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ً
أوال :مقدمة ومنهجية:
شــهدَ ت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار  ،2011وتأتــي
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات
التــي تع ـرَّض لهــا المواطــن الســوري ،وبــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه ممارسـ َـة تلــك االنتهــاكات
وغيرهــا واســتم َّر فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر ،ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق
المواطــن الســوري ،واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن َّ
التحقــق منــه،
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــد ًا فــي عامــي  2012و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية
دوريــة ُتســجِّ ل ُ
وتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين ،وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــد ُر بدايــة كل شــهر ،وتـ َّ
ـم بنــاء
قاعــدة بيانــات واســعة تضـ ُّ
ـم مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات
َّ
تمكنــا مــن توثيقهــا.
التــي
الســابقة
مــع نهايــة عــام  2018ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابق ًا ،قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا َّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمـ َ
ـن تقريــر شــهري واحــد ،يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا ،التــي تمكنــا مــن
توثيقهــا ،وي ِّ
ُركــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان في ســوريا في شــهر تشــرين الثاني  ،2021ويســتعرض حصيلة
الضحايــا المدنييــن ،الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ،إضافــة إلــى
حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري ،ويُس ـ ِّلط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدن َّيــة،
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر .ولالطــاع علــى منهجيــة
عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.
مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل ،كمــا ال
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـث األبعــادَ االجتماعيــة واالقتصاديــة َّ
يشــمل الحديـ ُ
والنفســية.
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ثاني ًا :موجز عن أبرز الحوادث في شهر تشرين الثاني:
على صعيد القصف والعمليات العسكرية:
شــهد تشــرين الثانــي اســتمرار ًا للحملــة العســكرية التــي تشــنها قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى
منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا منــذ منتصــف العــام الجــاري  ،2021والتــي تركــزت علــى منطقــة جبــل
الزاويــة ومحيطهــا وبلــدات وقــرى ريــف إدلــب الجنوبــي ،كمــا ركــزت الضربــات الجويــة علــى اســتهداف تجمعــات
النازحيــن فــي هــذه المناطــق .تســببت إحــدى الهجمــات الجويــة الروســية علــى مدجنــة شــمال مدينــة إدلــب
بمجــزرة بحــق عائلــة نازحــة تقيــم فــي بنــاء ملحــق بالمدجنــة فــي  /11تشــرين الثانــي .كمــا تصاعــدت حــدة القصف
ٍ
علــى مــدن وبلــدات وقــرى ريــف حلــب الغربــي ،وتســبب قصــف أرضــي ســوري فــي  /15تشــرين الثانــي علــى قريــة
كفــر نــوران فــي ريــف حلــب الغربــي فــي مقتــل طفــل وســيدة.
وفــي درعــا ،تعرضــت مدينــة نــوى بريــف محافظــة درعــا الغربــي لقصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام
الســوري هــو األول مــن نوعــه فــي المحافظــة منــذ توقيــع اتفــاق التســوية فــي المحافظــة فــي أيلــول الماضــي،
وتســبب القصــف فــي مقتــل مدنييــن أحدهمــا ســيدة وجــرح آخريــن فــي  /29تشــرين الثانــي.
فــي  /14تشــرين الثانــي بــدأ النظــام الســوري فــرض عمليــة تســوية فــي مناطــق ســيطرته فــي محافظــة ديــر
الــزور ،بــدء ًا مــن مدينــة ديــر الــزور بحســب مــا أوردتــه وكالــة ســانا التابعــة للنظــام الســوري .وذكــرت الوكالــة
أن عمليــة التســوية ستشــمل “كل مــن لــم تتلطــخ يــداه بالدمــاء مــن المدنييــن المطلوبيــن والعســكريين
الفاريــن والمتخلفيــن عــن الخدمــة اإللزاميــة واالحتياطيــة” .إثــر ذلــك أصــدرت اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات
ســوريا الديمقراطيــة ،فــي  /17تشــرين الثانــي قــرار ًا هــددت فيــه الموظفيــن التابعيــن لهــا بالفصــل حــال إجــراء
مصالحــة أو تســوية مــع قــوات النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة لــه .نشــير إلــى أن الحملــة لقيــت تجاوبـ ًا
محــدود ًا مــن المواطنيــن الســوريين.
واصــل ســاح الجــو الروســي هجماتــه بيــن الحيــن واآلخــر علــى شــمال غــرب ســوريا ،وتركــزت الضربــات بغالبيتهــا
علــى مواقــع عســكرية للفصائــل المســلحة عنــد خطــوط التمــاس بين مناطق ســيطرة قوات النظام الســوري
وتلــك الفصائــل علــى جبهــات كنصفــرة والبــارة فــي جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي ،كمــا ســجلنا شــنه غــارات
علــى أبنيــة مداجــن لتربيــة الطيــور فــي ريــف إدلــب يقطنهــا نازحــون ،مــا أســفر عــن ســقوط ضحايــا مدنييــن ،وفــي
 /22تشــرين الثانــي قصــف الطيــران الحربــي الروســي قريــة تلتيتــا فــي منطقــة جبــل الســماق بريــف إدلــب الغربي،
ذات المكــون الكــردي ،للمــرة األولــى منــذ أيلــول 2019 /مــا أســفر عــن ضحايــا مدنييــن.
فــي  /4تشــرين الثانــي قــال تلفزيــون ( )zvezdaالتابــع للقــوات الروســية أن القــوات الجويــة الروســية أجــرت
مــع القــوات الجويــة التابعــة للنظــام الســوري منــاورات عســكرية وتدريبــات علــى طائــرات  ،Su-24وحســب
مــا نقلــت الوكالــة اإلعالميــة أن معظــم هــذه المنــاورات الجويــة تتــم مــن مطــار التيفــور  T4العســكري بريــف
حمــص الشــرقي.
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كمــا ســجلت مناطــق ريــف حلــب الشــمالي عمليــات قصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة
وقــوات النظــام الســوري وتركــز القصــف علــى مدينــة عفريــن شــمال حلــب ،وتســبب هجــوم أرضــي بالصواريخ،
لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره فــي  /19تشــرين الثانــي فــي مقتــل  3مدنيـ ًا.
علــى صعيــد التفجيــرات ،رصدنــا فــي تشــرين الثانــي عــدة تفجيــرات بعبــوات ناســفة فــي محافظــة درعــا وفــي
ريــف حلــب ،كان أبرزهــا فــي مدينــة منبــج بحلــب والتــي تســببت فــي مقتــل  4مدني ـ ًا ( 2طفـ ً
ـا و 2ســيدة) فــي
 /27تشــرين الثانــي .كمــا شــهدت مدينــة رأس العيــن بريــف الحســكة عــدة انفجــارات بعبــوات ناســفة مجهولــة
المصــدر؛ أدت إلــى حــدوث أضــرار ماديــة فــي البنيــة التحتيــة.
شــهدَ تشــرين الثانــي اســتمرار ًا فــي وقــوع ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام ومخلفــات الذخائــر فــي محافظــات
ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا ،جلهــا فــي أريــاف حمــص وإدلــب وحمــاة ،وقــد تســبب أحــد األلغــام فــي مجــزرة
فــي ريــف حمــص الشــرقي فــي  /5تشــرين الثانــي .بلغــت حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي تشــرين الثانــي  16مدنيـ ًا
ً
طفــا لتصبــح حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم بســبب األلغــام منــذ بدايــة عــام 165 ،2021
بينهــم 7
مدني ـ ًا بينهــم  71طفـ ً
ـا ،و 25ســيدة.
شــهد شــهر تشــرين الثانــي عمليــات اغتيــال لمدنييــن فــي قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور الشــرقي علــى يــد
مســلحين مجهوليــن الهويــة يعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش .كمــا ســجلنا عمليــات اغتيــال علــى يــد
أشــخاص لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي محافظــة درعــا ،إضافــة الســتمرار عمليــات االغتيــال فــي مخيــم
الهــول ، 1حيــث وثقنــا فــي تشــرين الثانــي مقتــل  4مدنيـ ًا فــي مخيــم الهــول علــى يــد مســلحين لــم نتمكــن مــن
تحديــد هوياتهــم ،يُعتقــد أنهــم يتبعــون لخاليــا تنظيــم داعــش .لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا الذيــن تــم
اغتيالهــم فــي المخيــم منــذ مطلــع عــام  73 ،2021مدني ـ ًا بينهــم  10طفـ ً
ـا و 22ســيدة.
شــنت القــوات اإلســرائيلية علــى مــدار أربعــة أيــام مــن تشــرين الثانــي هجمــات علــى األراضــي الســورية ،حســب
مــا أعلنتــه وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري ،كانــت أوالهــا فــي  /3تشــرين الثانــي حيــن قصفــت
القــوات اإلســرائيلية بالصواريــخ إحــدى النقــاط فــي بلــدة زاكيــة بمحافظــة ريــف دمشــق .وفــي  /8تشــرين الثانــي
شــن ســاح الجــو اإلســرائيلي غــارات وقصــف عــدة نقــاط فــي المنطقتيــن الســاحلية والوســطى؛ مــا أدى إلــى
جــرح جندييــن مــن قــوات النظــام الســوري وخســائر ماديــة .وفــي  /17تشــرين الثانــي قصفــت القــوات ذاتهــا
صاروخ ـ ًا علــى مبنــى فــارغ جنــوب دمشــق ولــم يتــم تســجيل أي خســائر .ثــم شــنت هجوم ـ ًا بالصواريــخ علــى
المنطقــة الوســطى فــي  /24تشــرين الثانــي أســفر عــن ضحيتيــن.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي تشــرين الثانــي فــي مالحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية
ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن َّ
َّ
وتركــزت
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري،
هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات دمشــق وريــف دمشــق ودرعــا ،وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم
واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش .وســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة انتقادهم
لتدهــور األوضــاع المعيشــية وتركــزت فــي مدينــة حلــب.

 1يقع شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية ،يؤوي قرابة  60ألف شخص,
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كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن مــن أبنــاء محافظــة درعــا ،وذلــك لــدى مراجعتهــم مبنــى
الهجــرة والجــوازات فــي مدينــة درعــا الســتخراج وثائق تتعلق بالســفر خارج البالد .وعمليات اعتقال اســتهدفت
عــدد ًا مــن المدنييــن العائديــن “الالجئيــن والنازحيــن” بعــد وصولوهــم إلــى مناطــق عودتهــم الخاضعة لســيطرة
قــوات النظــام الســوري وتركــزت فــي دمشــق والالذقيــة وحمــص.
إضافــة إلــى تســجيل عمليــات اعتقــال اســتهدفت عــدد ًا مــن عائــات النشــطاء والمعارضيــن وتركــزت فــي
محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق.
أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ لنا فــي تشــرين الثانــي اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز
َّ
التعســفي واإلخفــاء القســري ،وارتفاعـ ًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا ،عبــر حمــات
دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خاليــا تنظيــم داعــش ،بعــض هــذه الحمــات
جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي ،كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن
مــن عائلــة واحــدة بينهــم نســاء ،وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي الحســكة وديــر الــزور .ســجلنا أيضـ ًا
اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة أطفـ ً
ـاال بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد التابعــة لهــا
وتجنيدهــم قســري ًا ،ومنعــت عائالتهــم مــن التواصــل معهــم ،ولــم تصــرح عــن مصيرهــم.
وشــهدَ تشــرين الثانــي عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــنَّ ،
تركــزت فــي محافظــة إدلــب
وشــملت نشــطاء إعالمييــن وسياســيين ،ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم
التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتهاَّ ،
تمــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل
مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا ،أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبر نقــاط التفتيش
المؤقتــة .ســجلنا عمليــات احتجــاز قامــت بهــا عناصــر هيئــة تحريــر الشــام ضــد مدنييــن فــي مدينــة كفــر تخاريــم
بريــف محافظــة إدلــب الغربــي ،وذلــك بعــد قيــام مجهوليــن برمــي قنبلــة متفجــرة علــى أحــد مقــرات الهيئــة فــي
المدينــة ،كمــا ســجلنا عمليــات احتجــاز نفذتهــا الهيئــة ضــدَّ عامليــن فــي منظمــة القلــب الكبيــر اإلنســانية علــى
خلفيــة مقتــل أحــد كــوادر المنظمــة بطلــق نــاري مــن قبــل مجهوليــن.
مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي فــي تشــرين الثانــي بعمليــات
احتجــاز تعســفي وخطــف لــم تســتثن النســاء ،معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي ،اســتهدفت قادميــن مــن
ِ
َّ
وتركــزت فــي مناطــق
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ،ورصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة
ســيطرتها فــي محافظــة حلــب ،وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة
وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء ،وبــدون توجيــه تهــم واضحــة ،كمــا
ٍ
َّ
شــنتها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بتهمــة التعامــل
ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز
مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ،وتركــزت هــذه العمليــات فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف
محافظــة حلــب.
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على صعيد الوضع المعيشي:
َ
شــهدت عمــوم مناطــق ســوريا فــي تشــرين الثانــي تدهــور ًا اقتصادي ـ ًا غيــر مســبوق علــى كافــة المســتويات،
ففــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرة النظــام الســوري ،ارتفعــت أســعار المــواد والخدمات األساســية مجدد ًا
وصــل بعضهــا لضعفــي ســعرها الســابق .فقــد قامــت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك التابعــة
للنظــام الســوري فــي  /1تشــرين الثانــي برفــع ســعر مبيــع أســطوانة غــاز البوتــان المنزلــي للمســتهلكين عبــر
البطاقــة اإللكترونيــة ألزيــد مــن ضعفيــن .وبلــغ ســعر األســطوانة الواحــدة وزن  10كــغ  9700ليــرة ســورية،
بينمــا كانــت ســابق ًا بســعر  3800ليــرة ســورية ،وتــم تحديــد ســعر أســطوانة الغــاز الصناعــي بـــ  40ألــف ليــرة
ســورية ألســطوانة وزن  16كــغ.
وفيمــا يتعلــق بأزمــة الكهربــاء ،رفعــت وزارة الكهربــاء التابعــة للنظــام الســوري التعرفــة الكهربائيــة لــكل
الشــرائح المســتهلكة لهــا ،منزليــة وصناعيــة وتجاريــة وزراعيــة ،بنســبة وصلــت إلــى  % 100للشــريحة المنزليــة
ليتــم العمــل باألســعار الجديــدة اعتبــار ًا مــن بدايــة تشــرين الثانــي ،وذلــك حســب مــا نشــر موقــع صحيفــة
الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي  /2تشــرين الثانــي .ونقلــت الصحيفــة عــن فــواز الضاهــر مديــر النقــل
والتوزيــع فــي الــوزارة أن أحــد أســباب رفــع األســعار هــو الشــح فــي المــوارد .ونقلــت الصحيفــة ذاتهــا فــي /22
تشــرين الثانــي عــن مصــدر فــي وزارة الكهربــاء أن فصــل الشــتاء لهــذا العــام ســيكون هــو األصعــب كهربائيـ ًا.
وكان لرفــع أســعار الكهربــاء والمحروقــات أثــره الواضــح علــى أســعار المــواد الغذائيــة التــي واصلــت أســعارها
االرتفــاع.
وعلــى الصعيــد الصحــي وأســعار الــدواء وتوفرهــا ،نقلــت صحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي /4
تشــرين الثانــي عــن رشــيد الفيصــل رئيــس المجلــس العلمــي للصناعــات الدوائيــة التابــع لحكومــة النظــام
الســوري ،أن جميــع المضــادات الحيويــة سـ ُـتفقد مــن األســواق ألن مصانــع الــدواء لــن تســتمر فــي اإلنتــاج
بســبب ارتفــاع أســعار المــواد األوليــة للصناعــات الدوائيــة.
فــي شــمال غــرب ســوريا انعكــس التدهــور الحــاد فــي أســعار صــرف الليــرة التركيــة التــي يتــم التعامــل بهــا فــي
المنطقــة علــى كل مفاصــل الحيــاة .وقامــت حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بزيــادة أســعار الخبــز
الــذي يبــاع فــي المنطقــة ،حيــث وصــل ســعر ربطــة الخبــز وزن  600غ لـــ  3.5ليــرة تركيــة .كمــا واصلــت أســعار
المحروقــات (مادتــي المــازوت والبنزيــن والغــاز المنزلــي) ارتفاعهــا حتــى بلــغ ســعر أســطوانة الغــاز المنزلــي
 157.5ليــرة تركيــة لألســطوانة الواحــدة .أدى هــذا االرتفــاع غيــر المســبوق باألســعار إلــى تدهــور عــام فــي الوضــع
المعيشــي بســبب ارتفــاع البطالــة وانعــدام القــدرة الشــرائية لــدى المدنييــن فــي المنطقــة.
تشــهد مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ارتفاعـ ًا فــي أســعار المــواد الغذائيــة األساســية واألدويــة
وأســطوانات األكســجين؛ ممــا يفاقــم مــن تــردي األوضــاع المعيشــية فيهــا ،وقــد شــهدت بعــض القــرى
والبلــدات بريــف ديــر الــزور خــال هــذا الشــهر خــروج عــدة مظاهــرات طالبــت بتحســين الوضــع المعيشــي
واإلفــراج عــن المعتقليــن.
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على صعيد جائحة كوفيد:19-
شــهد تشــرين الثانــي انخفاضـ ًا فــي تســجيل اإلصابــات بفيــروس كوفيــد 19 -فــي عمــوم مناطــق ســوريا مقارنــة
بسابقه.
وقــد تــم اإلعــان رســمي ًا مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام الســوري عــن  4766حالــة إصابــة
 183حالــة وفــاة فــي شــهر تشــرين الثانــي ،لتصــل الحصيلــة اإلجماليــة إلــى  48170إصابــة  2749حالــة وفــاة حتــى
 /30تشــرين الثانــي.
وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي شــهر تشــرين
الثانــي حتــى الـــ  29منــه وفــق مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر  3732 EWARNحالــة إصابــة و 396حالــة وفــاة مرتبطــة
بجائحــة كوفيــد .19-وقــد بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا فــي تشــرين الثانــي  92155إصابــة 2243
وفــاة.
وعــن شــمال شــرق ســوريا نقــل موقــع تلفزيــون  FRANCE24فــي  /22تشــرين الثانــي عــن نيجرفــان ســليمان،
مســؤول مكتــب إحصــاء هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال شــرق ســوريا ،تصريحـ ًا لــه لوكالــة الصحافــة
الفنيــة أن اإلحصائيــات الخاصــة بفيــروس كورونــا قــد توقفــت بســبب عــدم توفــر المــواد الالزمــة إلجــراء
الفحوصــات وتوقــف المختبــر الخــاص بذلــك عــن العمــل .وكانــت هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة قــد نشــرت
آخــر إحصائيــة فــي  /10تشــرين الثانــي والتــي ســجلت إجمالــي  36960إصابــة بينهــا  1478وفــاة.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:
فــي  /19تشــرين الثانــي قالــت لينــدا تومــاس جرينفيلــد ،ســفيرة الواليــات المتحــدة األمريكية إلى األمــم المتحدة،
ـح لهــا خــال زيــارة لمخيــم الزعتــري لالجئيــن الســوريين فــي األردن ،أن الوضــع حاليـ ًا فــي ســوريا ليــس
فــي تصريـ ٍ

مناســب ًا لعــودة لالجئيــن ،كمــا أضافــت أن علــى المجتمــع الدولــي أن يكــون متيقظ ـ ًا فــي ضمــان عــودة آمنــة
وطوعيــة تحفــظ كرامــة الالجــئ.
فــي  /17تشــرين الثانــي نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــر ًا يرصــد واقــع النــزوح
فــي شــمال غــرب ســوريا ومنطقتــي تــل أبيــض ورأس العيــن شــمال شــرق ســوريا ،ســجل التقريــر 19940
حالــة نــزوح جديــدة فــي شــهر تشــرين األول ،وأشــار إلــى أن  3000شــخص غــادروا بلــدة إحســم فــي إدلــب ،بينمــا
اســتقبلت مــدن أريحــا والدانــا وعفريــن ومــا حوالهــا  1500نــازح جديــد.
فــي تشــرين الثانــي ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج دفعتيــن مــن قاطنــي مخيــم الهــول بريــف
الحســكة الشــرقي ،خرجــت الدفعــة األولــى فــي  /7تشــرين الثانــي وكانــت مؤلفــة مــن  48عائلــة -قرابــة 194
ً
ـتكماال للدفعــة التاســعة عشــر التــي ســمح لهــا
فــرد -مــن أبنــاء محافظــة ديــر الــزور ،وتأتــي هــذه الدفعــة اسـ
بمغــادرة المخيــم فــي  /21تشــرين األول الماضــي .أمــا الثانيــة والتــي تعــد الدفعــة العشــرين منــذ صــدور قــرار
اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بإفــراغ مخيــم الهــول فــي تشــرين األول 2020 /فخرجــت
فــي  /24تشــرين الثانــي وكانــت مؤلفــة مــن  19عائلــة -قرابــة  65فــرد -إلــى محافظــة الحســكة.
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فــي  / 22تشــرين الثانــي اســتعادت الحكومــة األوكرانيــة ،عبــر ممثلهــا الســيد رفعــت تشــوباروف 3 ،مــن
عوائــل مرتبطــة بتنظيــم داعــش (مؤلفــة مــن  3ســيدات و  11طفـ ً
ـا) مــن مخيــم روج بريــف الحســكة الشــمالي
الشــرقي.
فــي  /22تشــرين الثانــي أصــدرت وزارة الخارجيــة النرويجيــة بيان ـ ًا قالــت فيــه أن الســلطات النرويجيــة بصــدد
ُّ
تضــم فــي
اســتعادة طفــل يتيــم مــن الجنســية النرويجيــة مــن أحــد المخيمــات شــمال شــرق ســوريا التــي
معظمهــا عائــات لعناصــر مــن تنظيــم داعــش ســابق ًا .ولــم يحــدد البيــان تاريــخ وصــول الطفــل للنرويــج وذلك
للحفــاظ علــى ســرية هويتــه .ورحبــت منظمــة أنقــذوا الطفولــة بالخطــوة التــي قامــت بهــا النرويــج ،وحثــت
الــدول التــي لهــا رعايــا فــي تلــك المخيمــات بالعمــل علــى اســتعادة رعاياهــا قبــل دخــول فصــل الشــتاء ،وذلــك
فــي بيــان لهــا فــي  /25تشــرين الثانــي.
وفــي لبنــان ُقتــل الجــئ وأصيــب ثالثــة آخــرون بينهــم طفــان فــي مخيــم لالجئيــن الســوريين فــي محلــة الحديديــة
بالقــرب مــن مفــرق بلــدة مجدلــون فــي مدينــة بعلبــك فــي  /3تشــرين الثانــي ،وذلــك جــراء انفجــار وقــع ألســباب
مجهولــة ،حســب مــا نقــل موقــع تلفزيــون “الجديــد”.
حول أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البيالروسية  -البولندية:
تفاقمــت مأســاة الالجئيــن العالقيــن علــى الحــدود البيالروســية البولنديــة والذيــن ينحــدر معظمهم من ســوريا
والعــراق ،فــي تشــرين الثانــي ،ونقلــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة ،فــي  /31تشــرين األول عــن كريســتال
فــان ليويــن مديــرة الطــوارئ الطبيــة فــي منظمــة أطبــاء بــا حــدود ( )MSFتحذيرهــا مــن مزيــد مــن الوفيــات بيــن
الالجئيــن ،وأضافــت كريســتال أنــه يتوجــب منــح المنظمــات غيــر الحكوميــة إمكانيــة الوصــول بشــكل عاجــل
إلــى المنطقــة ،ويجــب احتــرام مطالبــات العالقيــن هنــاك بالحمايــة الدوليــة.
فــي  /9تشــرين الثانــي أصــدرت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والمنظمــة الدوليــة
للهجــرة ( )IOMبيا ًنــا مشــترك ًا يدعــو الــدول إلــى ضمــان ســامة وحقــوق اإلنســان للمهاجريــن والالجئيــن
العالقيــن علــى الحــدود البولنديــة البيالروســية .ودعــا البيــان الدولتيــن ،لإليفــاء بالتزاماتهمــا بموجــب القانــون
الدولــي وضمــان ســامة وكرامــة وحمايــة حقــوق األشــخاص الذيــن تقطعــت بهــم الســبل علــى الحــدود.
فــي  /12تشــرين الثانــي دعــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه إلــى
العمــل مــع بولنــدا لضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية علــى الفــور إلــى المناطــق الحدوديــة ،وطالبــت
المنظمــة بولنــدا بوقــف عمليــات اإلعــادة غيــر القانونيــة للمهاجريــن إلــى حيــث ســيواجهون معاملــة غيــر
إنســانية ومهينــة.
فــي  /13تشــرين الثانــي أعلنــت الشــرطة البولنديــة عبــر تغريــدة لهــا علــى حســابها الرســمي علــى موقــع تويتــر
ٍ
عــن العثــور علــى جثــة الجــئ ســوري فــي إحــدى الغابــات قــرب الحــدود مــع بيالروســيا ،وأضافــت الشــرطة أنــه
لــم يتــم بعــد تحديــد ســبب الوفــاة.
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فــي  /18تشــرين الثانــي طالــب االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر واللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر فــي بيــان لــه بضــرورة إيصــال المســاعدات اإلنســانية العاجلــة لالجئيــن العالقيــن علــى
الحــدود البيالروســية البولنديــة ،وأكــد البيــان علــى أنــه ينبغــي أن يحصــل جميــع الالجئيــن علــى إمكانيــة الوصــول
إلــى المســاعدة اإلنســانية والطبيــة ،فضـ ً
ـا عــن الحمايــة ســواء كانــت هــذه حمايــة دوليــة ،أو عــودة طوعيــة إلــى
بلدانهــم األصليــة.
فــي  /24تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش تقريرهــا “مــت هنــا أو اذهــب إلــى بولنــدا”،
الــذي يوثــق االنتهــاكات الجســيمة بحــق الالجئيــن علــى جانبــي الحــدود البيالروســية البولنديــة .وقــال التقريــر
إن هــؤالء الالجئيــن ،الذيــن هــم فــي معظمهــم مــن ســوريا والعــراق واليمــن ،ظلــوا عالقيــن علــى الحــدود بيــن
ـس الحاجــة إلــى المســاعدة اإلنســانية التــي يتــم
الدولتيــن أليــام أو أســابيع فــي طقــس متجمــد ،وهــم فــي أمـ ِّ
حظرهــا مــن كال الجانبيــن ،وأورد التقريــر أن مــا ال يقــل عــن  13شــخص ًا لقــوا مصرعهــم نتيجــة ظــروف غيــر
إنســانية ،بينهــم طفــل ســوري يبلــغ مــن العمــر ســنة واحــدة.

على الصعيد السياسي والحقوقي:
فــي  /3تشــرين الثانــي نشــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية تقريــر ًا يســتعرض تقييم ـ ًا
لألضــرار التــي تعرضــت لهــا البنــى التحتيــة والخدميــة والمرافــق الســكنية مثــل المــدارس واألســواق
والمستشــفيات ،ومعلومــات مفصلــة عــن إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلعمــار التــي لحقــت بالمبانــي فــي  23حي ـ ًا
فــي مدينــة الرقــة ،وذلــك اســتناد ًا إلــى صــور عاليــة الدقــة التقطتهــا األقمــار الصناعيــة فــي حقــب زمنيــة مختلفــة
بيــن عامــي  2013و.2021
فــي  /4تشــرين نقلــت وكالــة  TASSالروســية لألنبــاء عــن وزيــر الخارجيــة الكازاخســتاني مختــار تلوبيــردي ،أن بــاده
ستســتضيف الجولــة المقبلــة مــن محادثــات أســتانا بشــأن ســوريا ،وقــال وزيــر الخارجيــة “طلبــت منــا الــدول
الضامنــة تنظيــم الجولــة القادمــة مــن عمليــة أســتانا .ومــا زالــت مواعيدهــا قيــد الدراســة وســتكون فــي
منتصــف كانــون األول تقريبـ ًا” .وأشــار إلــى أن االجتمــاع ســيجمع بيــن األطــراف الضامنــة لمســار أســتانا وهــي
روســيا ،وتركيــا ،وإيــران وأطــراف الصــراع الســوري ومراقبيــن.
فــي  /9تشــرين الثانــي نقلــت وكالــة رويتــرز عــن نيــد برايــس ،المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة ،أن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة تنظــر بقلــق إلــى االجتمــاع الــذي تــم بيــن وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي عبــد هللا بــن زايــد
ورئيــس النظــام الســوري بشــار األســد فــي دمشــق فــي  /8تشــرين الثانــي .وأضــاف “كمــا قلنــا مــن قبــل ،هــذه
اإلدارة لــن تدعــم أي جهــود ترمــي إلــى تطبيــع أو إعــادة تأهيــل بشــار األســد الــذي هــو دكتاتــور وحشــي”.
فــي  /10تشــرين الثانــي أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــرار ًا أشــارت فيــه إلــى توصيــة لجنــة
التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا بإنشــاء آليــة مســتقلة ذات واليــة دوليــة لتنســيق وتوحيــد
المطالبــات المتعلقــة بالمفقوديــن ،بمــن فيهــم األشــخاص الذيــن تعرضــوا لالختفــاء القســري ،وطالبــت
األميــن العــام لألمــم المتحــدة 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 واســتناد ًا إلــى توصيــات
لجنــة التحقيــق .تدعــم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مطالــب المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان
وضحايــا االختفــاء القســري ،بــأن يكــون هنــاك آليــة تنحصــر مهمتهــا بالمختفيــن قســريا فــي ســوريا.
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فــي  /10تشــرين الثانــي نشــر مرصــد األلغــام األرضيــة والذخائــر العنقوديــة تقريــره الســنوي الــذي ّ
يوضــح زيــادة
فــي عــدد الضحايــا بنســبة  20%عــن إجمالــي الضحايــا المســجلين عــام  .2019وقــد ســجلت ســوريا أكبــر عــدد
مــن الضحايــا المســجلين فــي التقريــر والذيــن قضــوا بمخلفــات هــذه األســلحة.
فــي  /10تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان تقريــر ًا يوثــق انتهــاكات النظــام
الســوري بحــق الكــوادر الطبيــة فــي عامــي  2011و ،2012وقــال التقريــر إن النظــام الســوري اســتهدف الكــوادر
الطبيــة التــي ســاعدت المتظاهريــن أكثــر مــن اســتهداف الكــوادر الطبيــة علــى خلفيــة سياســية ،وســجل
التقريــر وقــوع  1644حالــة احتجــاز تعســفي .وقــد ســاهمنا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالعمــل
المشــترك مــع المنظمــة حيــث قمنــا بمشــاركة البيانــات التــي وثقناهــا ،والتــي قــال عنهــا التقريــر أنهــا األضخــم
واألكثــر اكتمـ ً
ـاال وتحديث ـ ًا مقارنــة مــع المصــادر األخــرى.
فــي  /12تشــرين الثانــي حـ ّـذر برنامــج الغــذاء العالمــي مــن أن مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي فــي ســوريا فــي
أســوء حاالتهــا ،حيــث أن “ 12.4مليــون شــخص ًا فــي ســوريا ال يعلمــون مــن أيــن ســيأتون بوجبتهــم الغذائيــة
التاليــة ،وهــذه زيــادة بنســبة  57%منــذ عــام  2019وأعلــى رقــم تــم تســجيله فــي تاريــخ ســوريا”.
فــي  /13تشــرين الثانــي كشــف تحقيــق لصحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة اســتهداف طائــرات التحالــف
الدولــي لمحاربــة تنظيــم داعــش تجمعــا لمدنييــن فــي بلــدة الباغــوز فــي  18آذار  ،2019تســبب فــي مقتــل 70
شـ ً
ـخصا بحســب التقييــم األولــي ألضــرار الهجــوم .علــى إثــر هــذا التحقيــق أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة فــي
 /29تشــرين الثانــي علــى موقعهــا الرســمي أنــه تــم تكليــف قائــد قيــادة الجيــش األمريكــي بإجــراء مراجعــة
للتحقيــق خــال مهلــة مدتهــا  90يومــ ًا.
فــي  /22تشــرين الثانــي نشــرت صحيفــة الغارديــان تحقيقـ ًا صحفيـ ًا حــول إفــراج قوات ســوريا الديمقراطية عن
ســجناء مــن مقاتلــي تنظيــم داعــش مقابــل أمــوال بموجــب مخطــط “مصالحــة” تقضــي بعــدم انضمامهــم
ً
وفقــا لوثائــق رســمية ومقابــات
أليــة تنظيمــات إرهابيــة وعــدم العــودة إلــى منطقــة شــمال شــرق ســوريا،
أجرتهــا الصحيفــة مــع ســجناء خرجــوا مــن مراكــز احتجــاز تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة .أصــدر المكتــب
اإلعالمــي لقــوات ســوريا لديمقراطيــة بيانيــن فــي  22و /24تشــرين الثانــي ينفيــان مــا ورد فــي التحقيــق
فــي  /24تشــرين الثانــي نقلــت وكالــة رويتــرز أن اإلدارة األمريكيــة اتخــذت إجــراءات مــن شــأنها الســماح
للمنظمــات غيــر الحكوميــة بالتعامــل مــع مؤسســات فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري ومنحهــم حريــة
أوســع فــي أنشــطتهم .وبحســب بيــان صــادر فــي  /24تشــرين الثانــي عــن وزارة الخزانــة األمريكيــة فــإن مكتــب
مراقبــة األصــول األجنبيــة التابــع لــوزارة الخزانــة ســيقوم بالتشــاور مــع وزارة الخارجيــة ،بتطبيــق تعديــات
لتوســيع الترخيــص العــام الحالــي لتفويــض المنظمــات غيــر الحكوميــة للمشــاركة فــي بعــض األنشــطة
االســتثمارية ذات الصلــة بالمســاعدة لدعــم بعــض األنشــطة غيــر الهادفــة للربــح فــي ســوريا .نأمــل أن تكــون
التعديــات مرتبطــة بمــدى التــزام المنظمــات بمبــادئ حقــوق اإلنســان وفــي مقدمتهــا توزيــع المســاعدات
لألكثــر احتياجــا.
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فــي  /25تشــرين الثانــي أصــدر البرلمــان األوروبــي بيانـ ًا تبنــى فيــه قــرارات لتقييــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي
ارتكبتهــا ميليشــيا فاغنــر الروســية ،وأشــار البيــان إلــى أن الدولــة الروســية تتحمــل مســؤولية تمويــل وتدريــب
وإدارة وقيــادة عمليــات المجموعــات شــبه العســكرية مثــل مجموعــة فاغنــر .وأضــاف البيــان أن مــن بيــن
الــدول التــي تنشــط فيهــا مجموعــات فاغنــر بشــكل ملحــوظ هــي ســوريا إضافــة إلــى دول أخــرى .كمــا دعــا
البيــان إلــى فــرض عقوبــات علــى األفــراد والكيانــات التــي لهــا صلــة بهــذه المجموعــة .وكنــا قــد أشــرنا فــي تقاريــر
أصدرناهــا ســابق ًا إلــى تــورط مرتزقــة شــركة فاغنــر فــي العمليــات القتاليــة لصالــح النظــام الســوري.
فــي  /29تشــرين 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 لالتفاقيــة 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  /29تشــرين الثانــي انعقــدت جلســة غيــر رســمية لعــدد مــن أعضــاء مجلــس األمــن بغايــة تســليط الضــوء
علــى اإلفــات مــن العقــاب الســائد فــي ســوريا علــى االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري ،ودعــا فيهــا
عــدد ًا مــن األعضــاء إلــى إحالــة الملــف الســوري إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة ،كمــا دعــت البعثــة األمريكيــة
فــي مجلــس األمــن إلــى إنشــاء آليــة قضائيــة خاصــة علــى غــرار “محكمــة نورمبــرغ” الشــهيرة إلنصــاف ضحايــا
النظــام الســوري.
فــي  /29تشــرين الثانــي نشــر معهــد نيــو الينــز لالســتراتيجية والسياســة تحقيقــ ًا يثبــت تــورط منظمــة
مســيحيو الشــرق ( SOS Chrétiens d’Orient (SOSCOالشــريك الرســمي لــوزارة الدفــاع الفرنســية فــي تقديــم
الدعــم لميليشــيات مواليــة للنظــام الســوري ،متهمــة بارتــكاب جرائــم حــرب؛ مخالفــة بذلــك القوانيــن واللوائــح
الفرنســية المتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة الفســاد والتواطــؤ فــي جرائــم الحــرب.
فــي  /30تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــر ًا قالــت فيــه أن مــا ال يقــل عــن  27ألــف طفـ ً
ـا
ً
مزريــة فــي مخيــم الهــول ،محرومــون مــن حريتهــم تعســف ًا مــن خــال احتجازهــم فــي
يعيشــون أوضاعــ ًا
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.

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة:
فــي  /1تشــرين الثانــي أعلنــت منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي بيــان لهــا عــن بــدء جلســات “محكمــة الشــعب”،
بقيــادة ( ،Free Press Unlimited (FPUولجنــة حمايــة الصحفييــن ( ،)CPJومراســلون بــا حــدود ( )RSFفــي /2
تشــرين الثانــي .واعتبــر البيــان أن هــذه المحاكمــة هــي شــكل مــن أشــكال تحقيــق العدالــة الشــعبية لمحاســبة
األنظمــة والحكومــات 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 ســريالنكا والمكســيك وســوريا لفشــلها فــي تحقيــق العدالــة فــي جرائــم قتــل الســانثا
ويكريماتونــج وميغيــل أنجيــل لوبيــز فيالســكو ونبيــل الشــربجي ،الــذي قضــى بســبب التعذيــب فــي ســجن
صيدنايــا التابــع للنظــام الســوري عــام .2015
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فــي  /7تشــرين الثانــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانـ ًا اســتعرض الزيــارات التــي قامــت بهــا
ممثلــة بمديرهــا فضــل عبــد الغنــي لــوزارات الخارجيــة فــي ثــاث دول فــي االتحــاد األوروبــي هــي فرنســا وألمانيــا
والدانمــارك بيــن  /27تشــرين األول و  /3تشــرين الثانــي .تناولــت خاللهــا بشــكل عــام تحديثــ ًا لحالــة حقــوق
اإلنســان فــي ســوريا وفقـ ًا للبيانــات والتقاريــر الموثقــة لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،وتـ َّ
ـم التركيــز
علــى أن النظــام الســوري ال يــزال مســتمر ًا فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة يُشــكل بعضهــا جرائــم حــرب.
فــي  /9تشــرين الثانــي أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي بيــان لهــا علــى ضــرورة إدراج تهمــة
اإلخفــاء القســري ضــد المتهــم أ.ر فــي محكمتــه الجاريــة أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز فــي
ألمانيــا ،وذكــر البيــان أن المدعــي العــام طالــب باســتدعاء مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فضــل عبــد
الغنــي للتحــدث فــي المحكمــة عــن بيانــات المختفيــن قســري ًا التــي تــم توثيقهــا.
فــي  /10تشــرين الثانــي أعلنــت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي مدينــة فرانكفــورت فــي ألمانيــا فــي بيــان لهــا
قبــول 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  2011و 2012وذلــك فــي المستشــفى العســكري وفــي
ســجن المخابــرات العســكرية ،هــذا إضافــة إلــى تهمــة القتــل العمــد ألحــد المعتقليــن.
فــي  /15تشــرين الثانــي نشــر الموقــع الرســمي لمجلــس االتحــاد األوروبــي بيان ـ ًا عــن قــرار المجلــس إضافــة 4
وزراء تــم تعيينهــم مؤخــر ًا فــي حكومــة النظــام الســوري إلــى قائمــة العقوبــات التــي يفرضهــا المجلــس علــى
 287شــخص ًا و 70كيانـ ًا لعالقتهــم 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  /20تشــرين الثانــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي اليــوم العالمــي للطفــل تقريرهــا
الســنوي العاشــر عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا ،الــذي اســتعرض أبــرز ماتــم توثيقــه مــن
انتهــاكات بحــق األطفــال منــذ آذار.2011 /
فــي  /24تشــرين الثانــي شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ممثلــة بمديرهــا الســيد فصــل عبــد
الغنــي فــي فعاليــة نظمتهــا الرابطــة الســورية لكرامــة المواطــن بعنــوان “ســوريا ليســت آمنــة” بمشــاركة كل
مــن هيومــان رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة ،تناولــت الفعاليــة آخــر مــا جــاء فــي التقاريــر الصــادرة عــن
الجهــات الحقوقيــة التــي تؤكــد أن ســوريا ليســت آمنــة ألي عــودة ،والخطــوات العمليــة لمنــع العــودة المبكــرة،
والنزعــة المتدرجــة نحــو التطبيــع مــع النظــام الســوري.
فــي  /25تشــرين الثانــي الــذي يصــادف اليــوم الدولــي للقضــاء على العنف ضد المرأة أصدرت الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان تقريرهــا الســنوي العاشــر عــن االنتهــاكات بحــق اإلنــاث فــي ســوريا ،الــذي يســتعرض أبــرز مــا
تــم توثيقــه مــن انتهــاكات بحــق اإلناث.
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فــي  /27تشــرين الثانــي نشــر موقــع  DWاأللمانــي أن محكمــة مدينــة دوســلدورف األلمانيــة حكمــت علــى
مواطــن ألمانــي ،كان يعمــل حارس ـ ًا 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  /28تشــرين الثانــي قــدم مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســيد فضــل عبــد الغنــي تدريبــ ًا
لنشــطاء حقوقييــن فــي اليمــن عــن “جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي فــي منطقــة الشــرق األوســط بشــأن
المحاســبة ومنــع الجرائــم الفظيعــة” ،بهــدف تعزيــز درايــة النشــطاء بأطــر عمــل بشــأن المحاســبة ومنــع
الجرائــم الفظيعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وقــد أصدرنــا بيان ـ ًا فــي هــذا الخصــوص.
فــي  /30تشــرين الثانــي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــر ًا فــي يــوم إحيــاء ذكــرى جميــع ضحايــا
الحــرب الكيميائيــة ،أكــد التقريــر أن النظــام الســوري هــو أكثــر مــن اســتخدم األســلحة الكيميائيــة فــي القــرن
الحالــي ،متســبب ًا فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن  1510مواطنيــن ســوريين بينهــم  205أطفــال و 260ســيدة ،وإصابــة
قرابــة  12ألــف مواطــن.
فــي شــهر تشــرين الثانــي أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ً
كال مــن الفريــق العامــل المعنــي
بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي
بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،والمقــرر الخــاص
المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب ،والمقــرر الخــاص
المعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بخمــس حــاالت
اختفــاء قســري.
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ثالث ًا :أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تشرين الثاني:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي َّ
وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين
الثانــي علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

ألف :القتل خارج نطاق القانون:
َّ
ً
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مقتــل  86مدني ـا ،بينهــم  16طفـ ً
ـا و 8ســيدة (أنثــى
بالغــة) النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى ،مــن بيــن الضحايــا  2مــن الكــوادر الطبيــة .كمــا وثقنــا مقتــل 6
أشــخاص قضــوا بســبب التعذيــب .وســجلنا مــا ال يقــل عــن  2مجــزرة .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي األول مــن الشــهر
َّ
مفصــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.
الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
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ً
أوال :األطراف الرئيسة:
قــوات النظــام الســوري (الجيــش ،األمــن ،الميليشــيات المحليــة ،الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة) : 10بينهــم  2طفـ ً
ـا و 1ســيدة.
2

ً
طفال و 2سيدة.
القوات الروسية 8 :بينهم 3قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االتحاد الديمقراطي)4 :ثاني ًا :جهات أخرى:
ً
طفال و 5سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:
وثقنا مقتل  64مدني ًا بينهم 11
ً
طفال و 3سيدة
ألغام مجهولة المصدر 16 :بينهم 7
ً
طفال و 1سيدة
رصاص جهات لم نتمكن من تحديدها 34 :بينهم 1
قذائف مجهولة المصدر 4:بينهم  1سيدة
ً
طفال
تفجيرات لم نتمكن من مرتكبيها 3 :بينهم 2
ً
طفال
قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها 4 :بينهم 1
حرس الحدود التركي1 :
غرق2 :
باء :االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مــا ال يقــل عــن  228حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 18
طفـ ً
ـا و 2ســيدة (أنثــى بالغــة) علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا ،كانــت النســبة األكبــر منهــا
علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظتــي ريــف دمشــق فحلــب وقــد أصدرنــا تقريــر ًا فــي الثانــي مــن الشــهر
َّ
مفصــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى
الجــاري يتحــدَّ ث بشــكل
المســيطرة فــي ســوريا.
تتوزع حصيلة االعتقال َّ
َّ
التعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
قوات النظام السوري133 :بينهم  1سيدة.ً
طفال.
هيئة تحرير الشام  15 :3بينهم 1جميع فصائل المعارضة المسلحة / 4الجيش الوطني49 :ً
طفال و 1سيدة.
-قوات سوريا الديمقراطية 31 :بينهم 17

 2نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــد ًا مــن األفــراد ،هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة
األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا 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 الصالحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة ،فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة ،وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة ،فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن
األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه ،وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي ،األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام ،إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلق ًا في السياق السوري.
 3صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
 4جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة :جميــع الفصائــل التــي نشــأت منــذ عــام  2011فــي أحيــاء ومناطــق متعــددة فــي ســوريا ،الكثيــر منهــا لــم يعــد موجــود ًا ،كمــا أن الكثيــر منهــا لــم يتبــع لقيــادة مركزيــة ،مــع نهايــة عــام  2017تأســس الجيــش
الوطنــي وتجتمــع تحتــه فصائــل المعارضــة المســلحة التــي بقيــت موجــودة حتــى تأسيســه.
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تاء :االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ســجَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مــا ال يقــل عــن  7حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيو َّيــة
مدن َّيــة 4 ،مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي.
من بين هذه الهجمات َّ
وثقنا  1حادثة اعتداء على مدرسة.
تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
ً
أوال :األطراف الرئيسة:
قــوات النظــام الســوري 2 :بينهمــا حادثــة تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المسـ ٔـوولة عــن ارتكابهــا بيــنقــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية ،ومــا زالــت قيــد التحقيــق.
القوات الروسية2 :ثاني ًا :الجهات األخرى:
ارتكبت  3حوادث اعتداء ،توزعت على النحو التالي:
•انفجار لم نتمكن من تحديد مصدره1 :
•جهات لم نتمكن من تحديدها1 :
•قذائف مجهولة المصدر1 :
توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى
النحــو التالــي:

الجهة الفاعلة
المركز المـُعتدى عليه

قـــــــــوات
النظـــــام
السوري

القوات
الروسية

جهات أخرى
انفجار لم
نتمكن من
تحديد مصدره

جهات لم
نتمكن من
تحديدها

قذائف
مجهولة
المصدر

المراكز الحيوية التربوية
المدارس

1

البنى التحتية
مراكز الدفاع المدني
المقرات الخدمية الرسمية

1
1

1

األفران

1

مزارع الحيوانات الداجنة
المجموع:

2
2

2

1

1

1
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام  2021حتــى كانــون األول مــن
العــام ذاتــه  111حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســورياَّ .
توزعــت شــهري ًا علــى النحــو
التالــي:

يُظهــر المخطــط ّ
أن حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويّــة المدنيّــة فــي تشــرين الثانــي شــهدت
ً
مقارنــة بحصيلــة األشــهر الخمســة الســابقة ،وقــد شــكلت حصيلــة حــوادث شــهر تشــرين الثانــي
انخفاضــ ًا
الثانــي مــا قرابتــه  % 7مــن الحصيلــة اإلجماليــة لحــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة فــي عــام .2021
نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة في تشرين الثاني:
األربعــاء  /3تشــرين الثانــي 2021 /انفجــر لغــم أرضــي مجهــول المصــدر قــرب آليــة لســحب ونقــل الســيارات (رافعــة
ســطحية) تابعــة للدفــاع المدنــي الســوري – مركــز راجــو فــي قريــة كوليــان تحتانــي التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف
محافظــة حلــب الشــمالي ،وذلــك أثنــاء اســتجابة فريــق الدفــاع المدنــي لحــادث ســير حصــل فــي القريــة؛ أســفر االنفجــار
عــن إصابــة عنص َر يــن َ
ً
إضافــة إلــى إصابــة اآلليــة بأضــرار ماديــة متوســطة .مــا
اثنيــن مــن الدفــاع المدنــي بجــراح،
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.
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الخميــس  /11تشــرين الثانــي 2021 /قرابــة الســاعة 10:05بالتوقيــت المحلــي ،قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه
روســي بالصواريــخ مدجنــة يُحاذيهــا منــزل تابــع لهــا شــمال مدينــة إدلــب؛ مــا تســبب بمجــزرة ،إضافـ ًـة إلــى دمــار كبيــر
فــي بنــاء المدجنــة والمنــزل ،تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر
الشــام وقــت الحادثــة.

دمار إثر هجوم جوي روسي على مدجنة شمال مدينة إدلب في  /11تشرين الثاني – 2021 /بعدسة :أحمد رحال

مســاء الجمعــة  /19تشــرين الثانــي 2021 /تعرّضــت مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي لقصــف بســتة
صواريــخ لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر ،وتتــراوح
لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار أن القصــف قــادم مــن الجهــة
التــي يســيطران عليهــا ،ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم.
ســقطت الصواريــخ أمــام فــرن الطيــب للخبــز فــي شــارع الفيــات وســط المدينــة؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية ،إضافــةً
إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء فــرن ،وإصابــة تجهيزاتــه بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات
الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
األربعــاء  /24تشــرين الثانــي 2021 /قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري عشــرات القذائــف علــى قريــة
كفــر تعــال بريــف محافظــة حلــب الغربــي ،ســقطت إحــدى القذائــف علــى مدرســة كفــر تعــال اإلبتدائيــة؛ مــا أدى إلــى
دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة ،وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن
فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
ثاء :حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة غيــر
مشــروعة فــي شــهر تشــرين الثانــي.
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رابع ًا :مرفقات:
( )1القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد  86مدنيــا بينهــم  16طفــا و 8ســيدات ،و 6ضحايــا بســبب التعذيــب فــي
ســوريا فــي تشــرين الثانــي 2021
ً
طفال وسيدتان في سوريا في تشرين الثاني 2021
( )2تسجيل  228حالة اعتقال تعسفي /احتجاز بينهم 18

خامس ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
•أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى َّ
أن الهجمــات وُ جّ هــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة ،وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف
الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون ،إلــى االعتقــال َّ
والتعذيــب واإلخفــاء القســري،
كمــا تس ـبَّبت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة ،وهنــاك أســباب معقولــة
تحمــل علــى االعتقــاد َّ
بأنــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.
•لــم تكتــف الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي ،بــل طــال الخــرق قــرارات
ِ
مجلــس األمــن الدولــي ،وبشــكل خــاص القــرار رقــم  ،2139والقــرار رقــم  2042المتع ِّلــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،
والقــرار رقــم  2254وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
•لــم ُنســجِّ ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن
الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني ،وهــذا لــم يحصــل مطلقـ ًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي،
ـدل بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.
ويـ ُّ
• َّ
إن حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة ،ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا ،والطابــع العشــوائي
المنســقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
للقصــف والطبيعــة
َّ
َّ
•إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة
تعتبــر خرقـ ًا واضحـ ًا للقانــون الدولــي اإلنســاني ،وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.
•انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني ،مُ تسببة في مقتل العديد من المدنيين.
•خرقــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم  2139عبــر هجمــات
تعتبــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي ،متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو
إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.
•إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر ،وال ســيما عمليــات القصــف ،قــد تس ـبَّبت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث
خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق َّ
الضــرر باألعيــان المدن َّيــة .وهنــاك مؤشــرات

ـأن َّ
قويــة جــد ًا تحمــل علــى االعتقــاد بـ َّ
الضــرر كان مفرطـ ًا جــد ًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة.
• َّ
إن اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُع ِّبــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة مُ بيَّتــة

بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى ،وهــذا يُخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وخــرق
صــارخ التفاقيــة جنيــف  4المــواد (.)32 ،31 ،27
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التَّوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:
•يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
ـص بشــكل واضــح
علــى “توقــف فــور ًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا”.
•يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن ،ويجــب التوقــف عــن
اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري ،وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب
الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
•إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن ،لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم
مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
•يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار
َّ
ويتضمــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة.
حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة
•علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة ،الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري،
الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة ،وكشـ َـف تورطهــا فــي هــذا َّ
الصــدد.
َّ
المختصــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية
•مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة
الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي َّ
توقفــت فيهــا المعــارك ،وفــي مخيمــات المشــردين داخليـ ًا ومتابعــة الــدول،
التــي تعهــدت َّ
بالتبرعــات الالزمــة.

إلى المجتمع الدولي:

ـل انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب َّ
التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة
•فــي ظـ ِّ
تحالفــات لدعــم َّ
الشــعب الســوري ،ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار ،وزيــادة
والســعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه
جرعــات الدَّ عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي.
َّ
الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة ،فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
•دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا وتكــرار ًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو
فــي “التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ”)ICR2Pإلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة
( ،)R2Pوقــد تـ َّ
ـم اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة ،واتفاقــات أســتانا ،وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ،الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،وال يــزال
مجلــس األمــن يُعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
•تجديد َّ
الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس
• َّ
حقــوق اإلنســان ،واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
الســامية أن ُتقــدِّ م تقريــر ًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن
•علــى المفوضــة َّ
االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة ،باعتبارهــا ُن ِّفــذت مــن قبــل أطــراف ِّ
النــزاع
والقــوى المســيطرة.
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إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
َّ
َّ
الســابقة ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
•فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التقريــر والتقاريــر َّ
للتعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة َّ
علــى اســتعداد َّ
والتفاصيــل.
•التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة :IIIM
•جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي َّ
تم توثيقها في هذا التقرير.
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
َّ
•إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التصعيد.
•إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم اللجنــة
الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.
إلى النظام السوري:
• َّ
التوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات والمــدارس
واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميــل المتفجــرة.
•االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.
إلى النظام الروسي:

•فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي َّ
التقريــر ،وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا ،ومحاســبة
المتورطيــن.
ُ
•تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض أســر الضحايــا

والجرحــى كافــة ،الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
• َّ
التوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدن َّيــة واحتــرام القانــون العرفــي
اإلنساني.
َّ
•علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض
َّ
التصعيــد ،والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة ،والســماح غيــر المشــروط
بدخــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة.
إلى الحلف (قوات التحالف الدولي ،وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية):
•يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
الضغــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع
المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
•علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة َّ
التوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك،
ـم اعتقالهــم بهــدف عمليــات َّ
َّ
والتعهــد بإعــادة جميــع األطفــال ،الذيــن تـ َّ
التجنيــد فــور ًا.
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إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني:
•ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة ،واالمتنــاع
عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
•اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي
اإلنســاني.
المنظمات اإلنسانية:

•وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلي ًا.
•تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعالمــات
فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

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