بالســجن متفاوتــة بحــق ثاثــة أشــخاص قاتلــوا فــي صفــوف تنظيــم جبهــة النصــرة، 

وحســب مــا نشــر موقــع )DW( األلمانــي فــإن المتهميــن وصلــوا إلــى أوروبــا وأقامــوا مؤخــراً فــي مــدن ألمانيــة مختلفــة.

فــي 26/ تشــرين األول بــدأت محكمــة أودنســي فــي الدنمــارك جلســات االســتماع فيمــا يتعلــق بدعــوى مقامــة ضــد 
شــركة دنماركيــة لخرقهــا العقوبــات المفروضــة مــن قبــل االتحــاد األوروبــي علــى النظــام الســوري. وحســب مــا نقلــت 
وكالــة رويتــرز فــإن شــركة “دان بانكرينــغ” قامــت ببيــع نحــو 172 ألــف طــن مــن مــادة وقــود الطائــرات “الكيروســين” بيــن 

عامــي 2015 و2017 لشــركتين روســيتين قامتــا بتســليمها للنظــام الســوري فــي مينــاء بانيــاس فــي الاذقيــة. 

فــي 28/ تشــرين األول نشــر مكتــب النيابــة العامــة فــي مدينــة هامبــورغ األلمانيــة بيانــًا قــال فيــه إن مكتــب المدعــي 
ــه اتهامــات ضــدَّ مواطــن ســوري، يبلــغ مــن العمــر 27 عامــًا، بتهمــة انتمائــه إلــى فصيــل أحــرار  العــام فــي هامبــورغ وجَّ
الشــام والمشــاركة فــي حصــار قــرى ذات أغلبيــة مــن الطائفــة الشــيعية إضافــة للظهــور فــي فيديــو دعائــي ألحــرار 
الشــام تــم تصويــره فــي منطقــة يســيطر عليهــا الفصيــل. وأشــار البيــان إلــى أن المتهــم قــد غــادر ســوريا فــي كانــون 

الثانــي/ 2016 إلــى ألمانيــا. 

فــي 1/ تشــرين الثانــي أعلنــت منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي بيــان لهــا عــن بــدء جلســات “محكمــة الشــعب”، بقيادة 
)FPU( Free Press Unlimited، ولجنــة حمايــة الصحفييــن )CPJ(، ومراســلون بــا حــدود )RSF( فــي 2/ تشــرين الثانــي. 
واعتبــر البيــان أن هــذه المحاكمــة هــي شــكل مــن أشــكال تحقيــق العدالــة الشــعبية لمحاســبة األنظمــة والحكومــات 
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التــي مارســت القتــل بحــق الصحفييــن، وتعتمــد المحكمــة علــى التحقيقــات والتحليــل القانونــي الدقيــق، الــذي يشــمل 
قضايــا محــددة فــي ثــاث بلــدان مــن بينهــم ســوريا. وتضمنــت الئحــة االتهــام، اتهامــات ضــد حكومــات ســريانكا 
والمكســيك وســوريا لفشــلها فــي تحقيــق العدالــة فــي جرائــم قتــل الســانثا ويكريماتونــج وميغيــل أنجيــل لوبيــز 

فياســكو ونبيــل الشــربجي، الــذي قضــى بســبب التعذيــب فــي ســجن صيدنايــا التابــع للنظــام الســوري عــام 2015.

ــا فــي بيــان لهــا قبــول  ــا فــي مدينــة فرانكفــورت فــي ألماني ــي أعلنــت المحكمــة اإلقليميــة العلي فــي 10/ تشــرين الثان
أغلــب التهــم الــواردة فــي الئحــة االتهــام الموجهــة للطبيــب “عــاء. م”، التــي ينــدرج معظمهــا فــي خانــة الجرائــم ضــد 
االنســانية. وقــد تضمنــت التهــم التــي تــم قبولهــا، تعذيــب ســجناء مــن المعارضــة ضــد النظــام الســوري فــي مدينــة 
حمــص فــي ســوريا فــي عامــي 2011 و2012 وذلــك فــي المستشــفى العســكري وفــي ســجن المخابــرات العســكرية، 

هــذا إضافــة إلــى تهمــة القتــل العمــد ألحــد المعتقليــن.

فــي 15/ تشــرين الثانــي نشــر الموقــع الرســمي لمجلــس االتحــاد األوروبــي بيانــًا عــن قــرار المجلــس إضافــة 4 وزراء تــم 
تعيينهــم مؤخــرًا فــي حكومــة النظــام الســوري إلــى قائمــة العقوبــات التــي يفرضهــا المجلــس علــى 287 شــخصًا و70 
كيانــًا لعاقتهــم باالنتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام الســوري فــي ســوريا. وطالــت العقوبــات بطــرس الحــاق، وزيــر 
اإلعــام، وعمــرو ســالم، وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك، ومحمــد ســيف الديــن، وزيــر الشــؤون االجتماعيــة 

والعمــل، وديــاال بــركات، وزيــرة الدولــة. وتشــتمل العقوبــات علــى تجميــد أصــول وحظــر مــن الســفر.

فــي 27/ تشــرين الثانــي نشــر موقــع DW األلمانــي أن محكمــة مدينــة دوســلدورف األلمانيــة حكمــت علــى مواطــن 
ألمانــي، كان يعمــل حارســًا فــي أحــد ســجون تنظيــم داعــش فــي مدينــة منبــج بريــف حلــب، بالســجن عشــر ســنوات 

بتهمــة القتــل العمــد لمشــاركته فــي تعذيــب ســجين؛ مــا أدى إلــى موتــه.

 فــي 2/ كانــون األول أصــدر مجلــس االتحــاد األوروبــي قــرارًا بفــرض تدابيــر تقييديــة علــى 17 فــردًا و11 كيانًا لمســؤوليتهم 
فــي أزمــة الاجئيــن علــى الحــدود البياروســية. وكان مــن بيــن هــذه الكيانــات، شــركة طيــران أجنحــة الشــام الســورية 
وذلــك لتواطئهــا فــي أزمــة الاجئيــن المذكــورة، حيــث ســاهمت الشــركة فــي أنشــطة نظــام لوكاشــينكا فــي بياروســيا 

والتــي تســهل العبــور غيــر القانونــي للحــدود الخارجيــة لاتحــاد األوروبــي.

ــات علــى بعــض األشــخاص المســؤولين  ــة األمريكيــة قــرارًا بفــرض عقوب فــي 7/ كانــون األول أصــدرت وزارة الخزان
أو المتواطئيــن فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وعلــى الكيانــات التــي يملكهــا أو يســيطر عليهــا هــؤالء 
األشــخاص الذيــن مــن بينهــم ضبــاط فــي القــوات واألجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري. وشــملت العقوبــات 
اللــواء توفيــق خضــور لصلتــه بهجــوم كيميائــي علــى الغوطة الشــرقية في نيســان عــام 2018، واللــواء محمد حاصوري 
لتنفيــذه شــخصيًا هجمــات جويــة بعضهــا كيماويــة علــى مدنييــن ســوريين، وأديــب ســامة مســاعد مديــر المخابــرات 
الجويــة فــي النظــام الســوري كونــه جــزءًا ال يتجــزأ مــن جهــاز األمــن القمعــي للنظــام الســوري، وقحطــان خليــل رئيــس 
اللجنــة األمنيــة فــي جنوبــي ســوريا، كمــال الحســن قائــد الفــرع 227 المســؤول عــن العمليــات المشــتركة مــع حــزب هللا 
فــي ســوريا. وقــد زودت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخارجيــة األمريكيــة بقوائــم ألشــخاص قامــوا بارتــكاب 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، تضمنــت مــن تــم إضافتهــم إلــى قائمــة العقوبــات األخيــرة.
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فــي 26/ كانــون األول نقــل موقــع تلفزيــون فرانــس 24 عــن وكالــة األنبــاء الفرنســية، أن الســلطات الفرنســية وجهــت 
تهمــة “التواطــؤ فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب” لفرنســي مــن أصــل ســوري، كان قــد اعتقــل بعــد االشــتباه 
بتزويــده النظــام الســوري بمكونــات لتصنيــع أســلحة كيميائيــة اســتخدمت فــي ســوريا، وذلــك عبــر شــركة شــحن 

يملكهــا، وقــد وضــع المتهــم رهــن الحبــس االحتياطــي.

دور الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في دعم مسار المحاسبة في عام 2021:

إنَّ الهــدَف الرئيــس للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا هــو 
فــاظ علــى حقــوق كافــة الضحايــا، ومحاســبة المجرميــن تحقيقــًا للعدالــة، ودعمــًا لمســار العدالــة االنتقاليــة وتخليد 

ِ
الح

الذكــرى، وللمســاهمة فــي عمليــات المناصــرة سياســيًا واجتماعيــًا. وقــد كثفــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
مــن جهودهــا فــي عــام 2021 ضمــن مســار المحاســبة، ومــن أبــرز مــا قامــت بــه:

.)PHR( مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان

ــد مــن 30 منظمــة  ــب أزي ــى جان المشــاركة فــي تأســيس التحالــف العالمــي بشــأن الحــرب والنزاعــات والصحــة إل
مــن مختلــف دول العالــم بهــدف تعزيــز التنســيق والتعــاون فــي مجــال الصحــة والعمــل اإلنســاني ودعــم األصــوات 
ــة بإنهــاء الحــروب والعنــف الجماعــي والنــزاع المســلح، التــي تشــكل تهديــدات أساســية للصحــة  الجماعيــة المنادي

والنظــم الصحيــة.

ــر الحقوقيــة الدوليــة، مــن  ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المصــدر األساســي لعــدد مــن التقاري وكانــت بيان
أبرزهــا:

تقريــر المكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء عــن الخدمــة العســكرية فــي ســوريا، الصــادر فــي نيســان، الــذي يهــدف 	 
لتوفيــر المعلومــات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بالخدمــة العســكرية فــي جيــش النظــام الســوري لتحديــد وضــع 

الحمايــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك وضــع الاجئيــن والحمايــة الموفــرة لهــم.

التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لرصــد اســتخدام األســلحة العنقوديــة فــي العالــم الــذي أصــدره التحالــف الدولــي  	
للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة )CMC	ICBL( فــي أيلــول.

التقريــر الســنوي الثالــث والعشــرين لرصــد اســتخدام األلغــام األرضيــة فــي العالم، الصــادر عن التحالــف ذاته، في  	
تشــرين الثانــي. ونشــير إلــى أن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائر 

العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة )CMC	ICBL(، والمصدر األساســي للبيانات عن ســوريا.
تقريــر التحليــل العــام ودليــل الحالــة فــي ســوريا الصــادر عــن المكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء )EASO(، الصــادر فــي 	 

تشــرين الثانــي، والــذي يهــدف بشــكل رئيــس إلــى أن يكــون أداة لصانعــي السياســات وصنــاع القــرار فــي ســياق 
.)CEAS( ــي المشــترك نظــام اللجــوء األوروب

تقريــر منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقوق اإلنســان الصادر في تشــرين الثاني بعنوان “الناجــون، والقتلى، والمختفون،  	
احتجــاز العامليــن الصحييــن فــي ســوريا 2011 – 2012”، والــذي وثــق انتهــاكات النظــام الســوري بحــق الكــوادر الطبيــة 
فــي عامــي 2011 و2012، وقــد ســاهمنا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالعمــل المشــترك مــع المنظمــة 
حيــث قمنــا بمشــاركة البيانــات التــي وثقناهــا، والتــي قــال عنهــا التقريــر أنهــا األضخــم واألكثــر اكتمــااًل وتحديثــًا مقارنة 

مــع المصــادر األخرى. 
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كمــا كانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن المصــادر األبــرز للمعلومــات فــي العديــد مــن تقاريــر وزارات 
الخارجيــة وتقاريــر الحالــة لــدول العالــم، علــى ســبيل المثــال:

قــرار البرلمــان األوروبــي بشــأن الصــراع الســوري، الصــادر فــي 11/ آذار، والــذي أدان جميــع الفظائــع واالنتهــاكات  	
ــر المجتمــع الدولــي بخطــورة وحجــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان  لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني وذكَّ
فــي ســوريا التــي ترتكبهــا مختلــف أطــراف النــزاع، وأشــار إلــى مســؤولية النظــام الســوري الجســيمة عــن هــذه 

االنتهــاكات. 

تقريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن حريــة األديــان فــي ســوريا لعــام 2020، الــذي صــدر فــي آذار، وأكــد أن العنــف  	
الطائفــي ال يــزال مســتمرًا فــي ســوريا.

ــنوي لمكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق  	 التَّقريــر السَّ
اإلنســان لمختلــف دول العالــم فــي عــام 2020.

تقرير وزارة الخارجية الهولندية العام عن الوضع في سوريا، الصادر في حزيران 2021. 	

وفــي إطــار مشــاركة الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الدعــوة المقامــة ضــد أنــور رســان، أكــدت الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان فــي بيــان لهــا فــي 9/ تشــرين الثانــي علــى ضــرورة إدراج تهمــة اإلخفــاء القســري ضــد 
ــا، وذكــر البيــان أن المدعــي  ــا فــي كوبلنــز فــي ألماني ــة أمــام المحكمــة اإلقليميــة العلي المتهــم أ.ر فــي محكمتــه الجاري
ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فضــل عبــد الغنــي للتحــدث فــي المحكمــة عــن  العــام طالــب باســتدعاء مدي

ــم توثيقهــا. ــي ت ــات المختفيــن قســريًا الت بيان

قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 14/ تمــوز، تقريــرًا إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ويأتــي 
ذلــك ضمــن مســاهمة “أصحــاب المصلحــة اآلخــرون” فــي وثائــق الــدورة الثالثــة لاســتعراض الــدوري الشــامل؛ 
وذلــك للمســاهمة فــي الموجــز الــذي تتقــدم بــه المفوضيــة فــي الجلســة األربعيــن المزمــع عقدهــا فــي كانــون الثانــي 

وشــباط/ 2022.

مــت أحــداث جانبيــة  شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 فــي فعاليــات دوليــة وأمميــة، كمــا نظَّ
علــى هامــش أحــداث دوليــة، وجميــع هــذه الجهــود تصــبُّ فــي إطــار عمليــات المناصــرة، وحشــد التأييــد، وُتســهم فــي 

مســار المحاســبة، وكان مــن أبرزهــا: 

22/ كانــون الثانــي: فعاليــة بعنــوان “أطفــال ســوريا... األمــل المفقــود” إلطــاق التقريــر الســنوي التاســع عــن 
االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا منــذ آذار 2011. 

ــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي عــام 2020،  ــر الســنوي العاشــر: أب 8/ شــباط: فعاليــة إلطــاق التقري
تحــت عنــوان “العقــد الدامــي”.

25/ آذار: فعاليــة بمناســبة الذكــرى الســنوية العاشــرة النطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، 
بمشــاركة عــدد مــن دول العالــم وعلــى هامــش مؤتمــر بروكســل الخامــس، تحــت عنــوان “ســوريا: عقــد مــن اإلفــات 

مــن العقــاب وضــرورة المســاءلة عــن االنتهــاكات المســتمرة لحقــوق اإلنســان”.
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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”. 

5/ تشــرين األول: فعاليــة عاليــة المســتوى علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، تحــت عنوان 
“100 ألــف وعــداد االختفــاء القســري فــي ازديــاد: الســعي لتحقيــق العدالــة للمفقوديــن في ســوريا”.  

22/ تشــرين األول: فعاليــة بعنــوان “النهــوض بقضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا مســؤوليتنا جميعــًا” 
بالتعــاون مــع منظمــات ميثــاق الحقيقــة والعدالــة. 

كمــا قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بترشــيح الطفــل الســوري محمــد نــور األســمر للحصــول علــى جائــزة 
الســام الدوليــة لألطفــال لعــام 2021، وفــي تشــرين األول 2021 تــم اإلعــان عــن قبــول ترشــيح محمــد إلــى جانــب 162 

طفــًا وطفلــة مــن حــول العالــم. 

وبســبب الــدور الــذي تقــوم بــه الشــبكة فــي مجــال التوثيــق والمناصــرة، يتعــرض الموقــع الرســمي للشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان لهجمــات إلكترونيــة بشــكل مســتمر تصاعــدت حــدة وكثافــة الهجمــات اإللكترونيــة في عــام 2021، 
بعــد صــدور التقريــر الســنوي الســادس عــن انتهــاكات القــوات الروســية فــي ســوريا منــذ تدخلهــا العســكري فــي 30/ 
أيلــول، هدفــت إلــى عرقلــة تصفحــه، تمهيــدًا إليقافــه نهائيــًا، أظهــرت مخططــات بيانيــة مقدمــة مــن خدمــة الحمايــة 

Cloudflare أن مصــدر الغالبيــة العظمــى مــن الهجمــات هــو روســيا.
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ثامنًا: االستنتاجات والتَّوصيات: 

االستنتاجات القانونية:
فشــل النظــام الســوري فــي مســؤوليته فــي حمايــة شــعبه مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، إنَّ هــذه 	 

المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكنــة، وعندمــا تخفق 
الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا فــي 
حالــة النظــام الســوري، فــإن مــن مســؤولية المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة 

وحاســمة وفــي الوقــت المناســب39 .
انتهكــت كافــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا كًا مــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، 	 

والنظــام الســوري وحلفــاؤه هــم المرتكــب للكــمِّ األكبــر مــن االنتهــاكات.
لقــد ارتكبــت قــوات النظــام الســوري انتهــاكات متعــددة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، والتَّعذيــب، والتشــريد 	 

 نطاقهــا 
ِ
ــَعة

ِ
القســري، وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي ترقــى إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية؛ بســبب منهجيتهــا وس

 الحكومــة 
ِ

معــًا. كمــا ارتكبــت جرائــم حــرب عبــر القصــف العشــوائي، وتدميــر المنشــآت واألبنيــة، ولــم تكتــف
الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخــرق قــرارات مجلــس األمــن، وبشــكل 
خــاص القــرار رقــم 2042 المتعلــق باإلفــراج عــن المعتقليــن، والقــرار 2139 الخــاص بوقــف الهجمــات العشــوائية 
ــر الغطــاء الروســي الصينــي  ة عب ــة محاســبة، بــل يحظــى ذلــك بالشــرعيَّ واالختفــاء القســري، وكل ذلــك دون أي

ــي.  مــت الغرب والصَّ
النظــام الســوري ال يكتــرث بعمليــة االنتقــال السياســي ألنهــا ســوف تــؤدي إلــى االنتقــال مــن الديكتاتوريــة إلــى 	 

الديمقراطيــة.
خرقــت القــوات الروســية قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 وأيضًا القرار رقم 2254 عبر عمليات القصف العشــوائي، 	 

إضافــة إلــى انتهــاك العديــد مــن بنــود القانــون اإلنســاني الدولــي ُمرتكبــة عشــرات االنتهــاكات التــي ترقــى إلــى 
جرائــم حــرب عبــر عمليــات القصــف العشــوائي عديــم التمييــز وغيــر المتناســب فــي حجــم القــوة المفرطــة، وأيضــًا 

ل جرائــم حــرب. انتهكــت عبــر جريمــة القتــل العمــد المــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي، مــا ُيشــكِّ
لــم تقــم الســلطات الروســية أو الســورية بأيــة تحقيقــات جديــة عــن هــذه الهجمــات، أو حتــى عــن غيرهــا فــي 	 

ــادة الروســية والســورية ســواء العســكرية منهــا أو السياســية المســؤولية عــن هــذه  الســابق، وتتحمــل القي
الهجمــات اســتنادًا إلــى مبــدأ مســؤولية القيــادة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني40 ، فهــم لــم يمنعــوا الهجمــات، 
ولــم يعاقبــوا المســؤولين عنهــا، بــل إن الهجمــات المتكــررة الواســعة تــدل علــى أنهــا ال يمكــن أن تكــون ســوى 
سياســة دولــة مــن أعلــى القيــادة الروســية والســورية، ممــا يجعلهــم متورطيــن فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائم 
حــرب، وال بــدَّ مــن فــرض عقوبــات مــن قبــل مختلــف دول العالــم تســتهدف كافــة المتورطيــن فــي هــذه الهجمــات 

البربريــة.
انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام العديــد مــن الحقــوق األساســية كالحــق فــي الحيــاة، كمــا مارســت العديــد مــن 	 

االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، إضافــة إلــى العديــد مــن جرائــم الحــرب عبــر عمليــات القصــف عديــم 
ــلب والخطــف والتضييــق علــى النســاء وتقييــد حريــة التنقــل ومحاولــة فــرض آيديولوجيــا  التمييــز، وعمليــات السَّ

دينيــة متطرفــة.
ارتكبــت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــوات الجيــش الوطنــي العديــد مــن انتهــاكات القانــون الدولــي 	 

اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وفــي مقدمتهــا عمليــات التعذيــب واإلخفــاء القســري وســرقة 
الممتلــكات، والتمييــز العرقــي.

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1 ،139 39    األمم المتحدة، الجمعية العامة، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الفقرة

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 40    اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، المادة
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انتهكــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة العديــد مــن الحقــوق األساســية كالحــق فــي الحيــاة، 	 
كمــا مارســت العديــد مــن االنتهــاكات كالتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، وعمليــات التَّهجيــر والتجنيــد القســري 
ونهــب مــوارد المنطقــة كالنفــط والغــاز دون إصــدار أيــة تقاريــر شــفافية ماليــة عــن عوائدهــا وأيــن يتــم صرفهــا، 

ولدينــا تخــوف أن تذهــب لدعــم اإلرهــاب إلــى حــزب العمــال الكردســتاني قائــد حــزب االتحــاد الديمقراطــي.
فشــلت قــوات التحالــف الدولــي خــال جميــع الســنوات وبشــكل خــاص عقــب دحــر تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي 	 

تحقيــق اســتقرار سياســي فــي شــمال شــرق ســوريا عبــر انتخابــات محليــة ديمقراطيــة يتــم مــن خالهــا تســليم 
الحكــم ألشــخاص منتخبيــن بشــكل ديمقراطــي وغيــر محســوبين علــى جهــة واحــدة عرقيــة أو مذهبيــة.

تــة 	  ــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّ اســتخدام التفجيــرات عــن بعــد الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ
بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق 

صــارخ التفاقيــة جنيــف 414 .
مقتــل نســبة مرتفعــة مــن الســوريين بســبب األلغــام، ولــم تكشــف أيٌّ مــن القــوى الفاعلــة فــي النــزاع الســوري 	 

عــن خرائــط لألماكــن التــي زرعــت فيهــا األلغــام، هــذا يــدل علــى اســتهتار بــأرواح المدنييــن، واألطفــال منهــم علــى 
وجــه الخصــوص.

بت فــي انهيــار الدولــة 	  تداعيــات االنتهــاكات الكارثيــة المتراكمــة والمســتمرة علــى مــدى إحــدى عشــر عامــًا تســبَّ
ــت  ــو تحول ــأي انتقــال سياســي ول ــل ب ــن يقب الســورية ألن النظــام الســوري متغلــل فيهــا كجســم ســرطاني ول

ســوريا إلــى أكثــر دولــة فاشــلة فــي العالــم، وتفتــت المجتمــع الســوري وتشــرد الماييــن.

التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

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، بمــا فــي ذلــك الهجمــات ضــد 
المرافــق الطبيــة والعامليــن فــي المجــال الطبــي، وأي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 

القصــف المدفعــي والقصــف الجــوي”.
إيجــاد طــرق وآليــات لتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن رقــم 2041 و2042 و2139 والبنــد 12 فــي القــرار رقــم 2254، الخاصة 	 

بالمعتقلين والمختفين قســرياً في سوريا.
اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحدة لحماية المعتقلين من المــوت داخل مراكز االحتجــاز، ولوضع 	 

حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا، كونــه ُيهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع، وإيقــاف عمليــات التعذيــب 
والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أســرع 

وقت.
 قسرياً في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. 	 

ٍ
الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختف

إثــَر عــدم التــزام األطــراف وبشــكل خــاص النظــام الســوري بــأي مــن قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ســواء المتعلقــة 	 
باألســلحة الكيميائيــة أو البراميــل المتفجــرة أو االختفــاء القســري، ال يبقــى أمــام مجلــس األمــن الدولي بعد أحد عشــر 

عامــاً ســوى التَّدخــل عســكرياً؛ بهــدف حمايــة المدنيين الســوريين.
يجــب علــى أعضــاء فــي مجلــس األمــن التَّوقــف عــن اســتخدام حق النقــض لحماية النظام الســوري، الــذي ارتكب على 	 

مــدى قرابــة عشــرة أعــوام مئــات آالف االنتهــاكات، التــي ُتشــكل فــي كثير منهــا جرائم ضدَّ اإلنســانية وجرائــم حرب.
نقــل المســألة الســورية مــن مجلــس األمــن إلــى الجمعيــة العامة لألمم المتحدة بعد فشــل أزيد من عشــر ســنوات 	 

فــي حمايــة المدنيين وفــي إنهاء النزاع الســوري.

41    اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب المؤرخــة فــي 12آب/أغســطس 1949، المــادة 27، المــادة 31، المــادة 32، 

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm

 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C&action=openDocument
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إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية 	 
وجرائــم الحــرب.

العمــل بشــكل جــدي علــى تحقيــق االنتقــال السياســي وفقــًا لبيــان جنيــف واحــد وقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254، 	 
ســعيًا نحــو تحقيــق االســتقرار ووحــدة األراضــي الســورية وعــودة الاجئيــن والنازحيــن الكريمــة واآلمنــة.

إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم 	 
مــن الدمــار والنهــب والتخريــب. 

مراقبة مزاعم استمرار توريد النظام اإليراني األسلحة والعتاد والميليشيات للنظام السوري.	 
ضمــان أمــن وســامة ماييــن الاجئيــن الســوريين وخاصــة النســاء واألطفــال. الذيــن تشــردوا فــي دول العالــم، 	 

وكفالــة ســامتهم مــن االعتقــال أو التَّعذيــب أو اإلخفــاء القســري فــي حــال رغبتهــم فــي العــودة إلــى المناطــق 
التــي ســيطر عليهــا النظــام الســوري.

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

برعــات الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ
تخصيــص مبلــغ إلزالــة األلغــام التــي خلفهــا النــزاع الســوري مــن صنــدوق األمم المتحــدة المخصص للمســاعدة 	 

فــي إزالــة األلغــام، وبشــكل خــاص فــي المناطــق المســتعدة للقيــام بهــذه المهمة بشــفافية ونزاهة.

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

إلــى  ــعي  اإلغاثــي. والسَّ عيــد  الصَّ مــة علــى  المقدَّ الدعــم  وزيــادة جرعــات  الســوري.  الشــعب  لدعــم  تحالفــات 
ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه 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 )ICR2P( 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.
إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم ضــد 	 

ــى مــدى  ــد عل ــذي امت ــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــات مــن العقــاب ال ــم الحــرب عل اإلنســانية وجرائ
قرابــة عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا.

توســيع العقوبــات السياســية واالقتصاديــة ضــد النظــام الروســي بســبب ارتكابــه جرائــم حــرب فــي ســوريا، 	 
وبســبب اســتمراره فــي خــرق العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري، ومســاعدته فــي خــرق قــرارات 

مجلــس األمــن بمــا فيهــا المتعلقــة بعــدم تكــرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والبراميــل المتفجــرة.
تشــكيل ضغــط حقيقــي علــى روســيا وإيــران واعتبارهمــا شــريَكين رئيَســين فــي االنتهــاكات التــي ترتكــب فــي 	 

ســوريا؛ نظــرًا الســتمرارهما فــي تزويــد النِّظــام الســوري بالســاح، والشــتراكهما المباشــر فــي آالف االنتهــاكات 
بحــق المواطــن الســوري.
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تأميــن حمايــة ومســاعدة النســاء واألطفــال المشــردون قســريًا مــن نازحيــن والجئيــن، ومراعــاة احتياجاتهــن 	 
ــدًا. ــة تحدي الخاصــة فــي مجــال الحماي

علــى كافــة دول العالــم المصادقــة علــى اتفاقيــة ســيداو واتفاقيــة حقــوق الطفــل، الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة 	 
عليهــا لمحاســبة النظــام الســوري وفضــح ممارســاته اإلجراميــة بحــق النســاء واألطفــال فــي ســوريا، وبــذل كل 

الوفــاء بااللتــزام بالتبرعــات الماليــة التــي تــمَّ التَّعهــد بهــا:
مســاعدة دول الطــوق وتقديــم كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة فــي هــذه الــدول التــي 	 

تحتضــن العــدد األعظــم مــن الاجئــات النســاء واألطفــال.
إيجــاد آليــات لوقــف قصــف المــدارس وريــاض األطفــال وحمايتهــا، والعمــل علــى خلــق بيئــة تعليميــة آمنــة، 	 

وهــذا أقــل مســتويات حمايــة المدنييــن.
يجــب فــي الحــدِّ األدنــى الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بزيــارة مراقبيــن دولييــن بمــن فيهــم لجنــة 	 

التحقيــق الدوليــة المســتقلة لمراكــز احتجــاز النســاء، دوَن قيــد أو شــرط.
 دعــم عمليــة االنتقــال السياســي والضغــط إللــزام األطــراف بتطبيــق االنتقــال السياســي ضمــن مــدة زمنيــة ال 	 

تتجــاوز ســتة أشــهر كــي تتوقــف غالبيــة االنتهــاكات ويتمكــن ماييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة والمســتقرة 
إلــى منازلهــم.

إيقــاف أيــة عمليــة إعــادة قســرية لاجئيــن الســوريين، ألن األوضــاع فــي ســوريا مــا تــزال غيــر آمنــة، والضغــط فــي 	 
ســبيل تحقيــق انتقــال سياســي يضمــن عــودة تلقائيــة لماييــن الاجئيــن.

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 الحــوادث الــواردة فــي التقريــر، باعتبارهــا ُنفِّ
تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجــرة ورفــع التَّوعيــة المحلية 	 

لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطــر.
االنتهــاكات والمســاعدة 	  توثيــق  الفاعلــة فــي مجــال  الســورية  المنظمــات  ــة تجمــع عــددًا مــن  إنشــاء منصَّ

الســوري. المجتمــع  مــع  الخبــرات  تبــادل  بهــدف  اإلنســانية؛ 
 

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

اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل.
العمــل علــى تحديــد مســؤولية األفــراد داخــل النظــام الســوري المتورطيــن بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 	 

حــرب ونشــر أســمائهم لفضحهــم أمــام الــرأي العــام الدولــي وإيقــاف التعاطــي معهــم علــى مختلــف األصعــدة 
السياســية واالقتصاديــة.

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
جمــع مزيــد مــن األدلــة حــول الجرائــم التــي تــمَّ توثيقهــا فــي هــذا التقريــر، وتوفيــر تبــادل للخبــرات مــع المنظمــات 	 

الســورية العاملــة فــي مجــال التوثيــق وجمــع وتحليــل البيانــات.

إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين:
خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لألطفــال الســوريين الاجئيــن وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع عبــر 	 

معالجــات نفســية طويلــة األمــد.
تعزيز االستثمار في التعليم والصحة.	 
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إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة )أوتشــا( والمنظمات اإلنســانية واإلغاثية 
المحليــة والدولية:

النظــام 	  وابتــزاز  ــب ضغــوط  وتجنُّ تضــررًا،  األكثــر  المناطــق  اإلنســانية بحســب  المســاعدة  تنســيق عمليــات 
لصالحــه. المســاعدات  تســخير  بهــدف  الســوري 

تخصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة تأهيــل األطفــال والناجيــات وبشــكل خــاص الذيــن تأثــروا باالنتهــاكات بشــكل 	 
مباشــر، أو تعرضــوا للعنــف ولاســتغال الجنســي، والتزويــج القســري، وبحســب المناطــق األكثــر تضــررًا. 

 
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 
الدعــوة إلــى اإلســراع فــي تطبيــق تغييــر سياســي ديمقراطــي يعيــد حقــوق الضحايــا ويجســد مبــادئ العدالــة 	 

االنتقاليــة.
ال معنــى أليــة عمليــة سياســية فــي ظــل اســتمرار قصــف المشــافي والمســاعدات األمميــة، والســعي نحــو الحل 	 

الصفــري األمنــي العســكري مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه، ويجــب علــى المبعــوث الدولــي اإلقــرار بذلك.
تحميــل الطــرف المســؤول عــن مــوت العمليــة السياســية المســؤولية بشــكل واضــح، ومصارحــة الشــعب 	 

الســوري بتوقيــت انتهــاء عمليــة االنتقــال السياســي.
 

إلى الدول الداعمة واالتحاد األوروبي:
دعــم عمليــات توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا التــي تكشــف ممارســات النظــام الســوري الفظيعــة 	 

وتفضــح اســتمراريتها، وانتهاكهــا لمبــادئ القانــون الدولــي.
اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تسريع إنجاز االنتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق اإلنسان.	 
مــا زالــت األوضــاع فــي ســوريا فــي حالــة حرجــة علــى صعيــد احتــرام الحقــوق األساســية وقــد يتعــرض أي مواطــن 	 

لاعتقــال وفقــًا لهــذه القوانيــن المبهمــة والفضفاضــة ولــذا نوصــي بعــدم إعــادة الاجئيــن إلــى أن يتــم تحقيــق 
االنتقــال السياســي، فلــن يكــون هنــاك أي اســتقرار وأمــان فــي ظــلِّ بقــاء النظــام الســوري الحالــي ومحكمــة 

قضايــا اإلرهــاب.
ال ُبــدَّ مــن رفــع وتيــرة العقوبــات االقتصاديــة علــى داعمــي النظــام الســوري الرئيســين، إيــران وروســيا، وهــذا 	 

أمــر بإمــكان االتحــاد األوروبــي تطبيقــه بفاعليــة كبيــرة، وتبقــى مطالــب حمايــة المدنييــن والمناطــق اآلمنــة أمــرًا 
ــال. ــة أمــر فّع ــات االقتصادي أساســيًا، لكــنَّ العقوب

ــا، ودمجهــم فــي 	  ــي الفاعلــة فــي إعــادة تأهيــل الضحاي تقديــم كل مســاعدة ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدن
المجتمــع مــرة أخــرى، ودعــم عمليــات دعــم وإعــادة تأهيــل الناجيــات فــي مناطــق النــزوح واللجــوء.

إلى دول الجوار:
ضمــان قــدرة الاجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، واحتــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة 	 

القســرية، واالســراع فــي لــم الشــمل، ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبــي وغيرهــا أن ُتخفــف الوطــأة عــن دول 
الجــوار، وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الاجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة زيــادة مســاعداتها للمفوضيــة العليــا 

لشــؤون الاجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.
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إلى جامعة الدول العربية:
الرفــض المطلــق لعــودة النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة فــي ظــل تورطــه المســتمر حتــى اللحظــة فــي 	 

ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب.
 

إلى النظام السوري:
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 
التوقف عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس واألسواق.	 
بت في موت آالف المواطنين السوريين داخل مراكز االحتجاز.	  إيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّ
إلغــاء كافــة القوانيــن البربريــة والعبــارات الفضفاضــة التــي يمكــن تفســيرها بــا حــدود مــن أجــل اعتقــال وتعذيــب أي 	 

معــارض سياســي.
 قســرياً، واإلفــراج الفــوري عــن عشــرات آالف المعتقليــن تعســفيًا 	 

ٍ
الكشــف عــن مصيــر قرابــة 87 ألــف مختــف

والموقوفيــن والذيــن انتهــت محكومياتهــم.
إعادة الممتلكات وأموال المعتقلين التي تم االستياء عليها.	 
إطــاق ســراح معتقلــي الــرأي دون شــروط وتبيــان مصيــر المختفيــن منهــم وتعويــض المتضرريــن والتوقــف عــن 	 

التاعــب بمصيرهــم وابتــزاز أســرهم.
التَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص.	 
التَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب.	 
التوقف عن التاعب بالدستور والقوانين وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وسن التشريعات المضللة.	 
ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.	  تحمُّ

 
حلفاء النظام السوري وفي مقدمتهم النظام الروسي:

إدانــة المحاكــم البربريــة التــي أنشــأها النظــام الســوري، ومطالبتــه بإلغائها، وإبطال كافــة األحكام والقــرارات بما فيها 	 
ســرقة الممتلــكات واألموال، الصــادرة عنها.

الضغــط علــى النظــام الســوري إللغــاء كافــة القوانيــن التــي تعــارض القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والتــي تحمــل 	 
عبــارات فضفاضــة مبهمــة يمكــن تطبيقهــا بســهولة علــى الخصــوم السياســيين.

مطالبة النظام السوري بالفصل بين السلطات والتوقف عن التغول على السلطة القضائية والتشريعية.	 
التوقف عن دعم نظام يقوم بمحاكمات سياســية تعتبر األبشــع واألســوأ في التاريخ الحديث، ألن هذا الدعم يعتبر 	 

اشــتراكاً في الجرائم ضد اإلنســانية وجرائم الحرب التي يمارســها النظام الســوري بحق المعتقلين وممتلكاتهم.
المســاهمة فــي حــلِّ األجهــزة األمنيــة التــي يفــوق عــدد عناصرهــا قــوات الجيــش وتشــكل تهديــداً مباشــراً للمجتمــع 	 

والقضــاء وحقــوق اإلنســان.
التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الحالــي واالعتــذار للشــعب الســوري عــن كافــة االنتهــاكات التــي مارســتها القــوات 	 

الروسية.
دعــم عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي بعيــدًا عــن العائلــة الحاكمــة وأجهــزة األمــن المتوحشــة هــو الســبيل الوحيــد 	 

للوصــول إلــى األمــن واالســتقرار وإعــادة البناء.
ومحاســبة 	  نتائجهــا،  علــى  الســوري  المجتمــع  وإطــاع  التَّقريــر،  فــي  الــواردة  الحــوادث  فــي  تحقيقــات  فتــح 

المتورطيــن.
إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــات التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدميرهــا، وتعويــض 	 

الضحايــا طــوال الفتــرة التــي تشــردوا فيهــا.
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الســوري، 	  الشــعب  أبنــاء  مــن  العظمــى  للغالبيــة  المعــادي  الســوري  النظــام  فــي  االســتثمار  عــن  التوقــف 
والمتــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية، ودعــم عمليــة تغييــر سياســي حقيقــي مــن أجــل تحقيــق االســتقرار.

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

 
إلى قوات التحالف الدولي:

ب على دول التَّحالف الدولي اإلسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين، واالعتذار منهم.	  يتوجَّ
دعــم عمليــة انتخابــات محليــة فــي شــمال شــرق ســوريا تفضــي إلــى مجالــس محليــة تمثــل أهالــي المنطقــة 	 

وإتبــاع القــوات العســكرية إليهــا، ثــم البــدء فــي دعــم عمليــات إعــادة البنــاء.
غــط علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر 	  الضَّ

عليهــا. بمــا فــي ذلــك إيقــاف عمليــات التجنيــد القســري، واحتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ومبــادئ 
ــي لحقــوق اإلنســان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا. ــون الدول القان

دعــم مســار ترســيخ إدارة محليــة حقيقيــة فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا يشــارك فيهــا جميــع ســكان 	 
المنطقــة دون تمييــز علــى أســاس العــرق والقوميــة ودون تدخــل ســلطات األمــر الواقــع؛ للوصول إلى االســتقرار 

ــة. والعدال
تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إلــى أن تلتــزم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 	 

والقانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة.
دعــم بنــاء وتأســيس قضــاء مســتقل يحظــر علــى الجهــات العســكرية القيــام بعمليــات التجنيــد القســري 	 

لألطفــال.

إلى قوات سوريا الديمقراطية:
تشــكيل لجنــة تحقيــق خاصــة بحــوادث االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قواتهــا والكشــف عــن تفاصيلهــا واالعتــذار عنهــا 	 

ومحاســبة المتورطيــن فيهــا وتعويــض الضحايــا والمتضررين.
إيقــاف جميــع أشــكال تجنيــد األطفــال والكشــف عــن مصيــر المختفيــن منهــم، والســماح لعائاتهــم بزيارتهــم 	 

والتواصــل معهــم تمهيــدًا لتســريحهم.
تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قامــت بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو القريبــة 	 

مــن التجمعات الســكنية.
 

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

عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
فــت انتهــاكات للقانــون 	  ــة عمليــات تجنيــد لألطفــال، والتَّحقيــق فــي الحــوادث التــي خلَّ التَّعهــد بالتَّوقــف عــن أيَّ

الدولــي اإلنســاني.
التوقــف عــن عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب، ومصــادرة وســرقة الممتلــكات، وكافــة 	 

اإلجــراءات التــي تخالــف أبســط مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
فتــح تحقيقــات فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وقعــت، ومحاســبة المتورطيــن فيهــا، والكشــف عــن نتائــج 	 

التحقيقــات أمــام المجتمــع المحلــي.
 

إلى المنظمات اإلنسانية:
وضــع خطــط تنفيذيــة عاجلــة بهــدف تأميــن مراكــز إيــواء كريمــة للمشــردين داخليــًا وبشــكل خــاص األرامــل 	 

واأليتــام.
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تاسعًا: المراجع: 

ألف: تقارير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

إدانــة اســتخدام منظمــة الصحــة العالميــة لشــركة أجنحــة الشــام للطيــران المتورطــة فــي دعــم االنتهــاكات 
الفظيعــة للنظــام الســوري

التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2020

المــزادات العلنيــة ألراضــي المشــردين قســريا أســلوب إضافــي مــن أســاليب النظــام الســوري لاســتياء الواســع 
والمــدروس علــى ممتلــكات معارضيه

اعتقال/احتجــاز مــا ال يقــل عــن 61 مدرســـا بســبب المناهــج التعليميــة وبهــدف التجنيــد اإلجبــاري مــن قبــل قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة منــذ بدايــة عــام 2021

مــا ال يقــل عــن 3364 مــن العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة ال يزالــون قيــد االعتقال/االختفــاء القســري، %98 منهــم 
لــدى النظــام الســوري

فــي اليــوم الدولــي للمــرأة قرابــة 9264 امــرأة ال تزلــن قيــد االعتقــال/ االختفــاء القســري واســتهداف للنســاء علــى 
خلفيــة عملهــن

ــا بينهــم 14506 بســبب التعذيــب  فــي الذكــرى العاشــرة النطــاق الحــراك الشــعبي: توثيــق مقتــل 227413 مدني
واعتقــال/ إخفــاء قســري لـــ 149361، وتشــريد 13 مليــون ســوري

بالتزامــن مــع مؤتمــر بروكســل الخامــس تصعيــد عســكري روســي هــو األكبــر منــذ قرابــة عــام وقصــف مشــفى 
األتــارب ومعبــر بــاب الهــوى الحــدودي

الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري الكيميائي على مدينة خان شيخون والثالثة على مدينة دوما
نرحــب بتقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الــذي حــدد مســؤولية النظــام الســوري عــن اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة فــي مدينــة ســراقب

النظــام الســوري ألقــى فــي غضــون تســع ســنوات قرابــة 82 ألــف برميــل متفجــر تســببت فــي مقتــل 11087 مدنيــا 
بينهــم 1821 طفــا

االنتخابــات الرئاســية التــي يعتــزم النظــام الســوري القيــام بهــا منفــردًا غيــر شــرعية وتنســف العمليــة السياســية 
وتجــري بقــوة األجهــزة األمنيــة

29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر األسلحة الكيميائية، تقودهم روسيا
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التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة

مقتل 19192 مدنيا واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خال السنوات العشر الماضية

النظــام الســوري يهــدد ويعتقــل ويعــذب أهالــي النشــطاء السياســيين والعســكريين المعارضيــن علــى نحــو 
مشــابه ألســاليب المافيــا

فــي اليــوم الدولــي لضحايــا العــدوان مــن األطفــال األبريــاء: مقتــل 29520 طفــل فــي ســوريا منــذ آذار 2011 بينهــم 
180 بســبب التعذيــب

اختيــار النظــام الســوري المتــورط فــي جرائــم ضــد اإلنســانية فــي المجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصحــة العالميــة 
يمثــل أكبــر إهانــة للمنظمــة وجميــع موظفيهــا وأعضائهــا

فــي اليــوم العالمــي لاجئيــن: ال يــزال أزيــد مــن نصــف الشــعب الســوري مشــرَّد قســريًا بيــن نــازح والجــئ وغيــر قــادر 
علــى العودة

التقرير السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

إدانة قيام قوات سوريا الديمقراطية بإخفاء قسري ألمين العلي ثم تعذيبه حتى الموت

المســاعدات األمميــة إلــى شــمال ســوريا حياديــة وضروريــة للغايــة وبموافقــة القــوة المســيطرة، ال تحتــاج إلــى 
إذن مــن مجلــس األمــن

النظــام الســوري يفــرج عــن 81 شــخصا بموجــب مرســوم العفــو رقــم 13 لعــام 2021 ويعتقــل قرابــة 176 آخريــن 
منــذ صــدوره

قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات األمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز

النظام السوري ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري النتخاباته الرئاسية

الذكــرى الســنوية الثامنــة ألضخــم هجــوم للنظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى المواطنيــن الســوريين فــي 
غوطتــي دمشــق ومــا زال دون محاســبة

التقريــر الســنوي العاشــر عــن االختفــاء القســري فــي ســوريا فــي اليــوم الدولــي لضحايــا االختفــاء القســري، 
ســنوات طويلــة مــن األلــم والفقــد اللحظــي

توثيق ما اليقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار 2011 حتى اآلن، 149 منها على يد الحلف السوري الروسي
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التقريــر الســنوي الســادس عــن انتهــاكات القــوات الروســية منــذ بــدء تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30 
أيلــول 2015 والتــي يرقــى بعضهــا إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب

انتهــاكات واســعة مارســها النظامــان الســوري واإليرانــي ضــدَّ درعــا بعــد الســيطرة عليهــا فــي تمــوز 2018 لــوأد 
أيــة معارضــة للنظــام الســوري

النظــام الســوري يرتكــب مجــزرة فــي أريحــا ويقتــل 11 مواطنــا ســوريا بينهــم 4 أطفــال فــي أثنــاء اجتماعــات اللجنــة 
الدســتورية، وصمــت مخجــل مــن قبــل األمــم المتحــدة

فــي اليــوم العالمــي للطفــل: التقريــر الســنوي العاشــر عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا غالبيتهــا علــى 
يــد النظــام الســوري

فــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة: التقريــر الســنوي العاشــر عــن االنتهــاكات بحــق اإلنــاث فــي 
ســوريا غالبيتهــا علــى يــد النظــام الســوري

ــا الحــرب الكيميائيــة، النظــام الســوري أكثــر مــن اســتخدم األســلحة الكيميائيــة فــي  فــي يــوم إحيــاء ذكــرى ضحاي
القــرن الحالــي

ما ال يقل عن 156 طفا ال يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية

باء: تقارير دولية:
تقارير األمين العام لألمم المتحدة:

تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 2393 
)2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020(

تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 2393 
)2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020(

رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن

تقرير األمين العام عن األطفال والنزاع المسلح:

رسالة مؤرخة 27 أيار/مايو 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن

تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 2393 
)2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020(

رسالة مؤرخة 29 حزيران/يونيو 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن
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تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 2393 
)2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020( و 2585 )2021(

رسالة مؤرخة 30 آب/أغسطس 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن

تقرير األمين العام عن المرأة والسام واألمن

رسالة مؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن

تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 2393 
)2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020( و 2585 )2021(

تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 2393 
)2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020( و 2585 )2021(

رسالة مؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن

تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن 2139 )2014( و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 )2015( و 2332 )2016( و 2393 
)2017( و 2401 )2018( و 2449 )2018( و 2504 )2020( و 2533 )2020( و 2585 )2021(

تقرير األمين العام عن عمليات األمم المتحدة اإلنسانية في الجمهورية العربية السورية

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

تحديــث شــفوي لحجــم الوفيــات المرتبطــة بالنــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية - مذكرة معلومات أساســية 
حــول التحليــل اإلحصائي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:

المفوض السامي غراندي يحث على توسيع نطاق المساعدات اإلنسانية في سوريا

منظمة اليونيسف:

األزمة السورية بعد عقد من الصراع تقريبا، ال يزال األطفال يدفعون الثمن األكبر



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 1162021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – كانون الثاني 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – شباط 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – آذار 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – نيسان 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – أيار 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – حزيران 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – تموز 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – آب 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – أيلول 2021

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – تشرين األول 2021

منظمة حظر األسلحة الكيميائية:

التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية

منظمة حظر األسلحة الكيميائية تتبنى قرار بإيقاف بعض امتيازات عضوية الجمهورية العربية في سوريا 

المديــر العــام لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يطلــع مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة علــى الملــف 
الكيميائــي الســوري

لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية:

ــي  ــة العربيــة الســورية الصــادر فــي 21 كانــون الثان ــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوري تقري
2021

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية الصادر في 11 آذار 2021

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية الصادر في 14 أيلول 2021



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 1172021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

هيومن رايتس ووتش:

“حياة أشبه الموت” عودة الاجئين السوريين من لبنان واألردن

منظمة أنقذوا األطفال:

شمال غرب سوريا: نقص األوكسجين والمياه بسبب فيروس كورونا يتضاعف في شهرين

شمال غرب سوريا: فيضانات شديدة كما تشير الباد إلى ما يقرب من 10 سنوات من الصراع

 COVID-19 تحذيــر المنظمــات غيــر الحكوميــة: تقليــص وصــول المســاعدات اإلنســانية يمنــع االســتجابة لحــاالت
المتزايــدة واآلثــار القاســية لفصــل الشــتاء فــي شــمال ســوريا وســط نقــص المســاعدات اإلنســانية. يجــب أن 

يضمــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة اســتمرار الوصــول عبــر الحــدود.

تضــرر مــا يقــرب مــن 120 مدرســة فــي شــمال غــرب ســوريا بســبب الفيضانــات ، ودفــع آالف األطفــال خــارج 
التعليــم

عودة األطفال األجانب في سوريا تباطأت بسبب كوفيد - 19 ، وبدايات حياة جديدة في المخيمات

طرد آالف األطفال من التعليم بعد إغراق 119 مدرسة وسط فجوات التمويل

سوريا: زيادة عدد األطفال الذين يعانون من الجوع بنسبة ٪35 في أربعة أشهر فقط

بيان أدلى به مدير استجابة إنقاذ األطفال في سوريا ، سونيا خوش ، بشأن سوريا

إنقاذ األطفال يرحب بقرار إعادة األطفال البلجيكيين من سوريا ، يحث على إعادة جميع األطفال وأمهاتهم

“فــي أي مــكان عــدا ســوريا”: بعــد عشــر ســنوات مــن الحــرب ، ال تســتطيع الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال تخيــل 
مســتقبل فــي البــاد

مؤتمر التعهدات: سيدفع األطفال السوريون أرواحهم وتعليمهم بعد شح التمويل

شمال شرق سوريا: انتشار كوفيد - 19 عبر المعسكرات مع بدء رمضان تحت قفل الطوارئ

الدنمارك تضحي بمستقبل 70 طفًا سوريًا



التقرير السنوي الحادي عشر: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 1182021

انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

شمال غرب سوريا: ارتفاع عدد محاوالت االنتحار والوفيات بشكل كبير

شمال غرب سوريا: المدارس واألطفال ال يزالون تحت الهجوم رغم عام من الهدنة

شمال غرب سوريا: مقتل طفلين من بين عدة اشخاص في ضربات جوية وقذائف صاروخية في سوريا

أكثــر مــن مليــون شــخص معرضــون لخطــر الجــوع فــي ســوريا إذا لــم يتــم تجديــد حــل المســاعدات عبــر الحــدود ، 
قالــت مجموعــات المعونــة

مقتــل مــا ال يقــل عــن 10 أطفــال وإصابــة ســتة فــي الشــهر الماضــي فــي شــمال غــرب ســوريا علــى الرغــم مــن 
التوقــف

سوريا: احتفظوا ببيان األطفال بشأن قرار مجلس األمن الدولي بشأن والية سوريا عبر الحدود

شــمال غــرب ســوريا: أنقــذوا األطفــال تديــن الهجمــات التــي قتلــت مــا ال يقــل عــن 13 طفــًا فــي ثاثــة أيــام فــي 
منطقــة الوقــف

شمال شرق سوريا: اإلعادة تظهر أن منح األطفال مستقبًا ممكًنا بإرادة سياسية

بعد أربع سنوات من معركة الرقة، يعيش األطفال بين األنقاض - أنقذوا األطفال

أنقذوا األطفال: تصاعد في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا بسبب نظام الصحة العامة

األطفال الذين تخلت عنهم حكوماتهم “يهدرون” في المعسكرات السورية - أنقذوا األطفال

شمال سوريا: كوفيد - 19  يودي بحياة بطفل عمره 20 يوًما وفتاة حامل تبلغ من العمر 17 عاًما

ترحــب منظمــة إنقــاذ األطفــال بترحيــل 37 طفــًا مــن الدنمــارك واأللمــان مــن المعســكرات الســورية ولكــن يحــث 
علــى عــدم تــرك أي شــخص وراءهــم

أســابيع قبــل مؤتمــر COP26، أزمــة الميــاه فــي العــراق وشــمال شــرق ســوريا “تتجلــى فــي كل ركــن مــن أركان حيــاة 
األطفــال” ، كمــا تقــول أنقــذوا األطفــال

مقتل ثاثة أطفال ومعلم في ضربات جوية في طريقهم إلى مدرسة في شمال غرب سوريا

أحضــر أطفالــك إلــى منازلهــم مــن مخيمــات ســوريا قبــل الشــتاء ، ويقــول إنقــاذ األطفــال بعــد العثــور علــى اليتيــم 
فــي النرويــج
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انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

مقتل طفل وإصابة 2 في حادث شاحنة ُيظهر مخاطر معسكرات األطفال في شمال سوريا

يدعم االتحاد األوروبي األطفال لمساعدة السوريين النازحين داخلًيا

:)ICBL-CMC( التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر األلغام األرضية

التقرير السنوي الثاني عشر لرصد استخدام األسلحة العنقودية في العالم

التقرير السنوي الثالث والعشرون لرصد استخدام األلغام األرضية 

بيلينغكات:

مجموعة برلين 21 ، نظريات رسائل بريد إيفان ونظريات المؤامرة المتعلقة باألسلحة الكيميائية

منظمة العفو الدولية: 

“تعذيب الاجئين السوريين المحتجزين تعسفيًا بتهم تتصل باإلرهاب” 

التقرير السنوي لعام 2020/2021 حول حالة حقوق اإلنسان في العالم 

أنت ذاهب إلى الموت “االنتهاكات ضد الاجئين السوريين العائدين إلى سوريا”

المركز األوروبي لدعم اللجوء:

الوضع االجتماعي واالقتصادي في سوريا: مدينة دمشق

الخدمة العسكرية في سوريا - تقرير معلومات بلد األصل 

سوريا أوضاع العائدين من الخارج - تقرير معلومات بلد األصل

سوريا - الوضع األمني - تقرير معلومات بلد األصل

تقرير التحليل العام ودليل الحالة في سوريا

أطباء بال حدود:

أطباء با حدود تدين البيئة غير اآلمنة في مخيم الهول عقب مقتل أحد موظفيها

عقد من الحرب في سوريا: احتياجات المايين تغّيرت لكن لم تختِف
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انهيار الدولة وتفتيت المجتمع 

نفاذ  التمويل واإلمدادات الطبية من مستشفيات شمال شرق سوريا مع وصول الموجة الثانية من كوفيد- 19

إغاق قنوات المعابر الحدودية أمام المساعدات في سوريا يعّرض مايين األرواح للخطر

حرمــان ماييــن الســوريين مــن المســاعدات الضروريــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي حــال إغــاق الحــدود الشــمالية 
الغربيــة فــي ســوريا

أطباء با حدود تنّفذ حملة تلقيح لألطفال في مناطق أهملها برنامج اللقاح الوطني في شمال شرق الباد

أزمة المياه الحادة في شمال الباد ُتعّرض الناس إلى مخاطر صحية جسيمة

النظام الصحي منهك في خضم أخطر موجة كوفيد- 19 في شمال الباد

تدّفق عدد كبير من الضحايا إلى مستشفى تديره أطباء با حدود إثر غارة جّوية في إدلب

شكر وتقدير
ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة، الذيــن لــوال  كل الشُّ
ــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى، وخالــص العــزاء ألســر الضحايا. مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا تمكنَّ



 www.snhr.org - info@sn4hr.org


	أولاً: المقدمة:
	ثانياً: حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في عام 2021 وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
	رابعاً: استعراض أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021: 
	خامساً: أحداث بارزة مفصلية في عام 2021: 
	سادساً: أبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري في عام 2021:
	سابعاً: تقدم بطيء في مسار المحاسبة:
	ثامناً: الاستنتاجات والتَّوصيات: 
	تاسعاً: المراجع: 

