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التقرير السنوي الثاني عشر:1

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

االنتهــاكات  بعــض  وتيــرة  تراجــع  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي ســوريا فــي عــام 2022 لكــن األثــر التراكمــي لهــذه 
ــف أوضاعــًا  االنتهــاكات علــى مــدى اثنــي عشــر عامــًا خلَّ
كارثيــة لحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، مــن قتــل، 
تشــريد قســري،  وإخفــاء قســري،  تعســفي  اعتقــال 
التعذيــب، نهــب أراضــي وممتلــكات، وفلتــان أمنــي أدى 
إلــى عمليــات اغتيــال وقتــل عبــر التفجيــرات عــن بعــد، 

وغيــر ذلــك مــن أنمــاط االنتهــاكات. 

تهــدد جوهــر حقــوق  التــي  االنتهــاكات  وبســبب هــذه 
إليقافهــا  أفــق  أي  وجــود  وعــدم  اإلنســان،  وكرامــة 
مــن  المئــات  يحــاول  فيهــا،  المتورطيــن  محاســبة  أو 
ممتلكاتهــم،  وبيــع  أرضهــم،  مــن  الفــرار  الســوريين 
الغالبيــة  يفكــر  وال  العالــم،  حــول  اللجــوء  وطلــب 
العظمــى مــن الالجئيــن فــي العــودة إلــى ســوريا بــل 
إن كثيــر مــن المقيميــن فيهــا يرغبــون فــي مغادرتهــا، 
ألنهــا أصبحــت بلــدًا غيــر قابــل للحيــاة، وال يحترم أبســط 
االقتصــاد،  علــى  ذلــك  وانعكــس  اإلنســان،  حقــوق 
مقارنــًة  جــدًا  وضخــم  إضافــي  بشــكل  تداعــى  الــذي 
مــع الســنة الماضيــة فقــط، وصنفــت ســوريا ضمــن 
أســوأ مؤشــرات دول العالــم فــي العديــد مــن حقــوق 

األساســية.  اإلنســان 

إنَّ جــذر المشــكلة الســورية هــو االســتبداد ورفــض أي 
نقــل ديمقراطــي للســلطة خــارج حكــم عائلــة األســد 
التــي حكمــت ســوريا علــى مــدى عقــود، كمــا ترفــض 
بقيــة ســلطات األمــر الواقــع أي شــكل مــن أشــكال 
الديمقراطيــة المحليــة، وال يمكــن إيقــاف االنتهــاكات 
والواســعة  المنهجيــة  خــاص  وبشــكل  ســوريا  فــي 
يتطلــب  وهــذا  سياســي،  حــل  تحقيــق  دون  النطــاق 
انخــراط كافــة أطــراف النــزاع والــدول الداعمــة لهــم فــي 
إنجــاز االنتقــال السياســي، وهــذه مســؤولية المجتمــع 
ــراث  الدولــي ومجلــس األمــن حيــث يجــب عليهــم االكت
بمعانــاة مالييــن الســوريين وعــدم إهمــال ســوريا بهــذا 

الشــكل القبيــح. 

إنَّ شــلل الحــل السياســي فــي جنيــف، أدى إلــى ظهــور 
محــاوالت أخــرى بمــا تحملــه مــن إعــادة عالقــات مــع 
ارتــكاب  فــي  بتورطــه  اكتــراث  دون  الســوري،  النظــام 
الشــعب  بحــق  حــرب  وجرائــم  اإلنســانية  جرائــم ضــد 
والدولــة الســورية، وإن أيــة دول تعيــد عالقاتهــا مــع 
النظــام الســوري تعتبــر داعمــًة لــه ألنــه مــا زال حتــى 
اإلنســانية  ضــد  جرائــم  ارتــكاب  فــي  مســتمرًا  اليــوم 
بحــق الشــعب الســوري، وهــذا يجعلهــا شــريكة فــي 
هــذه الجرائــم، وعلــى الحكومــات الســورية المســتقبلية 
ومنظمــات حقــوق اإلنســان المحليــة والدوليــة فضــح 

هــذا االنتهــاك الصــارخ للقانــون الدولــي. 

التنفيــذي  المديــر  الغنــي  عبــد  فضــل  يقــول 
اإلنســان: لحقــوق  الســورية  للشــبكة 

إن تطبيــع العالقــات مــع النظــام الســوري يعتبــر 

إهانــة للدولــة التــي تقــوم بذلــك، قبــل أن يكــون 

وبشــكل  الســوريين  الضحايــا  لمالييــن  إهانــة 

خــاص الذيــن قتلــوا بمختلــف أشــكال األســلحة 

قتلــوا  والذيــن  الكيميائيــة،  بمــا فيهــا األســلحة 

تحــت التعذيــب، كمــا أنــه انتهــاك للقانــون الدولــي 

ألنــه عبــارة عــن دعــم لنظــام ارتكــب جرائــم ضــد 

اإلنســانية بحــق شــعبه، ومــا زال مســتمرًا حتــى 

اآلن، ويجــب علــى هــذه الــدول وكافــة دول العالــم 

العمــل علــى إنجــاز انتقــال سياســي فــي ســوريا 

خــالل عــام 2023، فهــذا كفيــل بوقــف الكثيــر مــن 

ووقــف  الالجئيــن،  آالف  وبعــودة  االنتهــاكات، 

تدفــق الراغبيــن فــي الفــرار مــن ســوريا. 

يتحــدث هــذا التقريــر عــن أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وقعــت فــي ســوريا في عــام 2022، والتــي وثقها فريق 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وهــذا هــو التقريــر الســنوي الثانــي عشــر مــن بعــد انطــاق الحــراك الشــعبي 
آذار/2011، وقــد ســجلنا علــى مــدى الســنوات الماضيــة ارتــكاب مختلــف أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 
ســوريا ألنمــاط عــّدة مــن االنتهــاكات، ونســتطيع أن نقــول عبــر هــذا التقريــر أن الكثيــر منهــا مــا زال مســتمرًا، وأن 

النظــام الســوري ال يــزال أكبــر مرتكــب للعديــد منهــا مقارنــًة مــع بقيــة األطــراف. 

أواًل: المقدمة:



التقرير السنوي الثاني عشر:2

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

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

الكيميائيــة. األســلحة  حظــر  اتفاقيــة  تحالــف 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ المفوضيــة الســامية لحقــوق 
ــادرة  الصَّ اإلحصائيــات  جميــع  فــي  اإلنســان اعتمدت 
زاع في ســوريا، على الشــبكة  عنها في تحليل ضحايا النِّ
كمــا  المصــادر،  كأبــرز  اإلنســان  لحقــوق  الســورية 
تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة، ووقعــت اتفاقيــة تبــادل 
بيانــات مــع آليــة التحقيــق الدولية المســتقلة، ومنظمة 
األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( وغيرهــا مــن 
هيئــات األمــم المتحــدة، ومــع منظمــات دوليــة مثــل: 
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وهيومان رايتس 
الشــبكة  وتعتبــر  الدوليــة،  العفــو  ومنظمــة  ووتــش، 
الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أهــم مصادر البيانــات 
وزارات  عــن  الصــادرة  ســوريا  فــي  الحالــة  لتقاريــر 
عــدد  العالم، ويعتمــد  دول  مــن  الخارجية للعديــد 
علــى  والعالميــة  العربيــة  األنبــاء  وكاالت  مــن  واســع 
تقاريــر وإحصائيــات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

ســوريا. عــن  ضمن تغطياتها وتقاريرهــا 

الســورية  الشــبكة  اســتمرَّت   2022 عــام  وفــي 
قرابــة  أصــدرت  حيــث  عملهــا،  فــي  اإلنســان  لحقــوق 
فيهــا  خبرًا، تناولــت   869 قرابــة  تقريرًا ونشــرت   74
اإلنســان،  حقــوق  انتهــاكات  ألبــرز  متعــددة  أنماطــًا 
المســيطرة  والقــوى  النــزاع  أطــراف  ارتكبتهــا  التــي 
القانــون  نطــاق  خــارج  القتــل  ســوريا، كعمليات  فــي 
ــر والتشــريد القســري،  ــب، والتهجي واالعتقــال والتعذي
الذخائــر  مــن  وغيرهــا  المحرمــة  الذخائــر  واســتخدام 
فــي  واســتندت  أخــرى،  وانتهــاكات  التدميــر،  شــديدة 
195 شــهادة لضحايــا  يقــارب  مــا  التقاريــر علــى  هــذه 
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، 
ذلــك  وكل  مفتوحــة،  مصــادر  مــن  مأخــوذة  وليســت 
للشبكة الســورية  الداخليــة  البروتوكــوالت  وفــق 
لحقــوق اإلنســان والتــي نعمــل بموجبهــا ونســعى إلــى 
لتراعــي  تطويرهــا بشــكل مســتمر مــن خــالل خبرتنــا 
معاييــر الرعايــة والموثوقيــة، إضافــة إلــى المئــات مــن 
الصــور والمقاطــع المصــورة والمعلومــات المفتوحــة 
عملنــا  منهجيــة  علــى  االطــالع  ويمكــن  المصــادر، 

عبر الرابــط. موســع  بشــكل 

خلفية:

ــران/ 2011، بعــد أشــهر  ســت فــي حزي ــة، مستقلة، تأسَّ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان SNHR، منظمــة حقوقي
ــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا،  ــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار مــن العــام ذاته، ترصــد وتوث ــة مــن ان قليل
وتحشــد الطاقــات والجهــود فــي إطــار الحــدِّ منها، والمســاهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضــح مرتكبي االنتهاكات 
تمهيــدًا لمحاســبتهم، وتوعيــة المجتمــع الســوري بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وتعزيــز أوضــاع حقــوق اإلنســان، 
ودفــع عجلــة العدالــة االنتقاليــة، ودعــم التغييــر الديمقراطــي، وتحقيــق العدالــة والســالم فــي ســوريا، وحفــظ ســردية 
األحــداث وتأريخها. وانطالقــًا مــن أهدافهــا تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بأرشــفة مــا توثقــه من حــوادث 

االنتهاكات ضمــن قاعــدة بيانــات واســعة، ثــم إصــدار تقاريــر ودراســات اســتنادًا إليهــا. 

https://snhr.org/arabic/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A/
https://snhr.org/arabic/?p=14078
https://snhr.org/arabic/?p=14078
https://snhr.org/arabic/?p=14078
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf
https://snhr.org/arabic/?p=12111
https://sn4hr.org/arabic/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://sn4hr.org/arabic/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://sn4hr.org/arabic/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://media.snhr.org/
http://snhr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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نســتعرض فــي هــذا التقريــر حصيلــة ألبــرز أنمــاط االنتهــاكات التي وقعــت في عام 2022، وإشــارة 
لبعــض حــوادث تلــك االنتهــاكات، فقــد أوردنــا العديــد منهــا ضمــن التقاريــر التــي أصدرناهــا، وذلك 
ــًا مفصليــة سياســية  ــر، إلــى جانــب ذلــك يتضمــن التقريــر أحداث حفاظــًا علــى حجــم محــدد للتقري
ــي  ــت فــي عــام 2022 ليعطــي صــورة أوضــح عــن ســياق األحــداث الت ــة وعســكرية حدث وحقوقي
وقعــت خاللهــا االنتهاكات، ونشــير إلــى أن القانــون اإلنســاني الدولــي، والقانــون الدولــي العرفــي 
بالتــوازي مــع القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، هي القوانيــن التــي نســتند إليهــا فــي تقييــم 
عملنــا فــي الحالــة السورية، ونشــير ضمــن نطــاق ضيــق وحــاالت محــدودة إلــى انتهــاك النظــام 

الســوري للدســتور الســوري وللقوانيــن المحليــة التــي وضعهــا. 

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ نؤكــد دائمــًا أن مــا ورَد فــي هــذا التقرير ُيمثِّ
التــي  االســتثنائية  والتحديــات  للصعوبــات  نظــرًا  وذلــك  وقعــت،  التــي  االنتهــاكات  وخطــورة 
تواجهنــا خــالل عملنــا كمــا هــو موضــح فــي المنهجيــة، كما ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعية 

واالقتصاديــة والنَّفســية.
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انفوغراف أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022.. 	

ثانيًا: حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 

2022 وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

ُيغطــي التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل أطــراف الّنــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ 1/ كانــون 

الثانــي/ 2022 حتــى 1/ كانــون الثانــي/ 2023، والتــي يســتعرضها االنفوجرافيــك1 التالــي:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EWYnza48F6RBo-gnf2LeoawBErRvZ4sXtRTjNOGfXvkj6Q?e=CZzL9O
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EWYnza48F6RBo-gnf2LeoawBErRvZ4sXtRTjNOGfXvkj6Q
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EWYnza48F6RBo-gnf2LeoawBErRvZ4sXtRTjNOGfXvkj6Q
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EWYnza48F6RBo-gnf2LeoawBErRvZ4sXtRTjNOGfXvkj6Q


التقرير السنوي الثاني عشر:5

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 مقتــل 1057 مدنيــًا بينهــم 251 طفــاًل و94 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

ألف: القتل خارج نطاق القانون: 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EWYnza48F6RBo-gnf2LeoawBErRvZ4sXtRTjNOGfXvkj6Q?e=CZzL9O
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مقتل 1057 مدنيًا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022

مقتل 251 طفًا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ER7eLw8Nlo5FoCY0AqszyH8BQJ1PKotc19kGzWweW8qk7g?e=Qq42Gq
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EdghOGgEc3ZMngR8bUpmZdoBe3lqLceQdmGIwXFqDG-DmA?e=o3AJbi
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مقتل 158 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022

مقتل 133 شخصًا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ESrv8Y-Q_zJDjAaxLVBj2-0BIeE1mhjXhSgT5Y7HXeTN-A?e=h1WmOJ
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ET4KpV0wFBtHlUXo8Ham6EEBtPqdfYzfRFJ85wsTyC5QKw?e=du8pxp
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نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى . 2
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 
ــر  ــة واجهــة فارغــة، فوزي ــة، وإنمــا هيكلي ــة تطبيقي ــي وال توجــد هيكلي ــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائل ــة واألجهــزة األمني ــد رئيــس الجمهوري ــات الرئيســة متمركــزة بي الصالحي
الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع 

األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا. 

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

صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية.. 3

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 . 4
يتبــع لقيــادة مركزيــة، مــع نهايــة عــام 2017 تأســس الجيــش الوطنــي وتجتمــع تحتــه فصائــل المعارضــة المســلحة التــي بقيــت موجــودة حتــى تأسيســه.

اثنان: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 724 مدنيًا، بينهم 193 طفًا، و73 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي: 

ألغام لم نتمكن من تحديد مصدرها: 128 مدنيًا، بينهم 69 طفل و9 سيدات. 	 

قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 31 بينهم 12 طفاًل، و1 سيدة. 	 

رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 299 مدنيًا، بينهم 18 طفل و21 سيدة. 	 

قتل على يد جهات لم نتمكن من تحديدها: 126 مدنيًا، بينهم 47 طفل و22 سيدة.. 	 

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 53 مدنيًا، بينهم 18 طفل و3 سيدات. 	 

حرس الحدود التركي: 13 بينهم 2 طفاًل. 	 

حرس الحدود األردني: 1 طفل. 	 

القوات اللبنانية: 1. 	 

الغرق: 62 مدنيًا، بينهم 20 طفل و16 سيدة 	 

القوات التركية: 9 بينهم 5 طفاًل، و1 سيدة.  	 

عبث باألسلحة: 1 طفل            	 

واحد: األطراف الرئيسة:

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(2: 	 
وثَّقنــا مقتــل 196 مدنيــًا علــى يــد قــوات النظــام الســوري، بينهــم 30 طفــاًل، و7 ســيدات )أنثــى بالغــة(. 

القوات الروسية: 17 بينهم 8 طفاًل، و1 سيدة.	 

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 9 مدنيًا.	 

هيئة تحرير الشام3 : بينهم 2 طفاًل و2 سيدة 	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني4 : 24 بينهم 7 طفاًل، و5 سيدة. 	 

قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 76 بينهم 11 طفاًل، و6 سيدة. .	 
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باء: االعتقال التَّعسفي واالحتجاز غير المشروع: 

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 2221 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 
148 طفــاًل و457 ســيدة )أنثــى بالغــة(، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا يتوزعــون علــى 

النحــو التالــي:  

قوات النظام السوري: 1017، بينهم 38 طفل، و416 سيدة. .	 

هيئة تحرير الشام:  202، بينهم 13 طفل، و3 سيدة.	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 369، بينهم 4 أطفال و28 سيدة 	 

قوات سوريا الديمقراطية: 633 بينهم 93 طفل و10 سيدات	 

جيم: استهداف الكوادر الطبية:  

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
فــي عــام 2022 مقتــل 6 مــن الكــوادر الطبيــة، 
جميعهــم علــى يــد جهــات أخرى، قتــل 5 منهم 
برصــاص لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره، و1 

إثــر تفجيــر لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبيــه. 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EeTT2nDZJQZMghmTNBD0XqwBeR3HB_Sqwq_xZq9r8AmEzA
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EbOAfoWp3OlBpDjxlfsWdyoB828c3djI8alr5EM-yJMgmg?e=B72hQH
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هاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة: 

لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 92 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة  ســجَّ
ــة، توزعــت هــذه الهجمــات بحســب أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة علــى النحــو التالــي: مدنيَّ

أواًل: األطراف الرئيسة: 

قوات النظام السوري: 1	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ 	 
الجيش الوطني: 1

ثانيًا: جهات أخرى: 

القوات التركية: 1  	 

دال: استهداف الكوادر اإلعالمية: 

لحقـــــــوق  السوريــــــــة  الشبكـــــة  وثقــت 
3 مــن  2022 مقتــل  اإلنســان فــي عـــــــــــام 
النحــو  علــى  يتوزعــون  اإلعالميــة،  الكــوادر 

التالــي: 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EVZ8eURrz1ZIhSwHV4uuUkABzu5BRA-9humzvPq29EDfdA?e=UdVowV
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التقرير السنوي الثاني عشر:11

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

أواًل: األطراف الرئيسة:

قوات النظام السوري: 14 	 

القوات الروسية: 8 	 

 هيئة تحرير الشام: 1 	 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 10 	 

قوات سوريا الديمقراطية: 22 	 

ثانيًا: جهات أخرى: 

ارتكبت 37 حادثة اعتداء، توزعوا على النحو التالي:
انفجارات لم نتمكن من تحديد المتسبب بها: 13 	 

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 3 	 

قذائف لم نتمكن من تحديد مصدرها: 6 	 

اعتداء لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 3 	 

رصاص لم نتمكن من تحديد مصدره: 1  	 

القوات التركية: 11 	 

واو: الهجمات غير المشروعة:  

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022، 1 هجومــًا اســتخدمت فيــه الذخائر العنقوديــة، نفذتــه 
قــوات النظــام الســوري فــي محافظــة إدلــب، وقــد تســبَّب هــذا الهجــوم فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 11 شــخصًا، 
بينهــم 9 مدنييــن مــن بينهــم 4 طفــاًل و2 ســيدة وجنيــن، ومقاتليــن اثنيــن مــن عناصــر هيئــة تحريــر الشــام، 

وإصابــة قرابــة 75 شــخصًا آخريــن.  

  

زاي: التشريد القسري: 

النــزاع  العســكرية ألطــراف  العمليــات  اإلنســان فقــد تســببت  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تقديــرات  وفــق 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي نــزوح قرابــة 75 ألــف مدنــي فــي عــام 2022، مــن بينهــم 11 ألــف نزحــوا نتيجــة 

العمليــات العســكرية لقــوات الحلــف الســوري الروســي. 
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ثالثــًا: مقارنــة بيــن أبــرز أنمــاط انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي 
عامــي 2021 و2022: 

مقارنــة بيــن حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي 
عامــي 2021 و2022

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي  ــد أطــراف الن ــا بســبب التَّعذيــب، الذيــن قضــوا علــى ي ــة بيــن حصيلــة الضحاي مقارن
ســوريا فــي عامــي 2021 و2022 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ETpqlXvcP2RPqRbaV-cwfUMBA5dbA31YzPnzlW3jIZrD3Q?e=XdrDhi
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مقارنــة بيــن حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي عامــي 
2021 و2022 

مقارنــة بيــن حصيلــة ضحايــا الكــوادر الطبيــة، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي عامــي 
2021 و2022 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EXg8zxXChLVMgn8aBGuotRIBQAEtKmfOGn0yl6YqIQKSOg?e=6GbeUv
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مقارنــة بيــن حصيلــة ضحايــا الكــوادر اإلعاميــة، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي 
ســوريا فــي عامــي 2021 و2022 

والقــوى  النــزاع  أطــراف  ارتكبتهــا  التــي  المدنيــة  الحيويــة  المراكــز  االعتــداء علــى  حــوادث  بيــن حصيلــة  مقارنــة 
و2022    2021 عامــي  فــي  فــي ســوريا  المســيطرة 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EbnjnX5UUohHvtNrdW-xwPMBe1cNyt1HnNi5vBFv05Ywow?e=4Ud6is
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ذتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي  مقارنــة بيــن حصيلــة الهجمــات غيــر المشــروعة، التــي نفَّ
عامــي 2021 و2022 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ESazdNsE6wpHj4qKVocAwXoBlIBs1h9UNDawaLh1qtdIiA?e=SSm3xR
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رابعــًا: اســتعراض أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتها 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي عــام 2022:  

ألــف: قــوات النظــام الســوري )الجيش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية 
األجنبيــة(: 

أواًل: االنتهاكــات فـــــي معاملــــة المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال: 

أ: المجازر وغيرها من أعمال القتل خارج نطاق القانون:   

مــا تــزال ســوريا أحــد أخطــر البلــدان فــي العالــم علــى حيــاة المدنييــن، وممــا يؤكــد ذلــك ارتفــاع حصيلــة ضحايــا أعمــال 

القتــل خــارج نطــاق القانــون، علــى اختــالف طبيعــة عمليــات القتــل ســواء نتيجــة األعمــال القتاليــة غيــر المشــروعة، أو 

التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، أو اإلعــدام بإجــراءات موجــزة وتعســفية.  

فــي عــام 2022 الحظنــا تراجعــًا فــي وتيــرة العمليــات العســكرية لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه بشــكل عــام، إال أنَّ 

العديــد مــن المناطــق شــهدت تصعيــدًا فــي العمليــات القتاليــة؛ تســبَّب فــي مقتــل مدنييــن، ونتيجــة عمليــات الرصــد 

فقــد الحظنــا أنَّ عــدة نقــاط مّيــزت حــوادث القتــل علــى يــد النظــام الســوري فــي هــذا العــام، مــن أبرزهــا:

منــذ مطلــع العــام رصدنــا اســتمرارًا فــي عمليــات القصــف األرضــي باتجــاه مناطــق مأهولــة بالســكان تخضــع لســيطرة بقيــة  	

بت هجمــات مــن هــذا النــوع فــي مقتــل ضحايــا مدنييــن، ومــن بينهــم أطفــال ونســاء، وقــد رصدنــا فــي  أطــراف النــزاع. وتســبَّ

العديــد مــن الحــوادث تزامنــًا بيــن قصــف مدفعيــة قــوات النظــام الســوري القذائــف وتحليــق لطيــران اســتطالع روســي فــي 

ســماء المنطقــة المســتهدفة بالقصــف. وتَركــزَّت الغالبيــة العظمــى مــن الهجمــات فــي محافظــة إدلــب.  

ــدى المســلمين فــي جميــع أنحــاء  	 ــر شــهرًا مقدســًا ل ــذي ُيعتب تزامــن شــهر نيســان فــي هــذا العــام مــع شــهر رمضــان، ال

العالــم، ويعتبــر اإلســالم ديانــة ألغلبيــة الشــعب الســوري؛ كمــا شــهَد أعيــاد الفصــح المجيــد، وقــد أظهــرت عمليــات الرصــد 

والمتابعــة اليوميــة مــن قبــل فريــق توثيــق الضحايــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن عمليــات القتــل خــارج نطــاق 

ل قتــل المدنييــن والتضييــق عليهــم، واســتهداف أماكــن عبادتهــم  القانــون اســتمرت فــي أيــام رمضــان كســابقتها. وُيشــكِّ

ــج االحتقــان الطائفــي واالنقســام المجتمعــي  ــان، كمــا يؤجِّ ــه قــد يعنــي احتقــارًا لألدي ــام انتهــاكًا مضاعفــًا؛ ألن فــي هــذه األي

بشــكل عميــق.  

منــذ منتصــف العــام ســجلنا عــودة لســقوط ضحايــا نتيجــة عمليــات القنــص، وقــد كانــت آخــر حادثــة اســتهداف برصــاص  	

قنــاص علــى يــد النظــام الســوري مســجلًة لدينــا نهايــة عــام 2021. ووفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

فقــد وثقنــا فــي عــام 2022 مقتــل مــا ال يقــل عــن 3 مدنييــن )1 طفــل و2 ســيدة( قنصــًا، أي أن القنــاص علــى علــم تــام بــأن 

الضحيــة طفــل وامــرأة.  

سجلنا حوادث قتل بحق الجئين/ نازحين عادوا إلى مناطق سيطرة النظام السوري.  	

ســجلنا هجومــًا بذخائــر عنقوديــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري اســتهدف منطقــة مكتظــة بمخيمــات للنازحيــن فــي ريــف  	

إدلــب، وقــد أســفر الهجــوم الــذي وقــع فــي 6/ تشــرين الثانــي عــن مجــزرة قتــل ضحيتهــا 9 مدنييــن بينهــم 5 أطفــال و2 ســيدة.  

كمــا اســتمرت فــي عــام 2022 عمليــات القتــل بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة  	

لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى اإلعــدام بإجــراءات موجــزة وتعســفية.  
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5  باالستناد على قاعدة البيانات نستعرض نماذج عن أبرز حوادث القتل آخذين بنظر االعتبار فداحة الخسائر الشرية والمادية، إضافة إلى نمط السالح وسياق الحادثة. 

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 قتــَل قــوات النظــام الســوري 196 مدنيــًا، بينهــم 30 طفــاًل، 
و7 ســيدة )أنثــى بالغــة(، كمــا ارتكبــت 2 مجــزرة. 

ــد  بلغت نســبة النســاء واألطفــال إلــى المجمــوع الكلــي للضحايــا المدنييــن قرابــة 19 % وهــذا مؤشــر صــارخ علــى تعمُّ
قــوات النظــام الســوري اســتهداف المدنييــن عبــر عمليــات القصــف العشــوائي، واإلعــدام بإجــراءات موجــزة. 

فــي عــام 2021 قتلــت قــوات النظــام الســوري 261 مدنيــًا، بينهــم 68 طفــاًل، و32 ســيدة )أنثــى بالغــة(، كمــا ارتكبــت 5 
مجــازر.  

ــح المخطــط البيانــي التالــي تــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الـــ 196 الذيــن قتلــوا علــى يــد النظــام الســوري  يوضِّ
تبعــًا لشــهور العــام: 

ويظهــر المخطــط ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي حصيلــة الضحايــا المســجلة فــي شــباط، ويعــود ذلــك إلــى إبــالغ النظــام 

الســوري عائــالت 54 شــخصًا مــن بلــدة ديــر العصافيــر أن أقربــاء لهــم كان قــد اعتقلهــم النظــام الســوري قــد ماتــوا، 

وقــد تــم إبالغهــم عبــر دائــرة الســجل المدنــي. نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هــذا اإلبــالغ هــو 

بمثابــة إدانــة للنظــام الســوري الــذي اعتقــل هــؤالء األشــخاص، ثــم أصبحــوا فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ ألنــه أنكــر 

ــة والتعذيــب.  ــة الصحي ــي بوفاتهــم، ونعتقــد أن ســبب وفاتهــم هــو ســوء الرعاي ــر األهال ــه، واآلن يخب وجودهــم لدي



التقرير السنوي الثاني عشر:18

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

ــة  الســبت 12/ شــباط/ 2022 قصفــت مدفعي

تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة هــاون 

تجمعــًا  اســتهدفت  الثقيــل،  العيــار  مــن 

للمدنييــن بالقــرب مــن أحــد المنــازل فــي الحــي 

الشــرقي فــي قريــة معــارة النعســان بريــف 

محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي، مــا أدى 

إلــى مقتــل 6 مدنيــًا مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 

طفلتــان وســيدتان، وإصابــة 3 آخريــن بجــراح، 

لســيطرة  النعســان  معــارة  قريــة  تخضــع 

ــر  مشــتركة بيــن الجيــش الوطنــي وهيئــة تحري

الشــام وقــت الحادثــة. 

الســبت 13/ آب/ 2022 قتــل كايــد فايــز رشــق، إثــر إطــالق عناصــر مــن الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري الرصــاص 

عليــه لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا فــي منطقــة المشــكونة قــرب قريــة فليطــة، كايــد البالــغ مــن العمــر 48 عامــًا، 

مــن أبنــاء قريــة فليطــة غــرب محافظــة ريــف دمشــق، كان الجئــًا يقيــم فــي أحــد مخيمــات عرســال فــي لبنــان، وعــاد إلــى قريتــه بعــد 

إجرائــه تســويًة أمنيــة مــع النظــام الســوري. إن هــذه الحادثــة تثبــت مجــددًا مــا نؤكــد عليــه فــي تقاريرنــا مــن أن ســوريا بلــد غيــر آمــن 

لعــودة الالجئيــن. 

األحــد 6/ تشــرين الثانــي/ 2022 قتــل أحمــد جمــال قلــي، البالــغ مــن العمــر 45 عامــًا، إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام 

الســوري قذائــف عــدة قــرب مدنييــن يعملــون فــي قطــاف محصــول الزيتــون جنــوب قريــة كفرالتــة، وهــو مــن أبنــاء قريــة كفرالتــة 

بريــف إدلــب الجنوبــي. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت 

الحادثــة. 

ــا جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة  دفــن جثاميــن ضحاي
هــاون علــى الحــي الشــرقي فــي قريــة معــارة النعســان/ إدلــب – 12/ شــباط/ 2022 

باالستناد على قاعدة البيانات نستعرض نماذج عن أبرز حوادث القتل آخذين بنظر االعتبار فداحة الخسائر البشرية والمادية، إضافًة إلى نمط السالح وسياق الحادثة. . 5

أبــرز5  حــوادث القتــل خــارج  نمــاذج عــن 
النظــام  قــوات  يــد  علــى  القانــون  إطــار 

ي: الســور

يواجــه األهالــي وذوي ضحايــا القتــل خــارج نطــاق القانــون 

أيضــًا انتهــاكًا إضافيــًا مــن قبــل النظــام الســوري، فمنــذ 

األيــام األولــى النــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 قتــل 

واختفى/ُفقــد مئــات اآلالف مــن المواطنيــن الســوريين، 

ــم يســجلوا رســميًا علــى أنهــم متوفــون ضمــن  لكنهــم ل

دوائــر الدولــة الرســمية المختصــة، وهــي دائــرة الســجل 

ــي، وقــد تحكــم النظــام الســوري بشــكل متوحــش  المدن

بإصــدار شــهادات الوفــاة، وهــو الــذي قتــل وأخفــى ولــم 

تَتــح لجميــع أهالــي الضحايــا الذيــن قتلــوا ســواء علــى يــد 

النظــام الســوري أو علــى يــد بقيــة األطــراف، وال ألهالــي 

المفقوديــن والمختفيــن قســريًا، لــم تتــح لهــم إمكانيــة أن 

يســجلوا رســميًا علــى أنهــم متوفــون ضمــن دوائــر الدولــة 

المدنــي،  الســجل  دائــرة  وهــي  المختصــة،  الرســمية 

عليــه  تنطبــق  لمــن  وفــاة  شــهادات  بإعطــاء  واكتفــى 

األمنيــة،  وأجهزتــه  الســوري  النظــام  يحددهــا  معاييــر 

وقــد تحدثنــا فــي العديــد مــن التقاريــر الســابقة عــن إجبــار 

التوقيــع  باإلقــرار عبــر  الضحايــا  الســوري ذوي  النظــام 

يفيــد  األمنيــة  األجهــزة  قبــل  مــن  معــد  محضــر  علــى 

بــأن “العصابــات اإلرهابيــة المســلحة” هــي مــن قتلــت 

الحصــول  مقابــل  الســوري،  النظــام  وليــس  أبناءهــم 

علــى شــهادة وفــاة، فلــم يفتــح النظــام الســوري أيــة 

آالف  مئــات  وفــاة  أســباب  حــول  قضائيــة  تحقيقــات 

الســوريين، ولــم يحاســب أي عنصــر أمــن، أو فــرد فــي 

الجيــش عــن تورطهــم فــي عمليــات القتــل. 

https://drive.google.com/file/d/1L6eLcSksD-6Sngy2oMU6W_pIojpiLJg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6eLcSksD-6Sngy2oMU6W_pIojpiLJg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XE8tbslDJ0pE4HVUII9-gzTC1MbUYPjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLHokKB0Rn252JODk4Ij_8QXz8vcuoDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XE8tbslDJ0pE4HVUII9-gzTC1MbUYPjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gLHokKB0Rn252JODk4Ij_8QXz8vcuoDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-K9UqIiTO3fFrI2pleZMhxX3zCix54rb/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQx5kpzZNvlEsPUxPSppOhEBtpsxQTdIutpL8xwjDKmiEQ?e=JAF2QK
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EStbvrJvLENIojP6zJ6MOOgBFMTDAtw9We6qeWwPd5aq7g?e=nLuypC
https://drive.google.com/file/d/1-K9UqIiTO3fFrI2pleZMhxX3zCix54rb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-K9UqIiTO3fFrI2pleZMhxX3zCix54rb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh_wTcuhKNNvtE80mLhm6XtetrNsA3uJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh_wTcuhKNNvtE80mLhm6XtetrNsA3uJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DE_q5MCuf7fHmzIUOgekNh3TY1Zl8Tcx/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQx5kpzZNvlEsPUxPSppOhEBtpsxQTdIutpL8xwjDKmiEQ?e=JAF2QK
https://news.snhr.org/ar/?p=106048
https://news.snhr.org/ar/?p=108469
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وفي سبيل استخراج شهادة وفاة يستند النظام السوري على ثالثة أمور: 

يقــوم بإعــداد تقريــر طبــي يذكــر فيــه ســبب غيــر حقيقــي للوفــاة، مثــل أزمــة قلبيــة للمختفيــن قســريًا فــي مراكــز احتجــازه، أو 	 

توفــي بســبب مقذوفــات حربيــة. 

أقوال مختار الحي الذي يطلب منه أن يؤكد الوفاة، وشهود يؤكدون الوفاة. 	 

إقــرار ذوي الضحايــا الذيــن غالبــًا مــا يكونــون بحاجــة ماســة للحصــول علــى شــهادة وفــاة، وفــي ســبيل ذلــك يتجاهلــون 	 

الســبب الحقيقــي للوفــاة والمتســبب بهــا. 

ــا مــن تســجيل ثالثــة أســاليب اتبعهــا النظــام الســوري فــي  عبــر عمليــات الرصــد والمتابعــة المســتمرة، تمكنَّ

تســجيل أعــداد محــدودة مــن الضحايــا الذيــن قتلــوا أو مــن المختفيــن قســريًا وقتلــوا الحقــًا: وقــد فصلنــا 

فيهــا فــي تقريــر أصدرنــاه فــي 19/ آب/ 2022 تحــت عنــوان “النظــام الســوري يتحكــم بوقائــع تســجيل وفــاة الضحايــا 

ممــن قتلــوا/ فقــدوا خــال النــزاع المســلح منــذ آذار/2011 عبــر أجهزتــه األمنيــة ومؤسســات الدولــة”. 

نشــير إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن األهالــي غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى شــهادات وفيــات، خوفــًا مــن ربــط 

اســمهم باســم شــخص كان معتقــاًل لــدى النظــام الســوري وقتــل تحــت التعذيــب، وهــذا يعنــي أنــه معــارض للنظــام 

الســوري. أو تســجيل الضحيــة كإرهابــي إذا كان مــن المطلوبيــن لألجهــزة األمنيــة، كمــا أن قســمًا كبيــرًا مــن ذوي 

ــا تشــردوا قســريًا خــارج مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.  الضحاي

https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=15891
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خلفيــة  علــى  ســيطرتها  مناطــق  فــي  المدنييــن  واســتهداف  مالحقــة  عــن  الســوري  النظــام  قــوات  تتوقــف  لــم 
معارضتهــم 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 أو قضــاء مســتقل، وتقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة بعيــدًا عــن القضــاء وغالبــًا مــا يتحــول المعتقــل 
ــًا  ل مــالذًا آمن  قســريًا، وبالتالــي فــإن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ال يمكــن أن تشــكِّ

ٍ
إلــى مختــف

ــًا إلعــادة الالجئيــن أو النازحيــن.   ــى ليســت مــالذًا آمن ــاب أول للمقيميــن فيهــا، كمــا أنهــا مــن ب

ــز عــام 2022 إصــدار النظــام الســوري عــددًا مــن المراســيم والقوانيــن6 التــي ســاهمت فــي  إضافــًة إلــى ذلــك وممــا ميَّ
شــرعنة وتوســيع عمليــات االعتقــال، والتضييــق علــى المدنييــن. وقــد مــارس النظــام الســوري عمليــات االعتقــال فــي 
مناطــق ســيطرته علــى خلفيــات متعــددة، وقــد الحظنــا أنَّ عــددًا منهــا قــد أخــذ شــكل نمــط متكــرر ومســتمر، فيمــا 

ارتبَطــت أشــكال أخــرى بحــوادث محــددة، وفيمــا يلــي أبــرز خلفيــات االعتقــال فــي عــام 2022: 

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي مالحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســويًة ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق  	

ــوا ســابقًا )عندمــا كانــت مناطقهــم خاضعــة  عــت اتفاقــات تســوية معــه، ومــن بينهــم مدنيــون كان التــي ســبق لهــا أن وقَّ

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات ريــف دمشــق  ألطــراف أخــرى( عاملــون أو ناشــطون فــي المجــال الطبــي واإلغاثــي، وتركَّ

ــر الــزور والرقــة. وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــالت دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش. وثقــت  ودرعــا ودي

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 اعتقــال/ احتجــاز النظــام الســوري تعســفيًا مــا ال يقــل عــن 407 أشــخاص 

ممــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة فــي وقــت ســابق بينهــم 3 ســيدات. 

ســجلنا عمليــات اعتقــال موســعة قامــت بمعظمهــا أفــرع األمــن الجنائي فــي المحافظات الســورية، على خلفيــة انتقاد -عبر  	

منشــورات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي- األوضــاع المعيشــية المتدهــورة أو الفســاد الحكومــي فــي مناطــق ســيطرة 

قــوات النظــام الســوري، واســتهدفت إعالمييــن مواليــن للنظــام الســوري ومدنييــن بينهــم ســيدات وطــالب جامعيــون 

وموظفــون حكوميــون ومحامــون، ووجهــت إليهــم سلســلة تهــم أخــرى مرتبطــة بقانــون مكافحــة الجريمــة المعلوماتيــة. 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال النظــام الســوري 124 شــخصًا بينهــم 19 ســيدة علــى خلفيــة قانــون 

الجريمــة اإللكترونيــة.  

رصدنــا عمليــات اعتقال/احتجــاز اســتهدفت مدنييــن، نعتقــد أن الهــدف منهــا االبتــزاز المــادي ألســرة المعتقــل، حصــل  	

بعضهــا علــى خلفيــة اســتالم حــواالت ماليــة مــن خــارج الدولــة، وبذريعــة التعامــل بالعملة باألجنبيــة، وتركزت هــذه االعتقاالت 

فــي محافظــات ريــف دمشــق ودمشــق وحلــب وحمــاة، والحظنــا أنــه الغالبيــة العظمــى منهــا وقعــت بحــق مدنييــن كان قــد 

أطلــق ســراحهم فــي وقــت ســابق مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وقــد أخبرتنــا العديــد مــن عائالتهــم أن 

عمليــات االعتقــال كانــت بهــدف ابتزازهــم لدفــع المــال مقابــل اإلفــراج عــن المعتقــل. 

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي اعتقــال العائديــن )الالجئيــن والنازحيــن( ممــن عــادوا إلــى مناطــق ســيطرته، رصدنــا  	

ــر البريــة مــع لبنــان ومعبــر كســب مــع تركيــا. إضافــًة إلــى عمليــات اعتقــال  حــوادث اعتقــال بحــق الجئيــن عــادوا عبــر المعاب

اســتهدفت مــن عــادوا ضمــن برنامــج العــودة الطوعيــة الــذي أعلنــت المديريــة العامــة لألمــن العــام فــي لبنــان عن اســتئنافه 

ــوا قــد أجــروا ســابقًا تســويًة ألوضاعهــم  منــذ 5/ أيلــول/ 2022. وشــملت هــذه االعتقــاالت أطفــال ونســاء وأشــخاص كان

األمنيــة قبيــل عودتهــم.  

ــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي  وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 228 حال
علــى يــد قــوات النظــام الســوري بحــق عائديــن إلــى مناطــق ســيطرته بينهــم 8 طفــاًل و6 ســيدة و11 كهــاًل، توزعــت 

علــى النحــو التالــي:  

151 من الالجئين العائدين من خارج سوريا، معظمهم عادوا من لبنان.  	

77 من النازحين، العائدين من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري.  	

“القانــون رقــم 15 لعــام 2022 الــذي يتضمــن تعديــالت علــى عــدد مــن مــواد قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 148 لعــام 1949 وتعديالتــه”، مجلــس الشــعب فــي . 6
  http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0 ،الجمهوريــة العربيــة الســورية

“لقانــون رقــم 20 للعــام 2022، القاضــي بإعــادة تنظيــم القواعــد القانونيــة الجزائيــة للجريمــة المعلوماتيــة التــي تضمنهــا المرســوم التشــريعي رقــم 17 للعــام 2012”، مجلــس الشــعب 
 http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22958&RID=-1&Last=113&First=0&CurrentPage=0 ،في الجمهورية العربية السورية

ب: االعتقال التعسفي واالحتجاز غير المشروع: 

https://moct.gov.sy/news-0015
https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/315
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22958&RID=-1&Last=113&First=0&CurrentPage=0
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22958&RID=-1&Last=113&First=0&CurrentPage=0
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علــى صعيــد اإلفراجــات، ســجلنا فــي عــام 2022 إخــالء قــوات النظــام الســوري ســبيل مــا ال يقــل عــن 851 شــخصًا 

ــي:   بينهــم 28 طفــاًل و71 ســيدة، توزعــت بحســب خلفياتهــا علــى النحــو التال

124 شــخصًا أفــرج عنهــم مــن الســجون المدنيــة فــي مختلــف المحافظــات، وذلــك بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية، ولــم  	

يرتبــط اإلفــراج عنهــم بمراســيم العفــو الصــادرة فــي عــام 2022، وقــد قضــوا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري 

مــدة وســطية تتــراوح مــا بيــن عــام واحــد إلــى عشــرة أعــوام. 

141 شــخصًا أفــرج عنهــم مــن األفــرع األمنيــة دون خضوعهــم أليــة محاكمــات وقــد تراوحــت مــدد اعتقالهــم مــا بيــن عــدة  	

أســابيع إلــى شــهرين اثنيــن. 

586 شــخصًا أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز بموجــب مرســوم العفــو رقــم 7 لعــام 2022 بينهــم 63 ســيدة و17 شــخصًا  	

كانــوا أطفــااًل حيــن اعتقالهــم، وقــد تــم اإلفــراج عنهــم مــن ُمختلــف الســجون المدنيــة والعســكرية واألفــرع األمنيــة فــي 

المحافظــات الســورية. مــن بيــن حصيلــة المفــرج عنهــم الـــ 586 مــا ال يقــل عــن 162 شــخصًا كانــوا قــد أجــروا تســويًة 

ألوضاعهــم األمنيــة قبيــل اعتقالهــم ومنحــوا تعهــدًا بموجــب التســوية بعــدم التعــرض لهــم مــن قبــل األفــرع األمنيــة، و28 

ــن خارجهــا بينهــم 4 ســيدات.  ــن والمقيمي ــى ســوريا مــن الالجئي ــوا بعــد عودتهــم إل ُل
ِ
شــخصًا اعُتق

نشــير إلــى أن عــام 2022 لــم يشــهد أيــة عمليــات إفــراج فــي ســياق اتفاقــات المصالحــة والتســوية التــي يجريهــا النظــام 

الســوري فــي العديــد مــن مناطــق إدلــب، ودرعــا وريــف دمشــق وحلــب. 

ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 1017 شــخصًا، مــن بينهــم 38 طفــاًل و416 ســيدة  وثــق7 فري

تعرضــوا لالعتقــال التعســفي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2022، أفــرج عــن 141 شــخصًا معظمهــم 

لــم يخضعــوا أليــة محاكمــات، واقتيــد العديــد منهــم إلــى الخدمــة العســكرية وتحــول مــا ال يقــل عــن 876 شــخصًا إلــى 

مختفيــن قســريًا. فــي حيــن وثقنــا مــا ال يقــل عــن 1032 شــخصًا، مــن بينهــم 23 ســيدة و19 طفــاًل تعرضــوا لالعتقــال 

التعســفي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2021. 

توزعت حصيلة حاالت االعتقال التَّعسفي الـ 1017 منذ مطلع العام على النحو التالي: 

يضــاف إلــى كل مــا ســبق اعتقــاالت علــى خلفيــات متعــددة، مثــل االرتبــاط بصــالت قربــى مــع نشــطاء سياســيين أو 

معارضيــن للنظــام الســوري، واالتصــال مــع أشــخاص يقيمــون فــي مناطــق ســيطرة أطــراف أخــرى أو التنقــل بيــن 

مناطــق ســيطرة النظــام الســوري والمناطــق الخاضعــة لســيطرة األطــراف األخــرى، أو بهــدف التجنيــد.

يظهــر الرســم البيانــي ارتفــاع حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي فــي تشــرين الثانــي وكانــون األول ويعــود ذلــك إلــى 

شــنِّ النظــام الســوري حمــالت اعتقــال موســعة ضمــن أطــر جماعيــة اســتهدفت العائديــن “الالجئيــن والنازحيــن” فــي 

أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلــى مناطــق عودتهــم الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري. 

تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن أي اختــالف بيــن البيانــات الصــادرة فــي التقاريــر الدوريــة والتقريــر الســنوي الحالــي يعــود إلــى تســجيل الفريــق لحــاالت جديــدة أو إنهــاء . 7
التحقيــق مــن حــاالت وحــوادث اعتقــال حصلــت خــالل عــام 2022 وتمــت إضافتهــا لبيانــات الشــهر الواقعــة فيــه.



التقرير السنوي الثاني عشر:22

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

نماذج عن أبرز حوادث وحاالت االعتقال غير المشروع:  

الثالثــاء 1/ شــباط/ 2022 اعتقلــت عناصــر األمــن الجنائــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري 5 مدنييــن بينهــم ثــالث 

ســيدات، يقيمــون فــي مدينــة الالذقيــة، وذلــك بتهمــة التعامــل مــع صفحــات ومواقــع إلكترونيــة مشــبوهة تــدار مــن 

الخــارج بهــدف اإلســاءة والتشــهير والنيــل مــن هيبــة الدولــة، وتــم اقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي 

مدينــة الالذقيــة. 

اإلثنيــن 11/ نيســان/ 2022، شــنَّت عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري حملــة دهــم 

واعتقــال فــي بلــدة جســرين بالغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان اعتقــال 5 مدنييــن مــن العامليــن فــي المجــال الطبــي واإلغاثــي ســابقًا، عندمــا كانــت المنطقــة خاضعــة 

 ســابق، 
ٍ

لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، وكانــوا ممــن أجــروا تســويًة لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

واقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق. 

أحمــد محمــد فتــح هللا، مــن أبنــاء قريــة شــنان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، أفرجــت عنــه قــوات النظــام الســوري 

بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 7 لعــام 2022 الــذي أفــرج ضمنــه عــن معتقليــن وجهــت لهــم تهمــة اإلرهــاب مــن 

قبــل النظــام الســوري، الخميــس 2/ حزيــران/ 2022 أعــادت عناصــر قــوات النظــام الســوري اعتقالــه لــدى مــروره علــى 

إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي محافظــة حلــب، بينمــا كان فــي طريقــه إلــى مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي 

الســوري بريــف محافظــة حلــب. 

أدهــم ســيف الديــن وأدهــم حســين جديــد، مــن أبنــاء بلــدة مضايــا شــمال غــرب محافظــة ريــف دمشــق، مــن مواليــد 

عــام 1989 وعــام 1992 )حســب الترتيــب(، اعتقلتهمــا عناصــر قــوى األمــن الجــوي التابــع لقــوات النظــام الســوري يــوم 

اإلثنيــن 15/ آب/ 2022 أثنــاء مرورهمــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا قــرب معبــر كســب الحــدودي بريــف 

محافظــة الالذقيــة الشــمالي، لــدى عودتهمــا مــن تركيــا إلــى ســوريا، واقتادتهمــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا 

فــي مدينــة حلــب. نشــير إلــى أنهمــا كانــا يعمــالن علــى تســوية وضعهمــا األمنــي.  

الســيدة فاطمــة محمــد قنبــر، وأبنــاء شــقيقها الطفليــن محمــد وكولــي عثمــان قنبــر، مــن أبنــاء قريــة كاوانــدا إحــدى 

قــرى ميدانيــات التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال محافظــة حلــب، ويقيمــون فــي مدينــة تــل رفعــت بريــف محافظــة 

حلــب الشــمالي، اعتقلتهــم عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 21/ أيلــول/ 2022، لــدى مرورهــم علــى نقطــة 

 مجهولــة.  
ٍ
تفتيــش تابعــة لهــا قــرب منطقــة دوار الليرمــون فــي مدينــة حلــب، واقتادوهــم إلــى جهــة

الطفلة كولي عثمان قنبر   الطفل محمد عثمان قنبر 

https://drive.google.com/file/d/1Ly5J24R0sPXYlBQdeDtoXbNAva7JxEwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mn8KNoOj5ALTWXtN63RIQJiydWifxGhK/view?usp=sharing
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ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز: 

وتبلــغ ذروة عمليــات التعذيــب أثنــاء التحقيــق والــذي يهــدف إلــى انتــزاع اعترافــات، وتثبيتهــا ضــد المعتقــل، وإصــدار 
أحــكام مــن المحاكــم االســتثنائية بنــاًء علــى هــذه االعترافــات المنتزعــة تحــت التعذيــب، وهــذا هــو حــال جميــع األحــكام 
الصــادرة بحــق المعتقليــن السياســيين مــن محكمــة اإلرهــاب، أو محكمــة أمــن الدولــة، وغيرهــا مــن المحاكــم ألنهــا 
 باطلــة لــم يرتكبهــا المعتقــل. ويتحــول الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا، 

ٍ
تســتند علــى تهــم

واالختفــاء القســري يعتبــر شــكاًل مــن أقســى أشــكال التعذيــب، لمــا فيــه مــن انقطــاع عــن العالــم الخارجــي بمــا فــي 
ذلــك األهــل واألصدقــاء ومحامــي الدفــاع، ويســبب ألمــًا نفســيًا فظيعــًا علــى مــدار أيــام االختفــاء القســري. 

صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل قــوات النظــام 

الطبيــة  للرعايــة  الكبيــر  آثــار اإلهمــال  الســوري تظهــر 

والصحيــة: 

الناجــي مــن االعتقــال أحمــد عــادل البرغــوت، مــن أبنــاء 
مــن  الشــمالي،  حمــاة  محافظــة  بريــف  خطــاب  بلــدة 
مواليــد عــام 1980، اعتقلتــه قــوات النظــام في تموز 2018، 
لــدى مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي 
مدينــة مصيــاف غــرب محافظــة حمــاة، بعــد عودتــه مــن 
ــان، وتنقــل “أحمــد” بيــن ســجون عــدة خــالل احتجــازه  لبن
ريــف  كان آخرهــا ســجن صيدنــا العســكري بمحافظــة 
دمشــق، واســتمر اعتقالــه قرابــة أربعــة أعــوام ونصــف 
العــام، الثالثــاء 13/ كانــون األول/ 2022 تــم اإلفــراج عنــه 
مــن ســجن صيدنايــا العســكري، وتظهــر الصــورة مقارنــة 
بيــن حالتــه الصحيــة والجســدية قبــل دخــول المعتقــل، 

ــه. وبعــد أن خــرج من

يمــارس التعذيــب فــي ســوريا بالوتيــرة والمنهجيــة ذاتهــا منــذ عــام 2011، وال يوجــد لدينــا اعتقــاد أو أمــل بأنــه ســوف 
يتوقــف مــن قبــل النظــام الســوري دون تغييــر سياســي للقيــادات الموجــودة والتــي لــم تقــم بأيــة عمليــة تحقيــق أو 
محاســبة جديــة للمتورطيــن فــي عمليــات التعذيــب. مــا زلنــا نوثــق حــاالت تعذيــب وحشــية، ووفيــات بســبب التعذيــب، 
ونخشــى علــى مصيــر عشــرات آالف المختفيــن قســريًا. وإن عمليــة االعتقــال بحــد ذاتهــا والتــي هــي أقــرب للخطــف 
تعتبــر شــكاًل مــن أشــكال التعذيــب، كمــا أنَّ التعذيــب فــي أفــرع األمــن ومراكــز االحتجــاز غيــر محــدود، بمعنــى أنــه 
ال يمكننــا تحديــد مقــدار معيــن مــن التعذيــب مقابــل اتهــام أو إدانــة الشــخص بجريمــة معينــة، بــل إن ممارســة 
ــة فــي  ــد لســنوات، كمــا أنَّ ظــروف االحتجــاز الغاي ــي قــد تمت ــه الت ــرة اعتقال ــة فت التعذيــب مفتوحــة، وال تتوقــف طيل
الســوء وبشــكل خــاص إهمــال الرعايــة الطبيــة، تعتبــر بحــد ذاتهــا شــكاًل مــن أشــكال التعذيــب الممتــد الــذي يســتمر 
ــل أبــرز أســاليب التعذيــب التــي اســتخدمتها قــوات النظــام فــي مراكــز  لنا فــي تقريــر مفصَّ ســنوات طويلــة. وقــد ســجَّ
احتجازهــا والمشــافي العســكرية التابعــة لهــا، والتي بلغــت 72 أســلوبًا للتعذيب الجســدي والنفســي والجنســي 
مورســت جميعهــا علــى نحــو مقصــود وواســع فــي كافــة مراكــز االحتجــاز وطالــت عمليــات التعذيــب كافــة المعتقليــن 

 أحــدًا. 
ِ

بمــن فيهــم النســاء واألطفــال والكهــول والمرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة ولــم تســتثن

أحمد عادل البرغوت

https://drive.google.com/file/d/1it2RRvtejNyoO_Vb4Tp8uOhOUBblq6aX/view?usp=share_link
http://sn4hr.org/arabic/?p=11639
http://sn4hr.org/arabic/?p=11639
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تعتبــر انتهــاكات التعذيــب لــدى النظــام الســوري جرائــم ذات طبيعــة منهجيــة أو واســعة النطــاق، وبالتالــي ال يمكــن 
أن تنفــذ مــن قبــل أفــراد فــي النظــام الســوري دون أن تكــون سياســة مركزيــة لــدى النظــام الســوري، ومتــورط فيهــا 

علــى أعلــى المســتويات. 

فــي 30/ آذار أصــدر رئيــس النظــام الســوري القانون رقــم 16 لعــام 2022 لتجريــم التعذيــب8 اعتبــر فيــه هــذه الجريمــة 

جنايــة تســتوجب عقوبــًة شــديدًة لمرتكبهــا أو لمــن شــارك فيهــا أو لمــن حــرَّض عليهــا أيضــًا، وفــي القانــون الســوري 

ُيعتبــر توصيــف التعذيــب كجنايــة يخضــع الجريمــة للتقــادم الجنائــي المقــدر بعشــر ســنوات إذا لــم تحــرك الدعــوى 
العامــة بحــق مرتكــب الفعــل، وقــد أصدرنــا تقريــرًا وضحنــا فيــه أنــه هنــاك خلــل علــى مســتوى منظومــة التعذيــب9 

 فــي نــص “القانــون” نفســه، والــذي لــم يشــمل جرائــم التعذيــب 
ٍ

والتشــريع10 لــدى النظــام الســوري، إضافــًة إلــى خلــل

المرتكبــة قبــل صــدوره، كمــا أغفــل ذكــر ظــروف االحتجــاز القاســية والالإنســانية. كمــا تحدثنــا فــي تقريرنــا الســنوي 

ــا التعذيــب، عــن نقــاط أساســية تعبــر  الحــادي عشــر عــن التعذيــب فــي ســوريا فــي اليــوم الدولــي لمســاندة ضحاي

عــن ذلــك، وإنَّ هــذا القانــون ســيبقى حبــرًا علــى ورق ولــن يســهم فــي ردع األجهــزة األمنيــة عــن ممارســة التعذيــب مــا 

دامــت بقيــة القوانيــن القمعيــة التــي تعطــي حصانــة لألجهــزة األمنيــة مــن أيــة مالحقــة قضائيــة11.  

ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 42 شــخصًا، بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز 

التابعــة للنظــام الســوري، منــذ صــدور قانــون تجريــم التعذيــب رقــم 16 فــي 30/ آذار/ 2022 حتــى نهايــة عــام 2022. 

إضافــًة إلــى تســجيلنا العديــد مــن عمليــات االســتدعاء مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي مختلــف المحافظــات الســورية 

اســتهدفت ذوي ضحايــا التعذيــب، وتــم التحقيــق معهــم وتحذيرهــم مــن اإلعــالن عــن الوفــاة، وتهديدهــم بإعــادة 

اعتقالهــم فــي حــال قامــوا بذلــك. 

ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022، مقتــل مــا ال يقــل عــن 115 شــخصًا بســبب التعذيــب  وثَّ

وإهمــال الرعايــة الصحيــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري، بينهــم 1 طفــاًل و1 ســيدة، فــي مقابــل 78 شــخصًا، قــد تــم 

توثيــق مقتلهــم بســبب التعذيــب علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2021.

8 .https://sana.sy/?p=1616786 ،2022 الرئيس األسد يصدر قانونًا لتجريم التعذيب”، الوكالة العربية السورية لألنباء، 30 آذار“

ــذان أصدرهمــا النظــام الســوري خلــل فــي النــص واســتحالة فــي التطبيــق«، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، خامســًا: قوانيــن وضعهــا . 9 ــان« 15 و16 لعــام 2022 الل »«القانون
https://snhr.org/ ،2022 النظــام الســوري تشــرعن إفــالت األجهــزة األمنيــة مــن العقــاب وينتهــك مــن خاللهــا الدســتور وجميــع القوانيــن المحليــة والدوليــة )ص8-10(، 28 نيســان

  arabic/?p=15317

“”القانونــان” 15 و16 لعــام 2022 اللــذان أصدرهمــا النظــام الســوري خلــل فــي النــص واســتحالة فــي التطبيــق”، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ثانيــًا: النظــام الســوري يتحكــم . 10
 https://snhr.org/arabic/?p=15317 ،2022 ــة التشــريع بشــكل مطلــق )ص 3-4(، 28 نيســان بعملي

ــدى قــوات النظــام الســوري«، الشــبكة الســورية . 11 ــي 2022 بينهــم 11 طفــل و3 ســيدات معظمهــم ل ــة اعتقــال/ احتجــاز تعســفي فــي تشــرين الثان »توثيــق مــا ال يقــل عــن 196 حال
ــًا: القوانيــن والنصــوص الخاصــة بالتعذيــب فــي الدســتور والقانــون الســوري الحالــي لــم توقــف أو تخفــف مــن وتيــرة عمليــات التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز  لحقــوق اإلنســان، ثاني

 https://snhr.org/arabic/?p=16563 ،2022 التابعــة لقــوات النظــام الســوري )ص 4-8(، 2 كانــون األول
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ياســين غازي أبو ركبة، عســكري ُمنشــق عن قوات النظام الســوري، من 
أبنــاء مدينــة نــوى بريــف محافظــة درعــا الغربــي، يبلــغ مــن العمــر 34 عامــًا، 
اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2018 بعــد تســليم نفســه لهــا 
 لوضعــه األمنــي، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد 

ٍ
إلجــراء تســوية

الُمختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح 
ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. الثالثــاء 19/ نيســان/ 2022، أبلغــت عناصــر 
قــوات النظــام الســوري ذويــه بوفاتــه داخــل ســجن صيدنايــا العســكري 
بمحافظــة ريــف دمشــق، وســّلمت جثمانــه لذويــه وعليــه آثــار تعذيــب، 
 

ٍ
ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقالــه؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة.

عصام أدهم الدندشي 

ياسين غازي أبو ركبة

الســيدة وفــاء محمــد ظافــر رعــد، مــن أبنــاء مدينــة القصيــر غــرب محافظــة حمــص، مــن مواليــد عــام 1973، اعتقلتهــا 
قــوات النظــام الســوري يــوم الثالثــاء 25/ حزيــران/ 2013 لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا علــى 
دوار تدمــر جنــوب مدينــة حمــص، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــي فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظــام 
ــَم ذووهــا بوفاتهــا داخــل أحــد 

ِ
الســوري احتجازهــا أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتهــا. األحــد 8/ أيــار/ 2022، َعل

مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري مــن قبــل أحــد المفــرج عنهــن، ولدينــا معلومــات أنهــا كان بصحــة 
 كبيــر وفاتهــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، تؤكــد الشــبكة 

ٍ
جيــدة عنــد اعتقالهــا؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

الســورية لحقــوق اإلنســان أن قــوات النظــام الســوري لــم ُتســلِّم جثتهــا لذويهــا.

عصــام أدهــم الدندشــي، طالــب فــي المرحلــة الثانويــة، مــن أبنــاء مدينــة 
اعتقلتــه   ،1993 مواليــد  مــن  الغربــي،  حمــص  محافظــة  بريــف  تلكلــخ 
قــوات النظــام الســوري يــوم األربعــاء 26/ حزيــران/ 2013 مــن داخــل أحــد 
إصابتــه  بعــد  العــالج  تلقيــه  أثنــاء  تلكلــخ  بمدينــة  الميدانيــة  المشــافي 
بطلــق نــاري فــي البطــن إثــر مداهمــة قــوات النظــام الســوري المدينــة، 
ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار 
النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. 
ــَم ذويــه بوفاتــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 

ِ
اإلثنيــن 7/ آذار/ 2022، َعل

لقــوات النظــام الســوري فــي عــام 2015، ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة 
 كبيــر 

ٍ
ســيئة عنــد اعتقالــه إثــر اإلصابــة التــي تعــرض لهــا؛ ممــا ُيرّجــح بشــكل

وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، نؤكــد أن قــوات النظــام 
الســوري لــم ُتســلِّم جثتــه لذويــه. 

ــة  ــرز حــوادث الوفيــات بســبب التعذيــب وإهمــال الرعاي نمــاذج عــن أب
الصحيــة: 

https://drive.google.com/file/d/1LYsoQ_qPH7XBQtnu20pvYnybqFYecyOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBINEDNaiDxY-MG7WwA6L1gPHNdGtoPl/view?usp=sharing
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الطفل صالح أحمد صالح

فــي معظــم األحيــان ال يقــوم النظــام الســوري بإبــالغ ذوي الضحايــا بوفاتهــم داخــل مركــز االحتجــاز فــي تاريــخ وفاتهــم، 
وتعلــم العائــالت 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 العائــالت علــى هــذه المعلومــات بعــد ســنين 
ــر مراجعتهــم  ــَم ذووهــم بوفاتهــم عب لنا مــا ال يقــل عــن 64 شــخصًا عل ــخ وفــاة المعتقــل. وقــد ســجَّ عــدة مــن تاري
ــجل المدنــي فــي المحافظــات الســورية فــي عــام 2022. وغالبيــة هــؤالء أكــدت لنــا عائالتهــم بأنهــم كانــوا  لدوائــر السِّ
بصحــة جيــدة عنــد اعتقالهــم، ونعتقــد أنهــم توفــوا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، باســتثناء نســبة قليلــة 
منهــم قضــوا جــراء أحــكام اإلعــدام التــي أصدرتهــا المحاكــم الميدانيــة العســكرية. ومــن بيــن هــؤالء مــا ال يقــل عــن 
54 شــخصًا مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافيــر بريــف دمشــق علــم أهلهــم بوفاتهــم عبــر اســتصدارهم بيانــات وفــاة مــن 
دوائــر الســجل المدنــي بيــن شــباط ونيســان، وهــم جميعــًا كانــوا قــد اعتقلــوا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، الــذي 
كان أنكــر أيــة معلومــات عنهــم، وبذلــك أصبحــوا فــي عــداد المختفيــن قســريًا، وقــد أصدرنــا منتصــف نيســان تقريــرًا 
مفصــًا اســتعرض صــورًا عــن بيانــات وفــاة زود بهــا الســجل المدنــي أهالــي المختفيــن قســريًا. وقــد أظهــرت بيانــات 
 منهــا، تســجيل تاريــخ الوفــاة لــــ 21 حالــة مــن المختفيــن 

ٍ
وفــاة حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى نســخ

هــم مــن قبــل محكمــة الميــدان العســكرية.   فــي التاريــخ ذاتــه؛ ممــا جعلنــا نعتقــد بصــدور أحــكام باإلعــدام ضدَّ

مــع بدايــة عــام 2022 بــدأت تصلنــا شــهادات وفيــات لحــاالت لــم يتــم الكشــف عنهــا ســابقًا، كمــا لــم يتــم إخطــار أهلهــا 
بهــا، مــن ضمنهــا نشــطاء بــارزون جــدًا فــي الحــراك الشــعبي ضــد النظــام الســوري، مــن ضمنهــم نســاء وأطفــال، 
وهــذا الســبب دفعنــا إلــى العمــل منــذ بدايــة العــام علــى هــذه القضيــة الشــديدة الحساســية ومتابعتهــا بدقــة، وحتــى 
نهايــة كانــون األول حصلنــا علــى 547 بيــان وفــاة جديــد، ومــا يميــز هــذه البيانــات أننــا حصلنــا عليهــا مــن مصــادر داخــل 
النظــام الســوري، ولــم تنشــرها دوائــر الســجل المدنــي، ولــم تخبــر أهلهــم بوفاتهــم. وقــد أصدرنــا فــي 20 كانــون األول 

تقريــرًا مفصــًا حــول هــذه القضيــة.

الطفــل صالــح أحمــد صالــح، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي، ويقيــم فــي حــي 
األشــرفية بمدينــة حلــب، مــن مواليــد عــام 2008، قامــت عناصــر شــرطة مخفــر حــي العزيزيــة فــي مدينــة حلــب التــي 
تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 13/ آب/ 2022، فــي المنطقــة الواقعــة بيــن حــي األشــرفية 
ومســاكن الســبيل بمدينــة حلــب باعتقالــه بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب المبــرح والموجــه علــى كافــة أنحــاء جســده، 

وذلــك بتهمــة الســرقة.

األحــد 14/ آب/ 2022 تلقــت عائلــة الطفــل صالــح بالغــًا مــن قبــل عناصــر شــرطة مخفــر العزيزيــة يفيــد بضــرورة حضــور 
والــد الطفــل صالــح إلــى المخفــر، ولــدى وصولــه إلــى المخفــر تــم إبالغــه بوفــاة ابنــه بعــد ادعــاء المخفــر بانتحــاره شــنقًا 
وطلــب منــه اســتالم جثمانــه دون حصولــه علــى تقريــر طبي، وقــد رفــض والــد الطفــل اســتالم جثمانه لحيــن حصولــه 
علــى تقريــر طبــي. وقــد تــم تســليم جثمانــه لذويــه مــن الطبابــة الشــرعية فــي مدينــة حلــب فــي اليــوم التالــي بعــد تأكيــد 

الطبابــة روايــة عناصــر الشــرطة بوفــاة الطفــل منتحــرًا.

يــوم  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  حصلــت 
الصــور  مــن  مجموعــة  علــى   2022 آب/   /18 الخميــس 
 واضــح تعــرُّض 

ٍ
والمقاطــع المصــورة، تؤكــد وُتظهــر بشــكل

 وحشــية، وقــد 
ٍ
الطفــل صالــح أحمــد صالــح للتعذيــب بطريقــة

ــه  ــن في ــًا تدي أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيان
صالــح. الطفــل  مقتــل 

https://drive.google.com/file/d/16tjKf-eA6CJhixbVtnr49KZyjFMyOlxm/view?usp=sharing
https://snhr.org/arabic/?p=15238
https://snhr.org/arabic/?p=15238
https://snhr.org/arabic/?p=16630
https://snhr.org/arabic/?p=15950
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يتعــرض األطفــال فــي ســوريا ألنمــاط عديــدة ومتكــررة مــن االنتهــاكات وتتفــاوت فــي شــدتها وانتشــارها وتداعياتهــا 
ــز فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى  الحاليــة والمســتقبلة 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 وطــأًة فــي ســوريا الرتفاع 
نســبة الضحايــا مــن األطفال، ويأتــي ثانيــًا بعــَد القتل االعتقــال/ االختطــاف الذي يتحــول فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
الحاالت الختفــاء قســري، ثــم التعذيــب، كمــا نركــز علــى عمليــات تجنيــد األطفــال، واالعتــداءات علــى المراكــز التعليميــة 

ومــا يخلفــه ذلــك مــن هجــران وتخلــف عــن العمليــة التعليميــة. 

يمكــن االطــالع علــى تقريرنــا األخيــر الــذي صــدر فــي اليــوم العالمــي للطفــل “التقريــر الســنوي الحــادي عشــر عــن 
االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا” الــذي رصدنــا فيــه أبــرز انتهــاكات حقــوق الطفــل فــي ســوريا وبشــكل خــاص 

فــي عــام 2022.

اإلثنيــن 4/ نيســان/ 2022 قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري صاروخــًا اســتهدف الحــي الشــمالي مــن قريــة 
معــارة النعســان بريــف إدلــب الشــمالي الشــرقي، تســبب القصــف فــي مقتــل 4 أطفــال، يامــن جمعــة ياســين، حمــزة 
منصــور أســود، مالــك أنــس داودي، نصــر حــاج أحمــد، بينمــا كانــوا فــي طريقهــم إلــى مدرســتهم اإلعداديــة فــي القريــة، 
وهــم جميعــًا مــن أبنــاء قريــة معــارة النعســان، الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 

جثاميــن أطفــال قتلــوا إثــر هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري علــى 
قريــة معــارة النعســان بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي فــي 

4/ نيســان/ 2022 بعدســة: أحمــد رحــال 

ث: انتهاكات حقوق الطفل: 

https://drive.google.com/file/d/1uTFu-xBfeLFu5sNoum9c4pGxo8NY0k_s/view
https://snhr.org/arabic/?p=16510
https://snhr.org/arabic/?p=16510
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ــذ يحملــون صــورة لحافــظ  صــورة تظهــر أطفــااًل تالمي
األســد خــالل فعاليــة لمنظمــة طالئــع البعــث أقيمــت 
فــي تشــرين األول/ 2022 فــي مدرســة حياليــن المحدثــة 
الغربــي  حمــاة  محافظــة  بريــف  حياليــن  قريــة  فــي 
)صفحــة المدرســة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي(. 

إن اســتخدام األطفــال فــي السياســة والدعايــة السياســية 
يشــكل انتهــاكًا لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــي 
الضــارة  التأثيــرات  مــن  األطفــال  “حمايــة  علــى  نصــت 
وســوء المعاملــة واالســتغالل”. كمــا يمنــع قانــون حقــوق 
الســوري،  النظــام  أصــدره  الــذي   2021 لعــام  الطفــل 
فــإن  وبالتالــي  السياســية  لألحــزاب  األطفــال  انتســاب 
اســتغالل األطفــال فــي الدعايــة السياســية وتنســيبهم 
“حــزب  سياســي  حــزب  قبــل  مــن  منشــأة  لمنظمــات 
البعــث”، يؤكــد أن النظــام الســوري ال يلتــزم حتــى بالقوانيــن 
 علــى ورق. ولقــد 

ٍ
التــي يقــوم بإصدارهــا، وتبقــى مجــرد حبــر

اســتغل النظــام الســوري منــذ ســيطرته علــى الدولــة فــي 
زجهــم  عبــر  المــدارس  فــي  األطفــال   1970 عــام  انقــالب 
طالئــع  كمنظمــة  لــه،  تابعــة  حزبيــة  منظمــات  ضمــن 
1974 واتحــاد شــبيبة الثــورة  البعــث التــي تأسســت عــام 
عــام 1970، واعتبــار انتســاب الطفــل لهــذه المنظمــات أمــر 
أساســي ويجــري بشــكل تلقائــي فــكل طفــل فــي المدرســة 
 ضمــن هاتيــن المنظمتيــن ويــردد شــعاراتهما 

ٍ
هــو منضــو

المــدارس  جميــع  فــي  وجــوده  خــالل  يومــي  بشــكل 
الحكوميــة، وتلتــزم كافــة المــدارس الحكوميــة بنشــر صــور 

الســوري، وتدريــس أقوالــه وشــعاراته. النظــام  رئيــس 

اإلثنيــن 4/ تمــوز/ 2022 قتــل الطفــل ياســر محمــد العلــي، البالــغ مــن العمــر عاميــن ونصــف العــام، إثــر إصابتــه 
برصــاص قنــاص تابــع لقــوات النظــام الســوري، بينمــا كان فــي منزلــه الواقــع فــي الحــي الغربــي فــي قريــة آفــس بريــف 
إدلــب الشــمالي، وهــو مــن أبنــاء القريــة ذاتهــا. تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 
 

الطفــل محمــود الجاســم، البالــغ مــن العمــر 17 عامــًا، قتــل اإلثنيــن 10/ تشــرين األول، جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة 
ــة  ــي، ســقطت القذيفــة قــرب صال ــب الغرب ــف محافظــة حل ــدة األبزمــو بري ــى بل لقــوات النظــام الســوري قذيفــة عل
ــل  ــدة الطفــل محمــود بجــراح، تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائ ــدة، وأصيبــت وال أفــراح جنــوب البل

ــة.  ــر الشــام عنــد وقــوع الحادث المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي وهيئــة تحري

الطفــل محمــد صالــح الدغلــي قضــى يــوم األحــد 20/ تشــرين الثانــي، إثــر انفجــار ذخيــرة عنقوديــة مــن مخلفــات قصــف 
 زراعيــة قــرب قريــة الدغالــي التابعــة لمدينــة جســر 

ٍ
قــوات الحلــف الســوري – الروســي فــي أثنــاء وجــوده فــي أرض

الشــغور بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، والخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 
ــر الشــام عنــد وقــوع الحادثــة.  وهيئــة تحري

https://drive.google.com/file/d/1UHKu2-zEWMoJ5SnqeugbAAKbMMxiBHaq/view?usp=share_link
https://sana.sy/?p=1453862
https://sana.sy/?p=1453862
https://sana.sy/?p=1453862
https://news.snhr.org/ar/?p=104749
https://news.snhr.org/ar/?p=107620
https://news.snhr.org/ar/?p=108832


التقرير السنوي الثاني عشر:29

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

علــى مــدى 12 عامــًا تصاعــد العنــف ضــد اإلنــاث بشــكل متزايــد ووصــل فــي العديــد مــن أنماطــه وخاصــة القتــل 

والتعذيــب واإلخفــاء القســري والعنــف الجنســي إلــى حــدود قياســية ومعــدالت هــي األســوأ فــي العالــم، شــكلت 

واقعــًا مأســاويًا للمجتمــع الســوري، وحتــى نهايــة عــام 2022 مــا يــزال مــا ال يقــل عــن 8467 ســيدة )أنثــى بالغــة( قيــد 

االعتقــال/ االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري منــذ آذار 2011 ويتعرضــن ألســوأ أشــكال التعذيــب.  

كمــا انتهكــت طيلــة هــذه الســنوات حقــوق المــرأة الســورية األساســية علــى جميــع المســتويات المدنيــة والسياســية 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة والنفســية وفقــدت كافــة أشــكال الحمايــة والوقايــة مــن تداعيــات النــزاع. وال 

تــزال المــرأة الســورية ال تتمتــع بأدنــى مســتويات الحمايــة واألمــن وكثيــرًا مــا مورســت االنتهــاكات بحقهــا لكونهــا أنثــى 

فقــط، وذلــك علــى 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. يمكــن االطــالع علــى تقريرنــا األخيــر “فــي اليــوم الدولــي 

للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة: التقريــر الســنوي الحــادي عشــر عــن االنتهــاكات بحــق اإلنــاث فــي ســوريا” الــذي 

وثَّــق أبــرز االنتهــاكات والحــوادث التــي تعرضــت لهــا النســاء فــي ســوريا وبشــكل خــاص فــي عــام 2022.  

 

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2022 فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة بحــق النســاء، وســجلنا ضحايــا مــن 

النســاء نتيجــة عمليــات القتــل جــراء الهجمــات الحربيــة الجويــة واألرضيــة التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري علــى 

مناطــق خاضعــة لبقيــة أطــراف النــزاع، كمــا ســجلنا مقتــل ســيدة برصــاص قنــاص تابــع لقــوات النظــام الســوي.  

الســيدة رّيــه محمــد الحمــدواي، مــن أبنــاء بلــدة مســكنة شــرق محافظــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1987، ُقتلــت فــي 

 زراعيــة فــي 
ٍ

9/ حزيــران/ 2022، إثــر إصابتهــا برصــاص قنــاص تابــع لقــوات النظــام الســوري فــي أثنــاء عملهــا فــي أرض

منطقــة الصوامــع الواقعــة غــرب مدينــة تــادف بريــف محافظــة حلــب الشــرقي. 

الســيدة ميســاء محمــد الضامــن، نازحــة مــن أبنــاء قريــة الكســيبية غــرب محافظــة حلــب، تبلــغ مــن العمــر 30 عامــًا، 

ُقتلــت مــع جنينهــا وأصيبــت طفلتهــا بجــراح، إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بقذائــف الهــاون 

منــازل ســكنية فــي قريــة معــرة النعســان بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي فــي 4/ تمــوز/ 2022.

ح: انتهاكات حقوق المرأة:

https://snhr.org/arabic/?p=16529
https://snhr.org/arabic/?p=16529
https://news.snhr.org/ar/?p=103942
https://news.snhr.org/ar/?p=104722
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حريــق ضخــم اندلــع فــي ســوق للمحروقــات قــرب قريــة ترمانيــن 
شــمال محافظــة إدلــب، إثــر هجــوم مصــدره مدفعيــة قــوات النظــام 

ــان اإلمــام  الســوري، فــي 16/ شــباط/ 2022 | بعدســة: عدن

“يمّيــز أطــراف النــزاع فــي جميــع األوقــات بيــن المدنييــن والمقاتليــن، وتوّجــه الهجمــات إلــى المقاتليــن فحســب، وال يجــوز أن توّجــه إلــى المدنييــن.” القاعــدة 1، قواعــد بيانــات القانــون . 12
الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

ــان  ــى األعي ــه إل ــى األهــداف العســكرية فحســب، وال يجــوز أن ُتوّج ــه الهجمــات إّلا إل ــة واألهــداف العســكرية. وال ُتوّج ــان المدني ــن األعي ــع األوقــات بي ــزاع فــي جمي ــز أطــراف الن “ُيمّي
ــب األحمــر. ــة للصلي ــة الدولي ــي اإلنســاني، اللجن ــون الدول ــات القان ــة.” القاعــدة 7، قواعــد بيان المدني

“ُيحظــر الهجــوم الــذي قــد ُيتوقــع منــه أن ُيســبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح المدنييــن أو إصابــات بينهــم، أو أضــرارًا باألعيــان المدنيــة، أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر واألضــرار، . 13
ويكــون مفرطــًا فــي تجــاوز مــا ُينتظــر أن ُيســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة.” القاعــدة 14، قواعــد بيانــات القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

ثانيًا: االنتهاكات المتعلقة بتسيير األعمال القتالية: 

أ: العمليات العسكرية والهجمات غير المشروعة:

1 - القصف المدفعي والجوي: 

تظهــر عمليــات الرصــد المســتمرة تراجعــًا فــي القصــف الجــوي طيلــة عامــي 2021 و2022 لصالــح الهجمــات األرضيــة، 
ـــت قــوات النظــام الســوري هجمــات حربيــة أرضيــة فــي عــدة مناطــق فــي ســوريا، وتركــز معظمهــا علــى  وقــد شنَّ
 

ِ
منطقــة إدلــب شــمال غــرب ســوريا، وامتــدت إلــى مناطــق مأهولــة بالســكان بعيــدة عــن خطــوط التمــاس. لــم تــراع
قــوات النظــام الســوري مبــادئ التمييــز12 والتناســب13 فــي القانونــي الدولــي اإلنســاني. وتســببت الهجمــات فــي مقتــل 

وإصابــة مدنييــن ودمــار فــي مراكــز حيويــة مدنيــة.  

الحظنــا فــي العديــد مــن الحــوادث تزامنــًا بيــن الهجــوم المدفعــي لقــوات النظــام الســوري وتحليــق طيــران اســتطالع 
روســي فــي ســماء المنطقــة المســتهدفة.  

ز عام 2022 توقف الهجمات عبر البراميل المتفجرة للعام الثاني على التوالي.   ومما ميَّ

ــة الســاعة 10:15 صباحــًا، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري، قرابــة  األربعــاء 16/ شــباط/ 2022 قراب
6 قذائــف متتاليــة، بالتزامــن مــع تحليــق طائــرة اســتطالع روســية فــي األجــواء، اســتهدفت ســوقًا للمحروقــات تابــع 
لشــركة وتــد للمحروقــات، التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، وهــو ســوق لتخزيــن المحروقات في مســتودعات تحت األرض 
ويوجــد خزانــات فــوق األرض، فــي األطــراف الجنوبيــة الغربيــة مــن بلــدة ترمانيــن بريــف إدلــب الشــمالي، ســقطت إحــدى 
القذائــف علــى أرض زراعيــة قريبــة مــن الســوق مــا تســبب فــي مقتــل4  مدنييــن، وجــرح آخــرون، تخضــع المنطقــة 

لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/10iaiSzV6hUZqcARbzKcqWL5AqinOg5L0/view
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule1
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule1
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule7
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule7
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule14
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule14
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100797
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100797
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الخميــس 22/ أيلــول/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة كفــر عمــة 
بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل محمــد حمــدو عــرب، وإصابــة شــقيقه بجــراح، وهــو مــن أبنــاء بلــدة 
األبزمــو بريــف حلــب الغربــي. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن هيئــة تحريــر الشــام وفصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وقــت الحادثــة. 

2 - الحصار والتهديد بالعمليات العسكرية:

ــة تابعــة لقــوات النظــام  ــر قصــف مدفعي ــازل إث دمــار فــي أحــد المن
الســوري بالقذائــف األطــراف الجنوبيــة فــي قريــة شــنان/ غــرب إدلــب 

فــي 6/ أيلــول/ 2022 

منــذ 13/ آذار فرضــت قــوات النظــام الســوري حصــارًا علــى حيــي الشــيخ مقصــود واألشــرفية بمدينــة حلــب الخاضعيــن 
لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، اللــذان يقطنهمــا قرابــة 200 ألــف مدنــي، ومنعــت إدخــال الطحيــن واألدويــة 
والمســتلزمات الطبيــة والمحروقــات بشــكل كامــل، وذلــك علــى خلفيــة إشــكال بيــن عناصــر قــوات النظــام الســوري 
وقــوات ســوريا الديمقراطيــة إثــر منــع حاجــز تابــع لقــوات النظــام الســوري- الفرقــة الرابعــة، قاطــرة مقطــورة محملــة 
بمــادة الســكر مــن دخــول حــي الشــيخ مقصــود؛ لتقــوم قــوات ســوريا الديمقراطيــة المتمركــزة فــي موقــع قريــب مــن 
حاجــز الفرقــة الرابعــة باالشــتباك مــع عناصرهــا؛ مــا تســبب فــي مقتــل أحــد عناصــر قــوات النظــام الســوري، فــرد األخيــر 
بحصــار الحييــن منــذ ذلــك اليــوم. وفــي 5/ نيســان رصدنــا توقــف توزيــع الخبــز فــي الحييــن؛ نتيجــة نفــاد كميــة الطحيــن 

المخزنــة فــي المســتودعات. 

ــى محيــط  ــة إل ــزات أمني ــون األول اســتقدمت الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري تعزي ــة كان ــذ بداي ومن

حيــي "األشــرفية والشــيخ مقصــود" فــي مدينــة حلــب ومناطــق الشــهباء شــمال حلــب، الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة بهــدف إطبــاق الحصــار عليهــا، ومنعــت وصــول المــواد الغذائيــة والمحروقــات، كمــا فرضــت 

ــة خالفــات علــى نقــل  ــدى المدنييــن والتجــار، علــى خلفي ــة ل ــغ المالي ــة علــى المدنييــن، وصــادرت المبال ــاوات المالي اإلت

المحروقــات مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، مــا تســبب 

فــي ارتفــاع أســعار مــواد التدفئــة فــي "الســوق الســوداء"14 الواصلــة عــن طريــق مهربيــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام 

الســوري حتــى بلــغ ســعر لتــر المــازوت 9 آالف ليــرة ســورية وبلــغ ســعر الطــن الواحــد مــن الحطــب 800 ألــف ليــرة 

ســورية. 

بــة، أي أنهــا دخلــت الســوق دون تســجيلها لــدى . 14 هــي التعامــالت التجاريــة التــي يتــم فيهــا تجنــب كل القوانيــن الضريبيــة والتشــريعات التجاريــة وغالبــًا مــا تكــون البضائــع مهرَّ
المؤسســات الرســمية مثــل مديريــة الجمــارك المختصــة.

https://drive.google.com/file/d/1uHfgW0_t8XHsrZbKtF-Z7AShQwjGinMS/view
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ب: األشخاص واألعيان المحميون على وجه التَّحديد: 

1 - على صعيد القطاع الطبي: 

للعامليــن  الحيــوي  الــدور  الســوري  النظــام  أدرك  لقــد 

فــي الحقــل اإلنســاني بمــا فــي ذلــك القطــاع الطبــي فــي 

مــدروس  بشــكل  ــط  المدنييــن، فخطَّ تخفيــف معانــاة 

اســتهداف  أنَّ  الحظنــا  وقــد  واعتقالهــم،  لمالحقتهــم 

العامليــن فــي القطــاع الطبــي ومعداتهــم ومنشــآتهم 

بعــًا مــن قبــل النظــام الســوري منــذ األيــام  كان تكتيــكًا ُمتَّ

تمــت  حيــث   ،2011 آذار/  فــي  الشــعبي  للحــراك  األولــى 

الذيــن  واألطبــاء،  والمشــافي  المســعفين  مالحقــة 

يقدمــون المعونــة لجرحــى المظاهــرات، كمــا لوحــَق كل 

مــن قــام بتأميــن مــواد طبيــة أو أدويــة للعــالج، ووفقــًا 

اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  بيانــات  لقاعــدة 

فإنــه مــا يــزال مــا ال يقــل عــن 3407 مــن العامليــن فــي 

القســري  االختفــاء  أو  االعتقــال  قيــد  الصحيــة  الرعايــة 

لــدى النظــام الســوري. كمــا اســتهدف النظــام الســوري 

والمنشــآت  والمشــافي  اإلســعاف  فــرق  وحلفــاؤه 

بشــكل  واألرضــي  الجــوي  القصــف  بعمليــات  الطبيــة 

متعمــد ومنهجــي، وفــي كثيــر مــن األحيــان ترافــَق قصــف 

المناطــق المدنيــة وارتــكاب المجــازر مــع قصــف المراكــز 

الطبيــة واإلغاثيــة مــن أجــل منــع تلــك المنظمــات مــن 

تقديــم المســاعدة عنــَد أقصــى درجــات الحاجــة إليهــا. كمــا 

ــَد قــوات النظــام الســوري قصــف بعــض  الحظنــا تعمُّ

ــة مــرات عــدة متتاليــة، فــي إشــارة واضحــة  المراكــز الطبيَّ

ــرر األكبــر بتلــك المنشــآت وحرمــان  ــد إلحــاق الضَّ إلــى تعمُّ

المدنييــن مــن خدماتهــا. 

إنَّ عمليــات اســتهداف الكــوادر الطبية بالقتل واالعتقال/ 

اإلخفــاء القســري والتعذيــب قــد دفعــت المئــات منهــم 

ــم تخســر فقــط مــن  للفــرار خــارج ســوريا، أي أن ســوريا ل

تــمَّ قتُلهــم أو إخفاؤهــم قســريًا بــل إنَّ أعــدادًا ضخمــة 

مــن الكــوادر الطبيــة قــد هاجــرت خوفــًا علــى حياتهــا. األمــر 

الــذي كان لــه تداعيــات كارثيــة وممتــدة حتــى اآلن وســتبقى 

عقــودًا إلــى األمــام.  

فــي عــام 2022 رصدنــا انحســارًا فــي اســتهداف الكــوادر الطبيــة والمنشــآت الطبيــة بالعمليــات الحربيــة التــي تشــنها 

قــوات النظــام الســوري باتجــاه مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع األخــرى، إال أن عمليــات االعتقــال/ االحتجــاز/ اإلخفــاء 

القســري مــا زالــت مســتمرة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته؛ وتتســبب فــي هجــرة أعــداد كبيــرة مــن العامليــن فــي 

القطــاع الطبــي، كمــا أن النظــام الســوري لــم يتخــذ أيــة خطــوات جــادة إلعــادة تأهيــل المنشــآت الطبيــة المدمــرة فــي 

المناطــق التــي اســتعاد الســيطرة عليهــا بعــد عــام 2019. 

لنا مــا ال يقــل عــن 1  لــم نوثــق فــي عــام 2022، أيــة حادثــة قتــل بحــق كــوادر طبيــة علــى يــد النظــام الســوري، فيمــا ســجَّ

ــا قــد وثقنــا فــي عــام 2021 قتــَل قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 1 مــن  حادثــة اعتــداء علــى منشــأة طبيــة، وكنَّ

ــة مــن قبــل قــوات النظــام   ونقــاط طبيَّ
ٍ

لنا مــا ال يقــل عن 2 حادثــة اعتــداء علــى مشــاف ــة، كمــا ســجَّ الكــوادر الطبيَّ

الســوري.  

األحــد 27/ شــباط/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفتيــن قــرب مســتوصف قريــة آفــس 

بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، ســقطت القذيفتــان فــي الســوق الرئيــس علــى بعــد قرابــة 20م مــن المســتوصف؛ 

مــا تســبب بخســائر بشــرية، دون تســجيل أيــة أضــرار ماديــة فــي مبنــى المســتوصف. تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان إلــى أّن بنــاء المســتوصف فــارغ وغيــر مســتخدم إثــر نــزوح معظــم أهالــي القريــة بســبب قربهــا مــن خطــوط 

ــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة  التمــاس مــع قــوات النظــام الســوري. تخضــع القري

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 

وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد اعتقــل النظــام الســوري فــي عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 

9 مــن الكــوادر الطبيــة. 
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مــن  الجاســم،  الحميــد عطاللــه  عبــد  الممــرض 

الــزور  ديــر  محافظــة  بريــف  حطلــة  قريــة  أبنــاء 

الشــرقي، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات النظــام 

فــي   ،2022 أيلــول/   /14 األربعــاء  يــوم  الســوري 

أثنــاء مداهمــة منزلــه فــي القريــة، واقتادتــه إلــى 

مجهولــة.  جهــة 

عبد الحميد عطالله الجاسم 

دمــار إثــر هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري 
علــى مدرســة معــر بليــت حلقــة أولــى فــي قريــة 
معــر بليــت/ إدلــب فــي 4/ تشــرين الثانــي/ 2022 

2 - على صعيد القطاع التعليمي: 

ــا قــد  لنا مــا ال يقــل عــن 2 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت تعليميــة )مــدارس وريــاض أطفــال(، وكنَّ فــي عــام 2022، ســجَّ

وثقنــا فــي عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 13 حادثــة اعتــداء علــى يــد قــوات النظــام الســوري.  

الجمعــة 4/ تشــرين الثانــي/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف مدرســة معــر بليــت 

حلقــة أولــى فــي قريــة معــر بليــت بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة وإصابــة 

أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع قريــة معــر بليــت لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 

https://drive.google.com/file/d/142EFtbi1y0V6XPOsr6al8UvvXwfbDqzQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1K4xAQ-raainrrCGRNBX1ti4ZZAeRD5R3/view
http://bit.ly/3EK7Qr0
https://drive.google.com/file/d/1g0Vcb-POIfZRMZBRPWOpl7APTorK2zRL/view
https://drive.google.com/file/d/1Kys-8H1DhEDxyeydlOVNoFRxyURZKW3H/view
https://drive.google.com/file/d/1xa-h3MsbiQjI-Ro4neHRosWtZAuXZd7-/view
https://drive.google.com/file/d/1sPOxfE1W99eydYCs95YbBfQYoFNG4bG_/view
https://drive.google.com/file/d/1g0Vcb-POIfZRMZBRPWOpl7APTorK2zRL/view
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صــورة تظهــر أطفــااًل تالميــذ يحملــون صــورة لبشــار 

األســد خــالل فعاليــة لمنظمــة طالئــع البعــث أقيمــت 

فــي تشــرين األول/2022 فــي مدرســة حياليــن المحدثــة 

الغربــي  حمــاة  محافظــة  بريــف  حياليــن  قريــة  فــي 

)صفحــة المدرســة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي(. 

صــورة تظهــر أطفــااًل يحملــون صــورًا لبشــار األســد خــالل 

المشــوار(  بشــار..لنكمل  )أملنــا  شــعار  تحــت  فعاليــة 

أقيمــت فــي مدرســة مصعــب بــن عميــر فــي حــي القابــون 

فــي مدينــة دمشــق فــي 27/ تشــرين األول/ 2022 )صفحــة 

المدرســة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي(. 

ــع أيلــول/ 2022 علــى مواقــع  صــورة نشــرت فــي مطل

صــور  يحملــون  أطفــااًل  تظهــر  االجتماعــي  التواصــل 

لبشــار األســد فــي إحــدى مــدارس مدينــة حمــص فــي 

بدايــة العــام الدراســي لعــام 2022. 

3 - على صعيد أماكن العبادة: 

 قــوات 
ِ

اســتهدف النظــام الســوري أماكــن العبــادة بالقصــف المرّكــز فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، ولــم تــراع

النظــام الســوري حرمــة أماكــن العبــادة مــن مســاجد وكنائــس، وحــّول العديــد مــن أماكــن العبــادة فــي المناطــق التــي 

يســيطر عليهــا إلــى مقــرات ذات طبيعــة عســكرية، كمــا رصدنــا تســخيره أماكــن العبــادة فــي مناطــق ســيطرته كمنابــر 

لتمجيــده وأدلجــة المجتمعــات للخنــوع لحكــم العائلــة والحــزب الواحــد. 

لنا ما ال يقــل عــن 2 حادثــة اعتــداء علــى أماكــن عبــادة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري فــي عــام 2022، وكنــا قــد  ســجَّ

لنا ما ال يقــل عــن 14 حادثــة فــي عــام 2021.   ســجَّ

ــاء 6/ أيلــول/ 2022 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بالقذائــف األطــراف الجنوبيــة مــن قريــة  الثالث

شــنان فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت قذيفــة وســط شــارع عــام قــرب مســجد عمــر بــن 

الخطــاب المعــروف بمســجد المفــرق؛ مــا أدى إلــى إصابــة ســيدة بجــراح، إضافــًة إلــى إصابــة نوافــذ بنــاء المســجد 

وجدرانــه مــن الخــارج بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع القريــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

ــر الشــام وقــت الحادثــة.  المســلحة وهيئــة تحري

كمــا وثقنــا قيــام قــوات النظــام الســوري وحلفائــه بتحويــل عشــرات المدارس إلى مقرات عســكرية ونهــب محتوياتها 
بطريقــة بربريــة وتخريبهــا، بشــكل رئيــس فــي المناطــق التــي أعــاد الســيطرة عليهــا، ال ســيما تلــك الواقعــة قريبــًا 
مــن خطــوط التمــاس، وقــد أصبحــت هــذه القــوات مصــدر تهديــد رئيــس وخطــر علــى التعليــم والمنشــآت التعليميــة.  

ولــم يقتصــر اســتهداف النظــام الســوري للقطــاع التعليمــي علــى قصــف المنشــآت التعليميــة خــارج مناطــق 
ســيطرته، وتحويــل قســم منهــا ألغــراض عســكرية فــي المناطــق التــي اســتعاد الســيطرة عليهــا، بــل عمــل أيضــًا 
علــى اســتهداف عقــول األطفــال عبــر تضميــن المناهــج التعليميــة مواضيــع ترســخ الدكتاتوريــة وتمجــد الفــرد، وقــد 
رصدنــا فــي عــام 2022 العديــد مــن الصــور والمقاطــع المصــورة التــي يحــاول مــن خاللهــا الــكادر التدريســي إظهــار أكبــر 
قــدر مــن المــواالة والتمجيــد لرئيــس النظــام الســوري، وتلقيــم الطــالب هتافــات حزبيــة لصالــح الحــزب الحاكــم منــذ 

عشــرات الســنوات. 

https://drive.google.com/file/d/1_p_QPfkEtd6krgnFn4fe9nA3PzgKsR7_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bgXjqhSpD-6Qpk0eqZ-NssESjktDeWf1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1E_96n4sEYX_eGsB0vzoyHE4aeXh6Y6ya/view?
https://bit.ly/3LKsKtd
https://drive.google.com/file/d/1zkTtqqvPcH3OU7mhDK19j3I4KsqREEPh/view?usp=sharing
https://bit.ly/3LKsKtd
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مخلفات ذخيرة تم استخدامها في هجوم أرضي سوري/ روسي على بلدة إحسم، في 17/ تموز/ -2021 بعدسة: كنانة هنداوي

قــرب  الســوري،  النظــام  قــوات  قصفتهــا  قذيفــة،  ســقوط  موقــع 
مســجد عمــر بــن الخطــاب فــي قريــة شــنان/ إدلــب فــي 6/ أيلــول/ 2022  

4 - الكوادر اإلعالمية: 

نــت مختلــف أطــراف النــزاع فــي ممارســات تنتهــك حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر،  منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي تفنَّ

 خــارج نطــاق القانــون، اعتقــال/ إخفــاء قســري، 
ٍ

وقــد وثقنــا أنماطــًا متعــددة مــن االنتهــاكات الجســيمة، مــن قتــل

ــل النظــام  تعذيــب، االعتــداء علــى المنشــآت، ســن قوانيــن مــن شــأنها تقييــد حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر. ويتحمَّ

الســوري المســيطر علــى الدولــة الســورية المســؤولية األكبــر فيمــا وصلــت إليــه ســوريا مــن أســوأ التصنيفــات علــى 

مســتوى العالــم -فيمــا يخــص حريــة الصحافــة والعمــل اإلعالمــي-، وتشــويه صــورة ســوريا والشــعب الســوري، 

وهــو المرتكــب األكبــر لالنتهــاكات بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم، متفوقــًا بفــارق شاســع عــن بقيــة 

أطــراف النــزاع، كمــا أن القــوات الروســية تعتبــر مــن الناحيــة العمليــة مواليــة وداعمــة النتهــاكات النظــام الســوري، 

لذلــك فهــي تتحمــل مــع النظــام الســوري مســؤولية 85 % مــن االنتهــاكات بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال 

اإلعــالم فــي ســوريا.  

 عــام وســائل اإلعــالم المســتقلة، ويتحكــم بشــكل مطلــق 
ٍ
وفــي عــام 2022 مــا زال النظــام الســوري يحظــر بوجــه

باإلعــالم الحكومــي، ويقيــد حريــة الــرأي والتعبيــر أمــام اإلعالمييــن والمواطنيــن مســتندًا إلى قوانيــن )مراســيم، أو عــن 

ــد  طريــق مجلــس الشــعب باعتبــاره خاضعــًا لــه بالمطلــق( ُتعــارض صراحــًة القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وُتقيِّ

 ُمخيــف حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر15.  
ٍ

بشــكل

يحظــر علــى الوســائل اإلعالميــة نشــر..  1 - أي محتــوى مــن شــأنه المســاس بالوحــدة الوطنيــة واألمــن الوطنــي أو اإلســاءة إلــى الديانــات الســماوية والمعتقــدات الدينيــة أو إثــارة . 15
النعــرات الطائفيــة أو المذهبيــة. ]...[ 5 - كل مــا يمــس برمــوز الدولــة.” المــادة 12، المرســوم التشــريعي 108 لعــام 2011 “قانــون اإلعــالم”، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة العربيــة 

  https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&nid=4387&First=0&Last=14&CurrentPage=0 ،الســورية

ــة  ــرة فــي مجــال اإلعــالم والتواصــل والفكــر والثقافــة واالختصاصــات التقني ــارون مــن ذوي الخب ــه يخت “ أ- يتألــف المجلــس مــن تســعة أعضــاء مــن بينهــم رئيــس المجلــس ونائب
ــه  ــة الســورية.  ]...[  ج- يســمى رئيــس وأعضــاء المجلــس بمرســوم تحــدد في ــة الجنســية العربي ــوا جميعــًا أشــخاصًا طبيعييــن مــن حمل المرتبطــة بمجــال اإلعــالم علــى أن يكون
ــون اإلعــالم”، مجلــس الشــعب فــي  ــة واحــدة. “ المــادة 20، المرســوم التشــريعي 108 لعــام 2011 “قان ــد لمــرة تالي ــة للتجدي ــة مدتهــا ثــالث ســنوات قابل تعويضاتهــم وذلــك لوالي

 https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&nid=4387&First=0&Last=14&CurrentPage=0 الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة 

https://drive.google.com/file/d/1OPKLDHi4_Rkinkl-9kChznqEXJYel9xZ/view?usp=sharing
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&nid=4387&First=0&Last=14&CurrentPage=0
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&nid=4387&First=0&Last=14&CurrentPage=0
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&nid=4387&First=0&Last=14&CurrentPage=0
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5578&nid=4387&First=0&Last=14&CurrentPage=0
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أمــا أحــدث القوانيــن التــي تضمنــت مزيــدًا مــن التضييــق علــى حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر فقــد صــدر فــي 18 

نيســان، عندمــا أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد القانــون رقــم 20 لعــام 162012، القاضــي بإعــادة تنظيــم 

 .172012 للعــام   17 رقــم  التشــريعي  المرســوم  التــي تضمنهــا  المعلوماتيــة  للجريمــة  الجزائيــة  القانونيــة  القواعــد 

ــرأي والتعبيــر  ويحتــوي القانــون علــى عــدة مــواد غامضــة التعريــف، ونــرى أنــه ينتهــك الحــق فــي حريــة الصحافــة وال

ويهــدد الحقــوق الرقميــة والخصوصيــة علــى اإلنترنــت، ويتألــف مــن 50 مــادة تتضمــن تشــديدًا للعقوبــات المتعلقــة 

ــذي تجــده الســلطات معارضــًا، وكذلــك الحكــم بالســجن والغرامــة معــًا علــى مــن  ــر اإلنترنــت ال بنشــر المحتــوى عب

ينشــر محتــوى رقميــًا علــى الشــبكة اإللكترونيــة بقصــد “قلــب أو تغييــر نظــام الحكــم فــي الدولــة”، أو “النيــل مــن هيبــة 

الدولــة والمســاس بالوحــدة الوطنيــة”، وقــد قدمنــا تحليــاًل موجــزًا18 لهــذا القانــون ضمــن تقريرنــا الســنوي عــن أبــرز 

االنتهــاكات بحــق اإلعامييــن فــي ســوريا، الصــادر فــي الـــ 3 مــن أيــار 2022 بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة.  

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 مقتــل 1 مــن الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم 

علــى يــد قــوات النظــام الســوري، فيمــا لــم نوثــق حــوادث قتــل فــي عــام 2021. 

وطالــب  إعالمــي  ناشــط  الخطيــب،  العيســى  تيســير  أحمــد 

جامعــي فــي كليــة اإلعــالم فــي جامعــة دمشــق، مــن أبنــاء بلــدة 

 27 العمــر  مــن  يبلــغ  الشــرقي،  بريــف محافظــة درعــا  الجيــزة 

عامــًا، اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري نهايــة عــام 2018، لــدى 

كان  بينمــا  لهــا  التابعــة  التفتيــش  نقــاط  إحــدى  علــى  مــروره 

ــى درعــا، وكان ممــن أجــروا تســويًة  فــي طريقــه مــن دمشــق إل

 ســابق، ومنــذ ذلــك الوقــت تقريبــًا 
ٍ

لوضعهــم األمنــي فــي وقــت

وهــو فــي عــداد المختفيــن قســريًا؛ نظــرًا إلنــكار النظام الســوري 

احتجــازه أو الســماح ألحــد ولــو كان محاميــًا بزيارتــه. الثالثــاء 16/ 

ــَم ذووه بوفاتــه داخــل ســجن صيدنايــا العســكري 
ِ
آب/ 2022، َعل

أنــه كان بصحــة  بمحافظــة ريــف دمشــق، ولدينــا معلومــات 

 كبيــر وفاتــه بســبب 
ٍ

لــدى اعتقالــه؛ ممــا يرّجــح بشــكل جيــدة 

التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة، تؤكــد الشــبكة الســورية 

ــه  ــم ُتســلِّم جثت لحقــوق اإلنســان أن قــوات النظــام الســوري ل

ــه.  لذوي

تقبــع ســوريا في المركــز 171 )مــن أصــل 180 بلدًا(، أي 

أنهــا تاســع أســوأ بلــد فــي العالــم بحســب التَّصنيف 

لعـــــام 2022 الذي  الصحافــــــة  لحريــــــــــة  العــــــالمي 

أصدرته منظمــة مراســلون بــال حــدود، والــذي جــاء 

الــذي يعيــش حالــة  فــي مســتهله “فــي هــذا البلــد 

ُيمنــع  الزمــان،  مــن  عقــد  عــن  يزيــد  مــا  منــذ  حــرب 

جملــًة  المناطــق  بعــض  دخــول  مــن  الصحفيــون 

تمامــًا  مغلقــًا  التعدديــة  بــاب  ويظــل  وتفصيــاًل. 

أمــام وســائل اإلعــالم الســورية، التــي ُتعتبــر أدوات 

لنشــر األيديولوجيــة البعثيــة، ممــا يدفــع العديــد مــن 

المنفــى”.   إلــى  الصحفييــن 

أحمد تيسير العيسى الخطيب

16 . https://moct.gov.sy/news-0015 ،النص الكامل لقانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 للعام 2022”، وزارة االتصاالت والتقانة السورية“

17 .https:// ،المرســوم التشــريعي 17 لعــام 2012 تطبيــق أحــكام قانــون التواصــل علــى الشــبكة ومكافحــة الجريمــة المعلوماتيــة”، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية“
 www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4337&RID=-1&Last=118&First=0&CurrentPage=0

18 .https://snhr.org/ ،)7التقريــر الســنوي عــن أبــرز االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن فــي ســوريا فــي اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة”، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، )ص6 و“ 
 arabic/?p=15354

https://snhr.org/arabic/?p=15354
https://snhr.org/arabic/?p=15354
https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://drive.google.com/file/d/1kDT8tz15WJVd5iWx0DXCJy8Ic_8JxfC7/view?usp=sharing
https://moct.gov.sy/news-0015
https://moct.gov.sy/news-0015
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4337&RID=-1&Last=118&First=0&CurrentPage=0
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4337&RID=-1&Last=118&First=0&CurrentPage=0
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4337&RID=-1&Last=118&First=0&CurrentPage=0
https://snhr.org/arabic/?p=15354
https://snhr.org/arabic/?p=15354
https://snhr.org/arabic/?p=15354
https://snhr.org/arabic/?p=15354
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عــالء الديــن محــي الديــن هزبــر، اعتقلتــه قــوات النظــام 

الســوري يــوم الخميــس 21/ تمــوز/ 2022 مــن مبنــى فــرع 

الهجــرة والجــوازات فــي مدينــة دمشــق، بينمــا كان هنــاك 

مــن أجــل الحصــول علــى جــواز ســفر، وتــم اقتيــاده الــى فــرع 

أمــن الدولــة فــي مدينــة دمشــق، ومــازال مصيــره مجهــواًل 

بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. 

عــالء الديــن، مــن أبنــاء بلــدة ديــر العصافيــر بريــف دمشــق، 

المكتــب  مديــر  ســابقًا  عمــل   ،1987 عــام  مواليــد  مــن 

العصافيــر  ديــر  بلــدة  فــي  المحلــي  للمجلــس  اإلعالمــي 

فــي  فصائــل  لســيطرة  خاضعــة  البلــدة  كانــت  عندمــا 

المســلحة.  المعارضــة 

ووفقــًا لقاعــدة بياناتنــا فقــد اعتقــل/ احتجــز/ أخفــى النظــام الســوري فــي عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 23 مــن الصحفييــن 

والعامليــن فــي مجــال اإلعــالم، بينهــم 4 ســيدات. 

عاء الدين محي الدين هزبر 

ج: استخدام األسلحة غير المشروعة: 

األحــد 6/ تشــرين الثانــي/ 2022 عنــد الســاعة 6:54 بتوقيــت دمشــق، أطلقــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات النظــام 

الســوري والميليشــيات اإليرانيــة نعتقــد أنهــا متمركــزة فــي مطــار النيــرب العســكري، مــا ال يقــل عــن 8 صواريــخ مــن 

نمــطBM-27URGAN  عيــار 220 ملــم محملــًة بذخائــر عنقوديــة مــن نمــط 9M27K1. انفجــرت الصواريــخ تباعــًا فــوق 

منطقــة جبليــة مكتظــة بالمخيمــات شــمال غــرب وغــرب مدينــة إدلــب، وصــواًل إلــى منطقــة “أحــراش الباســل” وهــي 

منطقــة عســكرية تضــم معســكرًا لهيئــة تحريــر الشــام.  

أســفر الهجــوم عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 11 شــخصًا، مــن بينهــم 9 مدنييــن، منهــم أربعــة أطفــال وســيدتين وجنيــن، 

ومقاتليــن اثنيــن مــن عناصــر هيئــة تحريــر الشــام، وإصابــة مــا يقــارب 75 شــخصًا آخريــن. ومــن خــالل عمليــات الرصــد 

التــي قــام بهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تمكنــا مــن تحديــد 29 موقعــًا ســقطت فيهــا مخلفــات 

الصواريــخ العنقوديــة، 26 مــن هــذه المواقــع توزعــت فــي أربعــة مــن المخيمــات المنتشــرة فــي المنطقــة، متســببًة 

ــا  بأضــرار ماديــة متفاوتــة. وتظهــر الخريطــة التفاعليــة علــى الرابــط مواقــع ســجلنا فيهــا أضــرارًا ماديــة نتيجــة بقاي

ــة.   ــر العنقودي الصواريــخ أو مخلفــات الذخائ

ســجلنا مــا ال يقــل عــن 1 هجومــًا بذخائــر عنقوديــة فــي عــام 2022. فــي حيــن لــم نســجل فــي عــام 2021 أي هجــوم بهــذه 

الذخائــر علــى يــد قــوات النظــام الســوري. 

 الذخائر العنقودية: 

https://drive.google.com/file/d/1N1Ug1vkzZ_l7viUA_9SRJmKWkGMrmBmW/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1c91FNvdpNVc_MkvNOZHiLNhjYDuy6Eg&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xH2qc2kkBByaebQRLUmoWK6nq_dgD6U&usp=sharing
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صــورة تظهــر بقايــا حاضنــة ذخيــرة عنقوديــة، عثــر عليهــا فــي مخيــم 
مــرام للنازحيــن جنــوب غــرب قريــة كفــر جالــس بريــف إدلــب الغربــي، إثــر 
هجــوم أرضــي لقــوات النظــام الســوري فــي 6/ تشــرين الثانــي/ 2022 

صــورة تظهــر نازحيــن فــي مخيــم موريــن جنــوب قريــة موريــن بريــف محافظــة 
إدلــب الغربــي فــي أثنــاء جمــع أمتعتهــم للنــزوح مــن المخيــم بعــد تعــرض 
أطرافــه لقصــف بصواريــخ محملــة بذخائــر عنقوديــة مصدرهــا موقــع تتمركــز 

فيــه قــوات النظــام الســوري فــي 6/ تشــرين الثانــي/ 2022  

كمــا تســبب الهجــوم فــي نــزوح معظــم قاطنــي المخيمــات المتأثــرة بمخلفــات القصــف إلــى مناطــق أكثــر أمنــًا، خشــية 

تكــرار القصــف عليهــم، عــاد معظمهــم إلــى مخيماتهــم بعــد أيــام. تشــير تقديــرات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

إلــى نــزوح قرابــة 7500 مدنيــًا جــراء هــذا الهجــوم. 

https://drive.google.com/file/d/1RTIQHn9W-hpJqWgqEJKjFCXi12CzxRpo/view
https://drive.google.com/file/d/1_6uo2q0lNs12S9UjLqgUGPL3s_g__hqH/view
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باء: القوات الروسية: 

ــي، وقــد بلغــت بعــض هــذه  ــون الدول ــذ تدخلهــا فــي ســوريا انتهــاكات فظيعــة للقان مارســت القــوات الروســية من

االنتهــاكات مثــل القتــل والتشــريد القســري مســتوى جرائــم ضــد اإلنســانية، لكــن روســيا مــا تفتــئ تذكــر العالــم بــأن 

تدخلهــا فــي ســوريا قانونــي اســتنادًا إلــى “مبــدأ الدعــوة فــي القانــون الدولــي” وأن بشــار األســد هــو الــذي طلــب منهــا 

التدخــل عســكريًا، وبأنــه نظــام منتخــب وشــرعي فــي ســوريا، كمــا تســتند إلــى قــرار مجلــس األمــن رقــم 2249 الــذي 

ــي/ 2015، ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن التدخــل العســكري الروســي  صــدر فــي تشــرين الثان

ــرز انتهــاكات القــوات  ــر الســنوي الســابع عــن أب ــا أبرزهــا فــي التقري ــدة فّصلن ــر شــرعي ألســباب عدي فــي ســوريا غي

الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015. وإلــى جانــب تدخلهــا العســكري لعبــت روســيا 

عــدة أدوار تخريبيــة فــي المســار السياســي واإلنســاني ومحاولــة تعويــم النظــام الســوري وتحويــل ســوريا إلــى ســاحة 

اختبــار أســلحة جديــدة.  

وفــي عــام 2022 وضمــن إطــار مســاعدة النظام الســوري 

فــي الســيطرة علــى المســاعدات األمميــة المخصصــة 

قــدر ممكــن منهــا،  أكبــر  ونهــب  غــرب ســوريا  لشــمال 

مجلــس  فــي  الفيتــو  تمــوز   /8 فــي  روســيا  اســتخدمت 

األمــن ضــد تجديــد آليــة إدخــال المســاعدات األمميــة عبــر 

أكثــر  الحــدود، وكان مســؤولون روس قــد صرحــوا فــي 

مــن مناســبة ســبقت جلســة التصويــت علــى مشــروع 

القــرار، بــأّن روســيا ال تــرى ضــرورة فــي اســتمرار آليــة 

منطقــة  إلــى  للحــدود  العابــرة  المســاعدات  تســليم 

شــمال غــرب ســوريا. 

لتعويــم  المســتمرة  الروســية  المســاعي  صعيــد  علــى 

القــوي  حليفهــا  عبــر  روســيا  الســوري، ســعت  النظــام 

النظــام الجزائــري إلــى محاولــة إعــادة النظــام الســوري إلى 

الجامعــة العربيــة، وقامــت الجزائــر بجولــة عربيــة واســعة 

لمحاولــة إقنــاع عــدد مــن الــدول العربيــة بعــدم عرقلــة 

لكــن  العربيــة،  الجامعــة  إلــى  الســوري  النظــام  إعــادة 

جهودهــا بــاءت بالفشــل. وكان ســيرغي الفــروف، وزيــر 

الخارجيــة الروســي قــد صــرح فــي مؤتمــر صحفــي عقــده 

مــع عبــد هللا بــن زايــد، وزيــر الخارجيــة اإلماراتــي فــي مدينــة 

أبــو ظبــي، فــي 17/ آذار: “نحــن علــى قناعــة بأهميــة تنشــيط 

الجهــود إلعــادة ســوريا إلــى حضــن الجامعــة العربيــة”.

 كمــا اســتمرت روســيا ومــن خلفهــا النظــام الســوري 

باللعــب علــى وتــر الالجئيــن، والترويــج لفكــرة أن ســوريا 

لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  ومســتقرة  آمنــة 

النظــام الســوري، وجاهــزة الســتقبال الالجئيــن العائديــن.  

وعلــى صعيــد تحويــل ســوريا إلــى ســاحة اختبــار أســلحة 

مناســبة  مــن  أكثــر  فــي  روس  مســؤولون  صــرح  فقــد 

عــن تجربــة روســيا لذخائــر جديــدة فــي ســوريا وعــن دور 

ذلــك فــي رفــع القــدرة القتاليــة للقــوات الروســية، وفــي 

الدفــاع  وزارة  عــن  ســبوتنيك  وكالــة  نقلــت  شــباط   15

وقاذفــات   )MiG-31K( “مقاتــالت  أّن  إعالنهــا  الروســية 

)Tu-22M3( التــي تحمــل صواريــخ )الخنجــر( التــي تفــوق 

ســرعتها ســرعة الصــوت وصلــت إلــى قاعــدة حميميــم 

الجويــة الروســية فــي ســوريا فــي إطــار تدريبــات بحريــة” 

اللوجســتي  “المركــز  مــن  المتوســط  البحــر  فــي  جــرت 

ســيرجي  بحضــور  طرطــوس”  فــي  الروســية  للبحريــة 

شــويغو، وزيــر الدفــاع الروســي. وفــي 19/ شــباط قالــت 

صحيفــة “إزفيســتيا” الروســية “اختبــر الطيــارون الــروس 

صواريــخ كينجــال )الخنجــر( األســرع مــن الصــوت ألول 

مــرة فــي ســوريا”، وأشــارت الصحيفــة إلــى أّن صواريــخ 

كينجــال الجويــة هــي أحــدث أنــواع األســلحة االســتراتيجية 

الروســية، والتــي أعلــن عنهــا الرئيــس الروســي فالديميــر 

بوتيــن فــي رســالة إلــى الجمعيــة الفيدراليــة الروســية فــي 

عــام 2018. كمــا نقلــت وكالــة ريــا نوفوســتي الروســية 

فــي 18/ شــباط عــن مصــدر عســكري روســي أّن القــوات 

مــن  جديــدة  نســخة  االختبــار”  مــن  “كنــوع  الروســية 

الطائــرات االنتحاريــة دون طيــار النتســيت3- القــادرة علــى 

حمــل رأس حربــي كبيــر فــي ســوريا، حيــث أشــارت الوكالــة 

أيضــًا إلــى أنــه تــم اســتخدام هــذه الطائــرة فــي ســوريا ضــد 

عــدة أهــداف ولعــدة مــرات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2249(2015)
https://snhr.org/arabic/?p=16227
https://snhr.org/arabic/?p=16227
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods
https://ria.ru/20220615/siriya-1795348204.html
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/funding-not-enough-meet-rising-humanitarian-needs-syria-top-official-tells-security-council-members-diverge-over-delivery-methods
https://ria.ru/20220615/siriya-1795348204.html
https://ria.ru/20220615/siriya-1795348204.html
https://youtu.be/k49DEx2KLnk?t=199
https://arabic.sputniknews.com/20220215/%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-1058650350.html
https://iz.ru/1293832/2022-02-19/rossiiskie-letchiki-vypolnili-puski-kinzhalov-v-sirii
https://ria.ru/20220218/lantset-1773465986.html
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العمليــات  وتيــرة  فــي  انخفاضــًا  الحظنــا  عــام  وبشــكل 

العســكرية الروســية فــي عــام 2022، ونعتقــد أنَّ الســبب 

أوكرانيــا،  دولــة  علــى  الغــزو  فــي  روســيا  انشــغال  هــو 

تركــزت  وقــد  هنــاك.  إلــى  العســكري  ثقلهــا  وتحويــل 

الهجمــات فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا علــى مقــرات 

عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، كمــا شــّن ســالح 

الجــو الروســي غــارات عــدة علــى منشــآت حيويــة مدنيــة 

فــي المنطقــة ذاتهــا، جلهــا علــى مــزارع لحيوانــات داجنــة، 

وقــد أســفرت عــن خســائر ماديــة كبيــرة.

ــرة روســية مــن طــراز MiG31K تحمــل  طائ
 Kh 47M2 Kinzhal طــراز  مــن  صاروًخــا 
خــال عــرض عســكري فــي 9/ أيــار/ 2018 - 

الفرنســية  المصــدر وكالــة الصحافــة 

أ : القتل خارج نطاق القانون: 

ــد القــوات الروســية فــي عــام 2022، كمــا  ــى ي ــى بالغــة( عل ــًا، بينهــم 8 طفــاًل، و1 ســيدات )أنث لنا مقتــل 17 مدني ســجَّ

لنا مقتــل 65 مدنيــًا، بينهــم 32 طفــاًل، و7 ســيدات )أنثــى بالغــة( علــى يــد القــوات  ارتكبــت 2 مجــزرة. وكنــا قــد ســجَّ

الروســية فــي عــام 2021، كمــا ارتكبــت 4 مجــازر.  

ــح المخطــط البيانــي التالــي تــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الـــ 17 الذيــن قتلــوا علــى يــد القــوات الروســية تبعــًا  يوضِّ

لشــهور العــام: 

فجــر يــوم الجمعــة 22/ تمــوز/ 2022 شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي، مــن طــراز Su-34،   غــارات )غارتيــن 

مزدوجتيــن( علــى موقعيــن فــي أطــراف قريــة الجديــدة، المعروفــة باســم جديــدة الجســر فــي ريــف جســر الشــغور 

الشــمالي، بريــف إدلــب الغربــي، وتتبــع لناحيــة الجانوديــة، وهــي واحــدة مــن مجموعــة قــرى متجــاورة ُجــل ســكانها مــن 

الطائفــة المســيحية، تبعــد عــن الحــدود الســورية- التركيــة قرابــة 3 كــم -خــط نظــر-. 

أســفرت الغــارات عــن مقتــل 7 مدنييــن، بينهــم 4 أطفــال أشــقاء )3 إنــاث وذكــر(، وفيمــا يلــي عــرض لمــا تمكنــا مــن 

توثيقــه عــن تفاصيــل الهجمــات الجويــة الروســية علــى الموقعيــن: 

نماذج عن أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:  

4

https://drive.google.com/file/d/1nSQHfFQFuDbmNx0vBm3hWJLfV9C_vpNY/view?usp=sharing
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الموقع األول: 

قرابــة الســاعة 5:50 شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه 

الشــرقية  الواجهــة  غــارة بصــاروخ ســقط قــرب  روســي 

لمــأوى للنازحيــن -عبــارة عــن بنــاء لتربيــة المواشــي ســابقًا- 

يقيــم فيــه عائــالت 3 أشــقاء مــن عائلــة مظــان النازحــة مــن 

قريــة زيــزون فــي ريــف حمــاة الغربــي، يقــع علــى بعــد قرابــة 

350 متــر شــمال قريــة الجديــدة، وبعــد قرابــة عشــر دقائــق 

وانتشــال  المصابيــن  المدنييــن إلســعاف  تجمــع  وبعــد 

العالقيــن مــن تحــت أنقــاض البنــاء شــنَّ الطيــران الروســي 

ذاتــه غــارة ثانيــة بصاروخيــن ســقطا علــى بعــد قرابــة 25 

متــرًا مــن الصــاروخ األول )أحدهمــا ســقط فــي الطريــق 

المــؤدي للمــأوى(، أســفر الهجــوم عــن مقتــل 6 مدنييــن، 

الهجــوم  وهــذا  المــأوى،  بنــاء  وانهيــار  أطفــال،   4 بينهــم 

يشــكل مجــزرة بحــق المدنييــن. كمــا أســفر الهجــوم علــى 

هــذا الموقــع عــن إصابــة 13 مدنيــًا آخريــن، بينهــم والــدي 

ــا األطفــال.  الضحاي

حفــرة أحدثهــا صــاروخ فــي الغــارة الجويــة الروســية الثانيــة علــى الطريــق 
ــة الجديــدة بإدلــب فــي 22/ تمــوز/  الواصــل إلــى مــأوى النازحيــن فــي قري

2022

جثامين األطفال األربعة داخل سيارة اإلسعاف 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع جهــاد مظــان19، عــم الضحايــا األطفــال، وأحــد الناجيــن مــن الهجوم، 

مــن أبنــاء قريــة الزياديــة بريــف إدلــب الغربــي، كان يقيــم مــع عائلتــه فــي قريــة زيــزون بريــف حمــاة الغربــي ونزحــوا منهــا 

ــاء المنطقــة باســم مدجنــة(  ــاء حظيــرة20 )يعرفــه أبن ــدة وأقامــوا فــي بن ــة الجدي ــى قري قبــل قرابــة ســت ســنوات إل

مهجــور علــى األطــراف الجنوبيــة لقريــة الجديــدة بعــد تأهيلــه، والــذي أفادنــا بمــا يلــي:

عبر تطبيق الواتساب في 27/ تموز/ 2022.. 19

أبعاده قرابة 12 × 8 متر.. 20

https://drive.google.com/file/d/1z2sNa4ay0mdZu4X3mxIJ3L8yasUbX3tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D23pRs0IDQw6yDKuNO1EmWvKw5B-CKTc/view
https://drive.google.com/file/d/1D23pRs0IDQw6yDKuNO1EmWvKw5B-CKTc/view
https://snhr.org/arabic/?p=15354
https://snhr.org/arabic/?p=15354
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دمــار كامــل لمــأوى للنازحيــن علــى أطــراف قريــة الجديــدة بإدلــب والــذي تعــرض لهجــوم 
جــوي روســي فــي 22/ تمــوز/ 2022 

“ تقاســمنا أنــا وأخــي أيهــم البنــاء حيــث أقــام مــع 
الجــزء  فــي  وأنــا  منــه  الشــرقي  الجــزء  فــي  عائلتــه 
ببنــاء  رفعــت  الثالــث  أخــي  قــام  والحقــًا  الغربــي، 
البنــاء  هــذا  ســطح  علــى  عــازل  بســقف  غرفتيــن 
تمــوز   /22 يــوم  وفــي  عائلتــه،  مــع  فيــه  واإلقامــة 
للقصــف  “منزلنــا”  تعــرض  نيامــًا  كنــا  وبينمــا 
بصــاروخ ولشــدة ارتطامــه شــعرت باهتــزاز عنيــف 
لكننــي قمــت علــى  الحجــارة  تحــت  ووجــدت قدمــي 
الفــور وقمــت بإخــراج ابنتــي اللتــان كانتــا بجــواري ثــم 
انتشــلت ولــدّي مــن تحــت ســقف غرفتهــم ونقلتهــم 
ــى المشــفى، كان أخــي أيهــم الــذي قذفتــه الغــارة  إل
األولــى مــن ســريره يبحــث عــن أطفالــه العالقيــن 
أمــام  الصــاروخ  ســقط  لقــد  البنــاء،  ســقف  تحــت 
مدخــل منزلــه وكان الدمــار كبيــرًا فــي منزلــه، قبــل 
أن يتــم إخراجهــم عــاد الطيــران الحربــي وشــنَّ غــارة 
الموقــع  مــن  جــدًا  قريــب  موقــع  فــي  بصاروخيــن 
فــي  كبيــرة  حفــرة  الصواريــخ  أحــد  أحــدث  األول، 
الطريــق أمــام منزلنــا وســقط الصــاروخ الثانــي علــى 
بعــد قرابــة 3 أمتــار مــن الصــاروخ األول، استشــهد 
شــابان كانــوا فــي الموقــع يعملــون علــى إســعاف 
الجرحــى كمــا أصيبــت والدتــي فــي الغــارة الثانيــة “.

باشــروا  المدنــي  الدفــاع  عناصــر  أن  جهــاد  أضــاف 

عمليــات انتشــال األطفــال مــن تحــت األنقــاض بعــد 

الغــارة الثانيــة لكنهــم فارقــوا الحيــاة. 

https://drive.google.com/file/d/1dJX1iP9SHTg3sOTIlSblx2KMsLB-SkTB/view
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الموقع الثاني: 

بعــد قرابــة ربــع ســاعة مــن الهجــوم الجــوي الروســي علــى الموقــع األول شــنَّ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه 

روســي غارتيــن متتاليتيــن بفــارق قرابــة عشــر دقائــق، كل غــارة بصاروخيــن، علــى منزليــن متجاوريــن جنــوب قريــة 

الجديــدة )علــى بعــد قرابــة 550 متــر -خــط نظــر-( واقعيــن علــى حافــة طريــق الجديــدة- الجانوديــة، تســبب الهجــوم 

فــي مقتــل مدنــي اســمه أحمــد علــوان كان يســتقل دراجــة ناريــة علــى الطريــق العــام، وفــي دمــار كبيــر فــي المنزليــن. 

تواصلنــا مــع محمــد نجيــب الجوهــر21، عنصــر فــي منظمــة الدفــاع المدنــي، الــذي تحــدث إلينــا حــول مــا حــدث فــي 

ذلــك الهجــوم: “لقــد اســتيقظت مــن نومــي علــى االهتــزاز الناجــم عــن ســقوط الصــاروخ األول، ومــن مــكان 

تواجــدي اســتطعت مشــاهدة الدخــان الناجــم عــن القصــف والــذي علمــت مــن رفيقــي أنهــا الغــارة الثانيــة 

علــى نفــس المــكان، فــي ذلــك الوقــت كانــت المراصــد تعمــم عــن وجــود طيــران روســي فــي األجــواء والــذي 

قــام بتنفيــذ غارتيــن بموقــع مختلــف” أضــاف محمــد أنــه توجــه مــع فريــق الدفــاع المدنــي إلــى الموقــع األول حيــث 

بــدؤوا عمليــات انتشــال الطفــالت الثــالث وفــي تلــك األثنــاء تــم العثــور علــى جثــة مشــوهة معلقــة فــي أشــجار الزيتون 

تبيــن الحقــًا أنهــا للضحيــة أحمــد علــوان الــذي جــاء للمــكان عقــب الصــاروخ األول ليتفقــد المــكان، توجــه محمــد الحقــًا 

إلــى مشــفى القنيــة حيــث تــم نقــل الضحايــا والمصابيــن: “تمكنــت مــن مشــاهدة 7 أطفــال مصابيــن فــي غــرف 

اإلســعاف وكان هنــاك مصابــون داخــل غــرف العمليــات وآخــرون تــم نقلهــم إلــى مشــفى دركــوش”.  

تحليل بصري يظهر مواقع هجمات جوية روسية على قرية الجديدة في محافظة إدلب في 22/ تموز/ 2022

عبر تطبيق الواتساب في 26/ تموز/ 2022.. 21

https://drive.google.com/file/d/1XVuYbGs6elBZQdgvZPCYl5fU9q04l3cO/view
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وقد أصدرنا في 25/ آب/ 2022 تقريرًا خاصًا يوثق الهجوم.  

الخميــس 8/ أيلــول/ 2022 شــن طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي ثــالث غــارات بالصواريــخ علــى منطقــة جبليــة 

جنــوب قريــة حفســرجة بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، ســقطت الصواريــخ علــى منشــرة لقــص الحجــر ومنــازل 

فــي محيطهــا؛ أســفر القصــف عــن مقتــل ســبعة مدنييــن، بينهــم طفــالن، وإصابــة نحــَو 11 آخريــن بجــراح، جلهــم 

مــن عمــال المنشــرة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المنشــرة ومنــازل عــدة، كمــا تضــررت خيــام لنازحيــن تبعــد 

قرابــة 200م عــن المنشــرة أصابهــا بعــض الشــظايا الناتجــة عــن القصــف. تخضــع المنطقــة لســيطرة فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع أحمــد األحمــد22، ناشــط إعالمــي مــن قريــة حفســرجة وشــاهد علــى 

المجــزرة، الــذي أخبرنــا أنــه فــي 8/ أيلــول وفــي تمــام الســاعة 11:00 عممــت مراصــد الطيــران عــن إقــالع طيــران روســي 

مــن مطــار حميميــم بريــف الالذقيــة، وأضــاف:

 ومــزارع تبعــد حوالــي 2كــم عــن القريــة، كانــت اثنتــان منهــا علــى 
ٍ

نفــذ الطيــران ثــالث غــارات علــى أراض

منشــرة لقــص الحجــر وبيــت يجاورهــا عائديــن البــن عمــي، والثالثــة نفذهــا الطيــران علــى بعــد أكثــر مــن 

200م، بعــد الغــارة األولــى توجهــت إلــى موقــع القصــف، وعنــد وصولــي دخلــت إلــى المنشــرة وقمــت مــع 

بعــض الشــبان اآلخريــن بانتشــال جريــح واثنيــن مــن الشــهداء، ثــم ابتعدنــا قليــاًل نظــرًا لعــودة الطيــران 

وقيامــه بقصــف المنشــرة مــرة أخــرى، بعــد انتهــاء القصــف ومغــادرة الطيــران األجــواء عملــت فــرق 

الدفــاع المدنــي علــى انتشــال باقــي الشــهداء وإســعاف الجرحــى.

قــال أحمــد إّن الزمــن المقــدر بيــن كل غــارة وأخــرى كان بيــن 10 إلــى 15 دقيقــة، وإّن الغــارة األولــى كانــت بصاروخيــن 

بينمــا الثانيــة بثالثــة صواريــخ كمــا أضــاف: “حصيلــة الشــهداء 7، بينهــم طفــالن، 3 مــن قريــة حفســرجة و4 مــن 

مناطــق أخــرى فــي إدلــب، كمــا أصيــب نحــو 12 شــخصًا، بعضهــم حالتهــم حرجــة”.  

عبر تطبيق واتساب في 21/ أيلول/ 2022.. 22

ب : استهداف الكوادر الطبيَّة والمنشآت العاملة لها:  

لــم نتمكــن مــن توثيــق أيــة حادثــة قتل بحــق كــوادر طبيــة أو حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة فــي هجمــات نعتقــد 

أنهــا روســية فــي عامــي 2022 و2021.  

https://snhr.org/arabic/?p=15978
https://drive.google.com/file/d/1i0KK_i8XNFR59quDGPqDSNyYIiSOy34-/view
https://drive.google.com/file/d/1WGB-9WDa-vJ5o1WAz8tELmxPROh77W8S/view
https://drive.google.com/file/d/1NQE0-fAHANUAvu1sC1tfJsuX06svTtpY/view
https://drive.google.com/file/d/1PLSBezYL0W-XNjbbgu8s8zYUBcubbCoZ/view
https://drive.google.com/file/d/17X9D3FJCjv3w-EIV1lyd4b3irnqt_7qi/view
https://drive.google.com/file/d/1sUJ0M1ue4ycOM_SRNEjfrAjVhvYNl7fT/view
https://drive.google.com/file/d/1M0ltYwAO5uUc3vnOeA9R5Ej-Eyp_WELZ/view
https://drive.google.com/file/d/1b3_EfPyPN8ZuDNVXmBoovcrZgicQQ3Xz/view
https://drive.google.com/file/d/1wImTF_ZPK-1C-2VECqNEJb4TTH2qpFO0/view
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ت: استهداف المنشآت التعليمية: 

ث: استهداف أماكن العبادة: 

ج : استهداف الكوادر اإلعالمية: 

ح: استخدام األسلحة غير المشروعة: 

وثَّقنــا فــي عــام 2022 مــا ال يقــل عــن 1 حادثــة اعتــداء علــى منشــأة تعليميــة إثــر هجــوم نعتقــد أنــه روســي، فــي حيــن 

لــم نتمكــن مــن توثيــق أيــة حادثــة اعتــداء فــي عــام 2021. 

الجمعــة 22/ نيســان/ 2022 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ ثانويــة العنــكاوي فــي قريــة 

العنــكاوي بريــف محافظــة حمــاة الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء الثانويــة، تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان إلــى أّن الثانويــة متوقفــة عــن العمــل نتيجــة نــزوح معظــم أهالــي القريــة لقربهــا مــن خطــوط التمــاس مــع 

قــوات النظــام الســوري. تخضــع قريــة العنــكاوي لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

لــم نتمكــن مــن توثيــق أيــة حادثــة اعتــداء علــى أماكــن عبــادة جــراء هجمــات للقــوات الروســية فــي عــام 2022، فــي حيــن 

وثَّقنــا فــي عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 1 حادثــة اعتــداء علــى مــكان عبــادة إثــر هجــوم نعتقــد أنــه روســي. 

لــم نتمكــن فــي عــام 2022 مــن توثيــق حــوادث قتــل بحــق أي مــن الكــوادر اإلعالميــة علــى يــد القــوات الروســية، فــي حيــن 

ســجلنا فــي عــام 2021 مقتــل 1 مــن الكــوادر اإلعالميــة فــي هجمــات نعتقــد أنهــا روســية. 

الذخائر العنقودية: 

لــم نســجل هجمــات بذخائــر عنقوديــة علــى يــد القــوات الروســية فــي عــام 2022. فيمــا كنــا قــد ســجلنا 1 هجومــًا 

اســتخدمت فيــه ذخائر عنقوديــة نفذتــه القــوات الروســية فــي عــام 2021.

صــورة تظهــر تصاعــد للدخــان إثــر قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 
بالصواريــخ الجهــة الغربيــة مــن محافظــة إدلــب؛ مــا أدى إلــى انــدالع حرائــق فــي 

ــدرة  ــاد ب ــات المنتشــرة فــي المنطقــة، فــي 2022-8-22 بعدســة: إي بعــض الغاب

https://drive.google.com/file/d/1JmAW1QyvLI1Ok8V4y-3wG-8zzrMtbkg3/view
https://drive.google.com/file/d/1_NmAr5g3dsm6gGjqP0keNlFHYpXm5OMS/view
https://drive.google.com/file/d/118HKlqZHhgwKkkPZkRtXFuDuiPMrj--d/view
https://bit.ly/3OX50TZ
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انخفضــت وتيــرة االنتهــاكات التــي تمكنــا مــن توثيقهــا فــي عــام 2022 علــى يــد تنظيــم داعــش؛ ويعــود ذلــك إلــى 

فقــدان التنظيــم اإلرهابــي ســيطرته علــى مناطــق واســعة منــذ نهايــة آذار 2019، وكان مــن أبــرز االنتهــاكات التــي 

وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى يــد خاليــا نعتقــد أنهــا تابعــة للتنظيــم فــي هــذا العــام، القتــل خــارج 

ــون.  إطــار القان

لكــن ال بــدَّ أن نشــير إلــى قضيــة المختفيــن قســريًا لــدى تنظيــم داعــش علــى اعتبــار أنهــا قضيــة عالقــة منــذ ســنوات 

ــة 3 أعــوام علــى اندحــار تنظيــم داعــش مــا  ــه وبعــد مضــي قراب ــز هــذه القضيــة أن ومســتمرة حتــى اآلن، وإنَّ مــا يمي

 قســريًا لديــه مجهــواًل، ولــم يتــم الكشــف عــن مصيرهــم علــى الرغــم مــن الســيطرة علــى 
ٍ

زال مصيــر 8684 مختــف

كل مراكــز االحتجــاز التــي كانــت تابعــة للتنظيــم. وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مطلــع العــام 

تقريــرًا موســعًا بعنــوان “أبــرز انتهــاكات تنظيــم داعــش بحــق المجتمــع الســوري وإســهامه فــي تشــويه الحــراك 

الشــعبي المطالــب بالحريــة والكرامــة”. اســتعرض حصيلــة أبــرز االنتهــاكات التــي وثقناهــا منــذ نيســان/ 2013، 

وذلــك إلظهــار جانــب مــن التداعيــات الكارثيــة علــى المجتمــع الســوري التــي تســبب بهــا تنظيــم داعــش. 

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

القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 مقتــل 9 مدنيــًا علــى يــد تنظيــم داعــش، كمــا ارتكــب 1 
ــًا، بينهــم 2  ــد التنظيــم فــي عــام 2021 فقــد كانــت 7 مدني ــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى ي مجــزرة. أمــا حصيلــة الضحاي

طفــاًل.  

األربعاء 27/ نيســان/ 2022 قرابة الســاعة 19.00 هاجم مســلحون يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم داعش منزل “نوري 
الحميــش” وهــو رئيــس مكتــب العالقــات العامــة فــي مجلــس ديــر الــزور المدنــي التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
فــي قريــة فنيجيــن فــي باديــة أبــو خشــب فــي ريــف ديــر الــزور الشــمالي، مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنييــن، وإصابــة قرابــة 5 

آخريــن بجــراح، تخضــع قريــة فنيجيــن لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

https://snhr.org/arabic/?p=14769
https://snhr.org/arabic/?p=14769
https://drive.google.com/file/d/19JGcIgr8jvY_KiIbsgO2ixH5EylOLKnI/view?usp=sharing
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نماذج عن أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:  

الجمعــة 13/ أيــار/ 2022 قصفــت هيئــة تحريــر الشــام قذائــف مدفعيــة علــى بلــدة نبــل بريــف محافظــة حلــب الغربــي، 
الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل الطفــل علــي حســين حــج 

عيســى، البالــغ مــن العمــر 12 عامــًا، كمــا ُأصيــب طفــل آخــر بجــراح.  

األربعــاء 12/ تشــرين األول/ 2022 قتلــت الســيدة فاطمــة محمــود العبــد، وهــي مــن أبنــاء قريــة رســم العبــد شــرق 
محافظــة إدلــب، وأصيــب عــدد مــن أفــراد عائلتهــا بجــراح؛ جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام قذائــف 
عــدة علــى مخيــم الميــاه فــي قريــة بــرج عبدالــو الواقعــة جنــوب شــرق مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي 
حيــث تقيــم الســيدة، وذلــك أثنــاء محاولــة هيئــة تحريــر الشــام اقتحــام القريــة للقتــال مــع فصيَلــي “فرقــة الحمــزة 
والســلطان ســليمان شــاه” التابعيــن لقــوات الجيــش الوطنــي ضــد فصيــل الفيلــق الثالــث التابــع أيضــًا لقــوات 

ــي.  الجيــش الوطن

أ: القتل خارج نطاق القانون:

لنا فــي عــام 2022 قتــَل هيئــة تحريــر الشــام 11 مدنيــًا، بينهــم 2 طفــاًل و2 ســيدة فــي حيــن بلغــت حصيلــة الضحايــا  ســجَّ
المدنييــن الذيــن وثقنــا مقتلهــم علــى يــد الهيئــة فــي عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 17 مدنيــًا، بينهــم 5 طفــاًل. 

ــح المخطــط البيانــي التالــي تــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الـــ 11 الذيــن قتلــوا علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام تبعــًا  يوضِّ
لشــهور العــام: 

ثــاء: هيئــة تحريــر الشــام (تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام 
المســلحة(:  المعارضــة  فــي  وعــدد مــن فصائــل 

https://news.snhr.org/ar/?p=103269
https://news.snhr.org/ar/?p=107662
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ب: االحتجاز التعسفي/ اإلخفاء القسري: 

اســتمرت هيئــة تحريــر الشــام فــي عــام 2022 اســتهدافها للنشــطاء والعامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية بعمليــات 

االحتجــاز، ومعظــم هــذه العمليــات حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطق 

ــح قــوات ســوريا الديمقراطية/التحالــف الدولي/قــوات النظــام الســوري،  ــة لصال  أخــرى كالعمال
ٍ

ســيطرتها أو بُتهــم

ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو  تمَّ

عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة، ومــن أبــرز خلفيــات االحتجــاز التــي ســجلناها فــي عــام 

2022 علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام، مــا يلــي: 

سجلنا احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم لها.  	 

رصدنــا حادثــة احتجــاز جماعــي نفذتهــا عناصــر تابعــة للهيئــة ضــد مجموعــة مــن رجــال الديــن، الذيــن اقتادتهــم مــن 	 
داخــل أحــد معاهــد تحفيــظ القــرآن فــي مدينــة إدلــب.  

كما احتجزت هيئة تحرير الشام مدنيين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شعبية مناهضة لها.  	 

 الهيئــة النســاء واألطفــال، فقــد ســجلنا احتجــاز عناصــر تابعــة لهــا عــددًا مــن الســيدات مــع أطفالهــن؛ 	 
ِ

لــم تســتثن
بعــد االعتــداء عليهــن بالضــرب؛ وذلــك بتهمــة تهريــب البضائــع مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش 
الوطنــي إلــى مناطــق ريــف محافظــة حلــب الغربــي الواقعــة تحــت ســيطرتها، ثــم أفرجــت عنهــم فــي وقــت الحــق. 

رصدنــا عمليــات احتجــاز طالــت نازحيــن فــي ريــف إدلــب؛ بذريعــة رفضهــم االنتقــال إلــى مخيمــات مخصصــة 	 
للنازحيــن.  

اســتهدفت الهيئــة بعمليــات االحتجــاز مدنييــن بذريعــة تواصلهــم مــع أقربــاء لهــم يقيمــون فــي المناطــق 	 
الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.  

احتجــزت الهيئــة عشــرات المدنييــن إضافــًة إلــى عناصــر فــي فصائــل المعارضــة المســلحة، ضمــن أطــر حمــالت 	 
احتجــاز جماعيــة، تركــزت فــي مدينــة عفريــن وعــدد مــن القــرى التابعــة لهــا فــي ريــف حلــب، وذلــك بعــد دخــول قــوات 
 
ٍ
الهيئــة إلــى المدينــة إثــر اشــتباكات خاضتهــا مــع فصائــل فــي الجيــش الوطنــي، ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن عــدد

منهــم بعــد صفقــة تبــادل عقدتهــا الهيئــة مــع فصائــل فــي الجيــش الوطنــي.  

إضافــًة إلــى مــا ســبق قامــت مديريــة اإلعــالم التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ )التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام( بعمليــات 
اســتدعاء لنشــطاء إعالمييــن، علــى خلفيــة نشــرهم منشــورات علــى صفحاتهــم الشــخصية علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي أو مشــاركتهم فــي حــوارات -عقــدت هــذه الحــوارات ضمــن مجموعــات افتراضيــة علــى مختلــف تطبيقــات 
التواصــل االجتماعــي- تنتقــد اإلجــراءات التــي تتبعهــا الهيئــة فــي إدارة مناطقهــا، وقــد أخبرنــا العديــد مــن النشــطاء 
أنهــم أجبــروا علــى االعتــذار وتوقيــع تعهــد بعــدم تكــرار توجيــه انتقاداتهــم أو اتهاماتهــم للهيئــة وإال ســتتم مالحقتهــم 

وإخضاعهــم للمحاكــم التابعــة لهــا.  

فــي 2/ نيســان أصــدرت وزارة العــدل فــي حكومــة اإلنقــاذ التابعــة مرســومًا للعفــو تضمــن العفــو عــن كامــل مــدة 
الحبــس المحكــوم بهــا لجهــة الحــق العــام، لمــن صــدرت بحقهــم أحــكام مبرمــة، والعفــو عــن نصــف مــدة الحبــس 
للذيــن لمــا يصــدر بحقهــم حكــم قضائــي مبــرم. وأحــكام أخــرى، وبحســب متابعتنــا لتطبيــق مرســوم العفــو فإنــه لــم 
ــن انطبقــت  يشــمل المحتجزيــن علــى خلفيــة الــرأي والتعبيــر والنــزاع لــدى هيئــة تحريــر الشــام واقتصــر علــى اإلفــراج عمَّ

عليهــم أحــكام المرســوم مــن الســجناء الجنائييــن. 

https://drive.google.com/file/d/1IYdVduC-VSQweq8Qe3XMMshY-NHz0jsM/view?usp=sharing
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فــي عــام 2022 ســجلنا احتجــاز هيئــة تحريــر الشــام مــا ال يقــل عــن 202 شــخصًا بينهــم 13 طفــاًل و3 ســيدات. أفرجــت 
عــن 106 منهــم بعــد انتهــاء مــدة أحكامهــم أو لقــاء دفعهــم مــااًل، وال يــزال 96 شــخصًا، قيــد االحتجــاز التعســفي أو 
االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام. أمــا فــي عــام 2021 فقــط وثقنــا احتجــاز الهيئــة مــا 

ال يقــل عــن 121 شــخصًا بينهــم 1 طفــاًل. 

توزعت حصيلة الـ 202 حالة احتجاز على يد هيئة تحرير الشام منذ مطلع العام 2022 على النحو التالي:  

يظهــر الرســم البيانــي ارتفــاع حصيلــة حــاالت االحتجــاز علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام فــي تشــرين األول، والتــي نفذتهــا 
ــر اقتحامهــا مدينــة عفريــن ومــا حولهــا بريــف حلــب الشــمالي بعــد اشــتباكات خاضتهــا مــع فصائــل فــي الجيــش  إث

الوطنــي. 

الخميــس 10/ شــباط/ 2022 قامــت عناصــر مســلحة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بحملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي 
مخيمــي أم الشــهداء وســفوهن للنازحيــن الواقعيــن فــي تجمــع مخيمــات أطمــة قــرب قريــة أطمــة بريــف محافظــة 
إدلــب الشــمالي، علــى خلفيــة احتجاجــات شــعبية مناهضــة للهيئــة بعــد إطــالق أحــد عناصرهــا النــار وإصابــة ســيدة 
برصاصــة فــي الــرأس فــي 10/ شــباط/ 2022، بالقــرب مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا بيــن منطقــة ديــر بلــوط التابعــة 
لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي ومنطقــة أطمــة. وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
احتجــاز 22 مدنيــًا بينهــم ناشــط إعالمــي بعــد االعتــداء عليهــم بالضــرب، ورافــق حملــة االحتجــاز إطــالق نــار كثيــف فــي 

المخيــم، ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن المحتجزيــن بعــد عــدة ســاعات. 

الجمعــة 15/ نيســان/ 2022 احتجــزت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام ســيدتين إحداهــن حامــل وطفلتيــن مــن عائلــة 
واحــدة، مــن أبنــاء بلــدة تقــاد بريــف محافظــة حلــب، بعــد االعتــداء عليهــن بالضــرب فــي منطقــة معبــر الغزاويــة قــرب 
مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، بتهمــة تهريــب الدخــان مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش 
ــم ســجلنا اإلفــراج  ــر الشــام، ث ــة تحري ــي الواقــع تحــت ســيطرة هيئ ــى مناطــق ريــف محافظــة حلــب الغرب ــي إل الوطن

عنهــن يــوم األربعــاء 20/ نيســان/ 2022. 

نماذج عن أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:  
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ــو  ــة أب ــاء قري ــدو، طبيــب أطفــال، مــن أبن محمــد كالل العب
مكــة بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 48 
عامــًا، احتجزتــه عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام الثالثــاء 
7/ حزيــران/ 2022 قــرب منطقــة دوار الزراعــة فــي مدينــة 
الدانــا شــمال محافظــة إدلــب، وذلــك فــي أثنــاء توجهــه 
مــن مــكان عملــه فــي مشــفى الحيــاة فــي مدينــة الدانــا إلــى 
مــكان إقامتــه فــي مدينــة ســرمدا شــمال المحافظــة، ثــم 

ــه فــي 12/ تمــوز/ 2022. ســجلنا اإلفــراج عن

األطفــال أحمــد فرحــان الحســين، وأحمــد وحمــزة حســن الحســين، مــن أبنــاء قريــة الخشــير بريــف محافظــة إدلــب، 
يبلغــون مــن العمــر 16 و16 و10 أعــوام )حســب الترتيــب(، احتجزتهــم عناصــر هيئــة تحريــر الشــام يــوم اإلثنيــن 19/ 
أيلــول/ 2022 لــدى مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب، وذلــك 
بتهمــة حيازتهــم مــواد مشــبوهة حصلــوا عليهــا مــن خــالل عملهــم فــي جمــع الخــردة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــم فــي 

21/ أيلــول/ 2022.  

محمد كال العبدو 

أحمد كمال الدين

العلــوم  كليــة  فــي  جامعــي  طالــب  الديــن،  كمــال  أحمــد 
قريــة  أبنــاء  مــن  “الحــرة”،  حلــب  جامعــة  فــي  السياســية 
احتجزتــه  اعتقلتــه/  إدلــب،  محافظــة  جنــوب  كفرشــاليا 
عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام يــوم اإلثنيــن 17/ تشــرين 
األول/ 2022 مــن مــكان وجــوده وســط مدينــة أريحــا بريــف 
إدلــب الجنوبــي، وذلــك علــى خلفيــة انتقــاده لهيئــة تحريــر 
الشــام وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة في منشــورات 
 
ٍ
ــى جهــة ــه إل ــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، واقتادت ل

مجهولــة، الســبت 22/ تشــرين األول/ 2022 أصــدر جهــاز 
يوضــح  بيانــًا  الشــام  تحريــر  لهيئــة  التابــع  العــام  األمــن 

ــن”.   ســبب اعتقــال “أحمــد كمــال الدي

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز: 

ــى حــدٍّ مــا  ــب متعــددة ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، وتتشــابه إل ــر الشــام أســاليب تعذي ــة تحري تســتخدم هيئ

مع أســاليب التعذيب 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. الحظنــا انخفاضــًا فــي حصيلــة الضحايــا الذيــن وثقنــا مقتلهــم علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام 

بســبب التعذيــب فــي عــام 2022، إال أن ممارســات التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لها ال تزال مســتمرة، بحســب 

مــا حصلنــا عليــه مــن روايــات العديــد مــن المفــرج عنهــم، كمــا أخبرنــا العديــد مــن المحتجزيــن أنهــم قــد تعرضــوا 

للتعذيــب حتــى قبــل اقتيادهــم للتحقيــق، أو ُخيــروا مــا بيــن إقرارهــم بالتهــم الموجهــة إليهــم أو التعذيــب حتــى اإلقــرار.  

https://drive.google.com/file/d/1_BH04cUV4sdY-qGrJ2IditNCqNfx9KAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3wZybZqTm8AfLOEbiw1qDbl_Z_TQIkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyuhIyFJt9c9-MsSvmitY2s9PYDpZD1k/view?usp=sharing
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كمــا ابتكــرت الهيئــة قرابــة 22 أســلوب تعذيــب تميــزت بهــا، وقــد يتعــرض المحتجــز غالبــًا ألزيــد مــن أســلوب تعذيــب 

ــع صــدر تحــت عنــوان “أبــرز انتهــاكات هيئــة تحريــر الشــام منــذ  واحــد، وقمنــا باســتعراضها جميعــًا ضمــن تقريــر موسَّ

تأســيس جبهــة النصــرة حتــى اآلن”. 

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 مقتــل مــا ال يقــل عــن 1 شــخصًا بســبب التعذيــب وإهمــال 

ــا مقتــل 4 أشــخاص بينهــم 1  ــا قــد وثقن ــر الشــام. فيمــا كن ــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة تحري الرعاي

طفــاًل فــي عــام 2021.

فيصل أحمد الجمعة 

فيصــل أحمــد الجمعــة، خطيــب وإمــام أحــد المســاجد فــي 
بلــدة دركــوش بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، مــن أبنــاء قريــة 
معــر شمشــة بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي، مــن مواليــد 
الشــام  تحريــر  لهيئــة  تابعــة  عناصــر  اعتقلتــه   ،1967 عــام 
يــوم الســبت 27/ نيســان/ 2019 فــي بلــدة دركــوش، بتهمــة 
ــى ســجن  ــه إل التواصــل مــع قــوات النظــام الســوري، واقتادت
ــه مــن  ــع لهــا، وتمكنــت عائلت الزنبقــي فــي بلــدة دركــوش التاب
زيارتــه للمــرة األخيــرة فــي 6/ كانــون األول/ 2021 فــي مخفــر 
هيئــة  أبلغــت   ،2022 شــباط/   /16 األربعــاء  دركــوش،  بلــدة 
تحريــر الشــام عائلتــه بوفاتــه فــي 2/ شــباط/ 2022 داخــل أحــد 
لهــم،  جثمانــه  تســليم  دون  للهيئــة،  التابعــة  احتجــاز  مراكــز 
ولــدى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات أنــه كان 
بصحــة ســيئة حيــن اعتقالــه؛ حيــث أنــه يعانــي مــن شــلل فــي 
 كبيــر وفاتــه بســبب إهمال 

ٍ
قدمــه اليســرى، ممــا ُيرّجــح بشــكل

الرعايــة الصحيــة داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا. 

https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/sdfgh.jpg
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/sdfgh.jpg
https://snhr.org/arabic/?p=14719
https://snhr.org/arabic/?p=14719
https://drive.google.com/file/d/1pgVPNslVw78ioeVKKpYahRjnL7RZo845/view?usp=sharing
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ــح المخطــط البيانــي التالــي تــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الـــ 24 الذيــن قتلــوا علــى يد جميــع فصائل المعارضة المســلحة/  يوضِّ

الجيــش الوطنــي تبعــًا لشــهور العام: 

يــوم االثنيــن 2/ أيــار/ 2022 ُقتــل بشــار ســويدان إثــر إطــالق عناصــر مــن لــواء صقــور الشــمال التابــع لقــوات الجيــش 
الوطنــي الرصــاص عليــه فــي أثنــاء مــروره مــن أمــام نقطــة تفتيــش تابعــة لهــم قــرب قريــة قزلبــاش المعروفــة باســم 

الــرأس األحمــر بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، بحجــة عــدم توقفــه عنــد نقطــة التفتيــش.

الجمعــة 22/ تمــوز/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للجبهــة الوطنيــة للتحريــر -أحــد الفصائــل فــي المعارضــة 
ــًا أحدهمــا  ــة نبــل الخطيــب غــرب محافظــة حمــاة؛ مــا تســبب فــي مقتــل 2 مدني المســلحة- صواريــخ عــدة علــى قري
ســيدة، وهمــا ســناء حســن صافــي، وحمــزة أميــن علــي، كمــا أصيــب آخــرون بجــراح. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري عنــد وقــوع الحادثــة. 

يــوم الجمعــة 7/ تشــرين األول/ 2022، أطلــق عــدد مــن المســلحين الرصــاص علــى دراجــة ناريــة تقــل الناشــط اإلعالمي 
محمــد عبــد اللطيــف الملقــب أبــو غنــوم، وزوجتــه الحامــل، قــرب منطقــة تعــرف باســم دوار فــرن المجلــس أو دوار 
المروحــة فــي األطــراف الشــرقية مــن مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي، مــا أدى إلــى مقتلــه وزوجتــه وجنينهــا علــى 

الفــور. 

نماذج عن أبرز حوادث القتل خارج إطار القانون:  

أ: القتل خارج نطاق القانون:

وقعــت أغلــب عمليــات القتــل غيــر المشــروع مــن قبــل الفصائــل المســلحة المعارضــة/ قــوات الجيــش الوطنــي 
فــي أثنــاء حــوادث اقتتــال داخلــي فيمــا بينهــا، أدت إلــى مقتــل مدنييــن، كمــا تســببت عمليــات القصــف األرضــي باتجــاه 
لنا فــي عــام 2022 مقتــل 24  مناطــق ســيطرة األطــراف األخــرى فــي مقتــل مدنييــن أيضــًا بينهــم أطفــال ونســاء. ســجَّ
مدنيــًا، بينهــم 7 طفــاًل، و5 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي، فيمــا 
ــح المخطــط البيانــي التالــي تــوزع  وثقنــا فــي عــام 2021 مقتــل 24 مدنيــًا، بينهــم 3 طفــاًل، و2 ســيدة )أنثــى بالغــة(.  يوضِّ

حصيلــة الضحايــا المدنييــن الـــ 11 الذيــن قتلــوا علــى يــد هيئــة تحريــر الشــام تبعــًا لشــهور العــام: 

جيم: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني: 

https://news.snhr.org/ar/?p=103015
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محمــد مــن أبنــاء مدينــة بزاعــة فــي ريــف حلــب الشــرقي، 
المدينــة  نشــطاء  ومــن  البــاب  مدينــة  ســكان  ومــن 

وفيــن.  لمعر ا
يــوم اإلثنيــن 10/ تشــرين األول/ 2022 قامــت عناصــر أمنيــة 
الســوري،  الوطنــي  الجيــش  فــي  الثالــث  للفيلــق  تابعــة 
بمالحقــة عــدة أشــخاص مشــتبه بتورطهــم فــي اغتيــال 
عليهــم  بالقبــض  وقامــت  غنــوم”  أبــو  “محمــد  الناشــط 
الوطنــي  “الجيــش  لـــ  التابعــة  الحمــزة”  “فرقــة  وأقــرت 
10/ تشــرين األول/  بيــان أصدرتــه بتاريــخ  الســوري”، فــي 
2022، بتبعيــة خليــة االغتيــال التــي نفــذت اغتيــال الناشــط 
“محمــد أبــو غنــوم” وزوجتــه فــي مدينــة البــاب، لكوادرهــا، 
معلنــًة تبرئهــا مــن كل مــن يثبــت تورطــه فــي هــذه الجريمة.

ب: االحتجاز التعسفي/ اإلخفاء القسري:

قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي عــام 2022 بعمليــات احتجــاز تعســفي وخطــف 
 النســاء واألطفــال، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت بشــكل أساســي القادميــن 

ِ
موســعة لــم تســتثن

مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري إلــى مناطــق ســيطرتها بذريعــة التحقــق مــن خلفياتهــم، وقــد تــم احتجازهــم 
لفتــرات تتــراوح بيــن أســابيع وأشــهر عــدة دون توجيــه أي تهــم لهــم أو إخضاعهــم لمحاكمــات، ورصدنــا حــاالت احتجــاز 
ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن  جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، 
تها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت   واضحــة، كمــا ســجلنا عمليــات دهــم واحتجــاز شــنَّ

ٍ
ومــن دون توجيــه تهــم

مدنييــن بينهــم ســيدات ومخاتيــر قــرى بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وعلــى خلفيــة انتقادهــم 
األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي المناطــق الخاضعــة تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي، كمــا ســجلنا عمليــات 
تها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بينهــم ســيدات علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي  دهــم واحتجــاز شــنَّ
احتفــاالت عيــد النيــروز فــي 20/ آذار/ 2022، ورصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عشــرات المدنييــن علــى خلفيــة حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي إثــر مشــاركتهم فــي تظاهــرات ســميت مــن قبــل نشــطاء بجمعــة “لــن نصالــح” فــي ريــف محافظــة 

حلــب فــي آب/ 2022.   

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 احتجــاز جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش 
ــزال مــا ال يقــل عــن  ــي مــا ال يقــل عــن 369 شــخصًا، بينهــم 4 أطفــال و28 ســيدة، أفــرج عــن 142 منهــم وال ي الوطن
227 شــخصًا، قيــد االحتجــاز أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا. فيمــا كنــا قــد وثقنــا فــي عــام 2021 

احتجازهــا مــا ال يقــل عــن 420 شــخصًا، بينهــم 6 طفــاًل و47 ســيدة.  

الناشط اإلعامي
محمد عبد اللطيف

https://drive.google.com/file/d/1DMndAuL3Tp3RhGWzH5ks3jAGMhy_tUz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wk2C1gDGg3qJJBuEx6vGuHQt56Qp2NGU/view?fbclid=IwAR1PwGMF1ImvBmd4kWVcDJM3gz2abVRnqgxJIoge7Ijqw01JTrAEA_sW2iw
https://drive.google.com/file/d/1Wk2C1gDGg3qJJBuEx6vGuHQt56Qp2NGU/view?fbclid=IwAR1PwGMF1ImvBmd4kWVcDJM3gz2abVRnqgxJIoge7Ijqw01JTrAEA_sW2iw
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يظهــر الرســم البيانــي ارتفــاع حصيلــة حــاالت االحتجــاز التعســفي فــي آب ويعــود ذلــك إلــى قيــام فصائــل المعارضــة 
المســلحة/ الجيــش الوطنــي بعمليــات اعتقــال موســعة اســتهدفت عشــرات مــن المدنييــن على خلفية حريــة التعبير 
عــن الــرأي إثــر مشــاركتهم فــي تظاهــرات ســميت مــن قبــل نشــطاء بجمعــة “لــن نصالــح” فــي ريــف محافظــة حلــب. 

توزعت الحاالت الـ 369 منذ مطلع عام 2022 على النحو التالي: 

نماذج عن أبرز حوادث وحاالت االحتجاز التعسفي: 

الســيدة هيفيــن طــاري، مــن أبنــاء قريــة جقــال التابعــة لمدينــة عفرين 
شــمال غــرب محافظــة حلــب، وتقيــم فــي مدينــة عفريــن، تبلــغ مــن 
الوطنــي  الجيــش  عناصــر  احتجزتهــا  اعتقلتهــا/  عامــًا،   47 العمــر 
يــوم الثالثــاء 1/ آذار/ 2022 مــن مــكان إقامتهــا فــي مدينــة عفريــن، 
واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة، وبتاريــخ 7/ آذار/ 2022 احتجــزت عناصــر 
مــن الشــرطة العســكرية التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري نجلهــا 
“محمــد نظمــي نعســان”، البالــغ مــن العمــر 19 عامــًا، ثــم ســجلنا 
اإلفــراج عــن الســيدة هيفيــن يــوم الخميــس 7/ نيســان/ 2022، فيمــا 

اليــزال مصيــر نجلهــا “محمــد” مجهــول المصيــر. 
السيدة هيفين طاري 

األحــد 15/ أيــار/ 2022 شــنَّت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة داركيــره التابعــة لمدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 3 مدنييــن بينهــم كهــل، 

بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة. 

لؤي اليونس 

لــؤي اليونــس، مــن أبنــاء حــي ديــر بعلبــة فــي مدينــة حمــص، مــن 
مواليــد 1989، ويقيــم فــي بلــدة جنديــرس التابعــة لمدينــة عفريــن 
الشــرطة  مــن  عناصــر  اعتقلتــه  الغربــي،  الشــمالي  حلــب  بريــف 
العســكرية التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري يــوم الجمعــة 5/ آب/ 
2022، إثــر مداهمــة منزلــه، واقتادتــه إلــى مركــز الشــرطة العســكرية 

فــي البلــدة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي 8/ آب/ 2022.
ــورة فــي حمــص،  ــؤي، ناشــط إعالمــي، وعضــو رابطــة نشــطاء الث ل
وعمــل ســابقًا مــع قنــاة الجســر الفضائيــة، وهــو طالــب جامعــي 
ســابق فــي كليــة الهندســة المعماريــة  فــي جامعــة البعــث بمدينــة 

حمــص.

https://drive.google.com/file/d/1yut1AwY6Q_BtAX7IGCJ_7ACNKAAkDjEX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yut1AwY6Q_BtAX7IGCJ_7ACNKAAkDjEX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jALp6ML4GVn3msYHtCniNAI2QslU-Aie/view?usp=drivesdk
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رضــوان محمــد بــري، مــن أبنــاء مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر مــن الشــرطة 
المدنيــة التابعــة لهيئــة األركان فــي الجيــش الوطنــي الســوري يــوم الســبت 13/ آب/ 2022 فــي مدينــة إعــزاز بريــف حلــب 
الشــمالي، وذلــك علــى خلفيــة مشــاركته فــي تظاهــرات ســميت مــن قبــل نشــطاء محليــون بجمعــة “لــن نصالــح” فــي 

ريــف محافظــة حلــب، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي 3/ أيلــول/ 2022. 

الطفل رمزي رمزي كيلو

الطفــل رمــزي رمــزي كيلــو، مــن أبنــاء قريــة أرنــدة التابعــة لمدينــة 
عفريــن شــمال غــرب محافظــة حلــب، ويبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، 
اعتقلتــه عناصــر مــن الشــرطة المدنيــة التابعــة للجيــش الوطنــي 
ــر مداهمــة مــكان إقامتــه فــي  الســوري يــوم األحــد 14/ آب/ 2022، إث
قريــة ســوركة التابعــة لمدينــة عفريــن، بعــد االعتــداء عليــه بالضــرب، 

ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه فــي 13/ تشــرين الثانــي/ 2022.  

الشــقيقان محمــود ومحمــد إبراهيــم كلــه خيــري، مــن أبنــاء قريــة 
بــرج حيــدر التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال غــرب محافظــة حلــب، 
اعتقلتهمــا/ احتجزتهمــا عناصــر مــن فصيــل فيلــق الشــام التابــع 
للجيــش الوطنــي الســوري يــوم اإلثنيــن 10/ تشــرين األول/ 2022، 
إثــر مداهمــة قريــة بــرج حيــدر، بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهمــا فــي 19/ تشــرين األول/ 

  .2022

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز: 

المعارضــة  فــي  لفصائــل  التابعــة  االحتجــاز  مراكــز  فــي  التعذيــب  لممارســات  اســتمرارًا   2022 عــام  فــي  الحظنــا 
 متعــددة وقــد أصدرنا 

ٍ
المســلحة/ الجيــش الوطنــي، وقــد اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر وبتهــم

فــي غضــون العــام الفائــت بيانــات إدانــة عــدة لحــوادث تعذيــب تعــرض لهــا مدنيــون علــى يــد عناصــر مســلحة تابعــة 
لقــوات الجيــش الوطنــي فــي مناطــق ســيطرته بشــكل رئيــس بريــف محافظــة حلــب الشــمالي. 

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022، مقتــل مــا ال يقــل عــن 3 أشــخاص بســبب التعذيــب 
وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لجميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي، فــي 

مقابــل مقتــل مــا ال يقــل عــن 5 أشــخاص بينهــم 1 ســيدة فــي عــام 2021.

عبــد الــرزاق طــراد العبيــد، يعمــل فــي تجــارة الســيارات، مــن أبنــاء قريــة معــرزاف فــي ريــف محافظــة حمــاة، ويقيــم 
فــي قريــة جلمــة التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اعتقلتــه عناصــر فصيــل فيلــق الشــام التابــع 
للجيــش الوطنــي الخميــس 24/ شــباط/ 2022، مــن مــكان إقامتــه فــي قريــة جلمــة، واقتادتــه إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز 

التابعــة لهــا فــي بلــدة جندريــس التابعــة لمنطقــة عفريــن، وتــم تعذيبــه حتــى المــوت.
الجمعــة 25/ شــباط/ 2022 اســتلم أهلــه بالغــًا مــن أحــد عناصــر فصيــل فيلــق الشــام أعلمهــم فيــه بوفــاة عبــد الــرزاق، 
ثــم ســلمتهم جثمانــه مــن مــكان احتجــازه فــي بلــدة جندريــس. وفــي اليــوم ذاتــه أصــدر فيلــق الشــام بيانــًا يســتنكر فيــه 

مقتــل الضحيــة عبــد الــرزاق.  

https://drive.google.com/file/d/1Wk2C1gDGg3qJJBuEx6vGuHQt56Qp2NGU/view?fbclid=IwAR1PwGMF1ImvBmd4kWVcDJM3gz2abVRnqgxJIoge7Ijqw01JTrAEA_sW2iw
https://drive.google.com/file/d/1XDTERHPeYkbmpH6AntbTzUWsYNqL3k-B/view?usp=sharing
https://snhr.org/arabic/?p=16146
https://snhr.org/arabic/?p=14846
https://drive.google.com/file/d/1hSw8BwdabW4XxnHBArENz-2IZiOfyerX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sStwsyQKv_buh-4CsONtLg5VIOJKrcFg/view?usp=sharing
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تواصلت الشبكة السورية مع السيد فراس23 أحد أقارب الضحية عبد الرزاق، والذي أفاد بالتالي:

عبــد الــرزاق خــرج مــن منزلــه الكائــن فــي قريــة جلمــة صبــاح الخميــس متجهــًا إلــى مــكان عملــه فــي معــرض الســيارات 

الــذي يملكــه فــي جنديــرس، وكان مــن المقــرر أن يذهــب إلــى أوالده الذيــن يقيمــون فــي بلــدة جنديــرس حيــث يدرســون، 

إال أنــه لــم يذهــب وعنــد اتصــال عائلتــه بهاتفــه المحمــول وجدتــه مغلقــًا. انتظــروه حتــى المســاء قبــل أن يبلغــوا 

الشــرطة التــي عممــت اســمه علــى المستشــفيات والحواجــز، ليتبيــن أنــه محتجــز عنــد الجهــاز األمنــي التابــع لفصيــل 

“فيلــق الشــام”، والذيــن أبلــغ عائلتــه بأنــه موجــود لديهــم للتحقيــق وســيفرج عنــه صبــاح اليــوم التالــي، ليتصلــوا عقــب 

ذلــك بالعائلــة وطلبــوا حضــور أخيــه، وأخبــروه بــأن عبــد الــرزاق توفــي نتيجــة ســكتة قلبيــة، وتســلم الجثــة فــي الســاعة 

3 فجــر الجمعــة، وفــي مشــفى أطمــة تــم الكشــف علــى جثتــه مــن قبــل الطبيــب الشــرعي الــذي أخبــر عائلتــه بأنــه توفــي 

نتيجــة تعرضــه للتعذيــب الشــديد والصعــق بالكهربــاء.

وقــد حصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الجمعــة 25/ شــباط علــى مجموعــة مــن الصــور والمقاطــع 
 وحشــية. وقــد 

ٍ
 واضــح تعــرُّض الضحيــة عبــد الــرزاق طــراد العبيــد للتعذيــب بطريقــة

ٍ
المصــورة، تؤكــد وُتظهــر بشــكل

أصدرنــا بيانــًا فــي اليــوم ذاتــه يديــن الحادثــة.

عبد الرزاق طراد العبيد

عبر الهاتف في 26/ شباط/ 2022.. 23

مقاطــع مصــورة تظهــر آثــار التعذيــب علــى جثــة عبــد الــرزاق العبيد الــذي قضــى بســبب التعذيــب فــي 25/ شــباط/ 
2022 فــي مركــز احتجــاز تابــع لفيلــق الشــام فــي بلــدة جنديــرس بريــف حلــب

https://drive.google.com/file/d/1YESJBWs-dVPIcPqY0WWee03qHzHU_zGU/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/1WZeGSPSN82U4YVCRkYl9enL7lfXBWvSc/view?usp=sharing
https://snhr.org/arabic/?p=14846
https://drive.google.com/file/d/1OawxspBTJl2IeqkxjDpHoPXgWsY0z7Rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ipnxP1xix4CJrIKAfSyFAnkdqEINv-b/view
https://drive.google.com/file/d/1sqMO2DSnFtB1Saz240qCR1b4lfFn_A-E/view?usp=sharing
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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  خاللهــا بعــض القــوى مــن مكونــات عربيــة وآشــورية، مــن أجــل اإلعــالن عمَّ

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

نفــذت هــذه القــوات منــذ تأسيســها عمليــات القصــف العشــوائي علــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها، كمــا 
خاضــت اشــتباكات فــي مناطــق مأهولــة بالســكان، ورصدنــا فــي كثيــر مــن األحيــان إطــالق الدوريــات التابعــة لهــا 
الرصــاص بشــكل عشــوائي مــن نقــاط التفتيــش أو فــي األســواق أو فــي أثنــاء المداهمــات، كمــا وثقنــا ضحايــا قتلــوا 
جــراء عمليــات قنــص كانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مســؤولًة عنهــا، وفــي المناطــق التــي اســتعادت الســيطرة 

عليهــا ســجلنا حــوادث إعــدام مــن خــالل إجــراءات موجــزة وتعســفية.
وعلــى الرغــم مــن التغيــرات التــي شــهدتها هــذه القــوات لــم يطــرأ أي تغييــر علــى سياســتها فــي إدارة األمــور فــي 
مناطــق 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 
ــة بينهــا وبيــن  ــى الحــدود الفاصل ــر إقامــة نقــاط عســكرية داخــل مناطــق ســيطرتها أو عل ــة التنقــل عب ــر وحري التعبي

مناطــق ســيطرة قــوات أخــرى.

أ: القتل خارج نطاق القانون:

وثقنــا فــي عــام 2022 مقتــل 76 مدنيــًا بينهــم 11 طفــاًل و6 ســيدة )أنثى بالغــة( علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
كمــا ارتكبــت مــا ال يقــل عــن 1 مجــزرة. مــن بيــن الضحايــا ســجلنا مقتــل 1 مدنيــًا برصــاص قنــاص.

فــي حيــن بلغت حصيلــة الضحايــا المدنييــن الــذي قتلــوا علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطية فــي عــام 2021 مــا ال يقــل 

عــن 75 مدنيــًا بينهــم 11 طفــاًل و2 ســيدة )أنثى بالغــة(، إضافــًة إلــى ارتكابهــا مــا ال يقــل عــن 1 مجــزرة. 

ــح المخطــط البيانــي التالــي تــوزع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الـــ 76 الذيــن قتلــوا علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة تبعــًا  يوضِّ

لشــهور العــام: 

حــاء: قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيادة الكردية 
)حــزب االتحاد الديمقراطي(: 
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نماذج عن أبرز حوادث القتل خارج نطاق القانون:

الثالثــاء 15/ شــباط/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة منطقــة حيويــة ُتســمى 
ســاحة فيوتشــر فــي مدينــة اعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وتخضــع المنطقــة لســيطرة الجيــش الوطنــي 
وقــت الحادثــة. تســبَّب القصــف فــي مقتــل ســعد جهــاد الحجــي وأكــرم الحســن، وهمــا طالبــان فــي الســنة الثانيــة 

فــي كليــة هندســة الميكاترونيــك فــي جامعــة حلــب “الحــرة”. 
ســعد، يبلــغ مــن العمــر 21 عامــًا، مــن أبنــاء قريــة بيانــون بريــف حلــب الشــمالي الغربــي. وأكــرم الحســن، مــن أبنــاء قريــة 

النيــرب بريــف إدلــب الشــرقي. 

األحــد 27/ آذار/ 2022 ســجلنا مقتــل كمــال علــي المحمــاد، مــن أبنــاء قريــة الشــيوخ بريــف حلــب الشــرقي، برصــاص 
قنــاص تابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وقــد قتــل بينمــا كان يصطــاد الســمك علــى ضفــة نهــر الفــرات قــرب مدينــة 

جرابلــس بريــف حلــب الشــرقي. تخضــع المنطقــة وقــت الحادثــة لســيطرة الجيــش الوطنــي.

األربعــاء 1/ حزيــران/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة -متمركــزة فــي مدينــة عيــن 
عيســى شــمال محافظــة الرقــة- ســوق مدينــة تــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 3 
مدنييــن بينهــم 2 أشــقاء )وســيم وبشــار البرهــو الحصرجــي، وخالــد جاســم الحليســي(، كمــا تســبب الهجــوم فــي 

ــن بجــراح. ــن آخري ــة عشــرة مدنيي ــة قراب إصاب
 

الخميــس 9/ حزيــران/ 2022 قضــى الطفــل أمجــد محمــد فاتــح عبيــد العكلــة، يبلــغ مــن العمــر 17 عامــًا وهــو طالــب 
ــر إطــالق عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا  ــر الزور، إث ــة الشــنان شــرق محافظــة دي ــاء قري ــة، مــن أبن ــة الثانوي فــي المرحل
الديمقراطيــة الرصــاص علــى عــدد مــن الطــالب لــدى مرورهــم قــرب المعبــر النهــري فــي بلــدة ذيبــان شــرق محافظــة 

ديــر الــزور، وذلــك فــي أثنــاء عودتهــم مــن االمتحانــات المدرســية.

التابعــة لمدينــة الشــدادي جنــوب  إمــام مســجد فــي قريــة العطالــة  الناصــر،  2022 حامــد  9/ حزيــران/  الخميــس 
محافظــة الحســكة، مــن أبنــاء قريــة العطالة، ُقتل إثــر إصابتــه برصــاص عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 

ــة. ــة العطال ــه فــي قري داهمــت منزل

ب: االحتجاز التعسفي/ اإلخفاء القسري:

سياســة  فــي  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  اســتمرت 
مناطــق  فــي  القســري  واإلخفــاء  التَّعســفي  االحتجــاز 
وشــهَد  واألطفــال  النســاء   

ِ
تســتثن ولــم  ســيطرتها، 

عــام 2022 ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز 
بالعــام  مقارنــة  األطفــال  بيــن  القســري  واالختفــاء 
األســبق 2021، وحصــل ذلــك ضمــن أطــر حمــالت دهــم 
جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش، واســتهدفت بعمليــات 
وسياســيين  إعالمييــن  ونشــطاء  مدنييــن  االحتجــاز 

وطــالب ومعلميــن وعامليــن لــدى المؤسســات التابعــة 
الدهــم واالحتجــاز  تزامنــت معظــم عمليــات  وقــد  لهــا؛ 
مــع إطــالق قواتهــا الرصــاص بشــكل عشــوائي، إضافــًة 
إلــى االعتــداء بالضــرب علــى المدنييــن وتكســير ونهــب 
ــة  ــازل. وبعــض هــذه الحمــالت جــرى بذريعــة محارب للمن
التحالــف  قــوات  شــاركت  وقــد  داعــش،  تنظيــم  خاليــا 

الدولــي فــي عــدد مــن بعــض هــذه العمليــات.

https://news.snhr.org/ar/?p=100845
https://news.sn4hr.org/ar/?p=101101
https://news.snhr.org/ar/?p=103752
https://news.snhr.org/ar/?p=103752
https://news.snhr.org/ar/?p=103752
https://news.snhr.org/ar/?p=103947
https://news.snhr.org/ar/?p=103975
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الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  شــنَّت  العــام  مطلــع 
فــي  مدنييــن  اســتهدفت  عشــوائية  احتجــاز  حمــالت 
مدينــة الحســكة بعــد اســتعصاء ســجن غويــران فــي 
20/ كانــون الثانــي، وفــرار العشــرات ممــن كانــوا فيــه مــن 

يــن.   المحتجز

يكيتــي  حــزب  فــي  ألعضــاء  احتجــاز  عمليــات  ســجلنا 
الكردســتاني، وتــم اإلفــراج عــن عــدد منهــم بعــد االعتــداء 
عليهــم بالضــرب الشــديد، كمــا ســجلنا احتجــاز مدنييــن 
بتهمــة التعامــل مــع قــوات النظام الســوري. كما نفذت 
عمليــات احتجــاز بحــق مدنييــن بذريعــة أن صــالت قربــى 
تربطهــم بنشــطاء محلييــن أو فصائــل فــي المعارضــة 
المســلحة أو أشــخاص علــى قائمــة المطلوبيــن لقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة، وفــي عــدد مــن الحــاالت تــم اتخــاذ 
المحتجزيــن رهائــن؛ للضغــط علــى ذويهم وتــم اقتيادهم 

إلــى جهــات مجهولــة.

بينهــم  مدنييــن  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  احتجــزت 
مشــفى  مداهمــة  إثــر  الطبــي،  المجــال  فــي  عاملــون 
الشــرقي،  الــزور  ديــر  بريــف  ذيبــان  فــي مدينــة  الرســالة 

المشــفى. داخــل  مســلحين  إيوائهــم  بذريعــة 

فــي  مشــاركتهم  خلفيــة  علــى  مدنييــن  احتجــزت  كمــا 
األوضــاع  وتنتقــد  لسياســاتها،  ُمناهضــة  ُمظاهــرات 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  والخدميــة  المعيشــية 
لســيطرتها. وســجلنا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عــددًا 
مشــاركتهم  خلفيــة  علــى  والمدرســين  المدنييــن  مــن 
التعليمــي  المنهــاج  تنتقــد  احتجاجيــة،  وقفــات  فــي 
الــذي تفرضــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مناطــق 
التعليمــي  المنهــاج  لتدريــس  ومنعهــا  ســيطرتها 

الســوري. للنظــام  التابعــة  التربيــة  بــوازرة  الخــاص 

رصدنــا عمليــات احتجــاز اســتهدفت عــددًا مــن المدنييــن 
دهــم  حمــالت  ُأطــر  ضمــن  جامعيــون  طــالب  بينهــم 
بهــدف  التفتيــش  نقــاط  وعلــى  جماعيــة  واعتقــال 
ــزت  ســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد التابعــة لهــا وتركَّ

والرقــة. الــزور  ديــر  محافظتــي  فــي  االعتقــاالت  هــذه 

باختطــاف  الديمقراطيــة  قــوات ســوريا  اســتمرت  كمــا 
التدريــب  معســكرات  إلــى  اقتيادهــم  بهــدف  أطفــال 
ومنعــت  قســريًا،  وتجنيدهــم  لهــا  التابعــة  والتجنيــد 
عــن  تصــرح  ولــم  معهــم،  التواصــل  مــن  عائالتهــم 

 . هــم مصير

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 اعتقــال مــا ال يقــل عــن 633 شــخصًا مــن قبــل قــوات 
ــة، بينهــم 93 طفــاًل و10 ســيدة، أفرجــت عــن 129 شــخصًا معظمهــم أطلــق ســراحهم ضمــن  ســوريا الديمقراطي
اتفاقيــات عشــائرية وبقــي مــا ال يقــل عــن 504 قيــد االحتجــاز أو االختفــاء القســري. فيمــا ســجلنا احتجازهــا مــا ال يقــل 
ــى أن  ــة، بينهــم 59 طفــاًل و7 ســيدة، فــي عــام 2021 نشــير إل ــل قــوات ســوريا الديمقراطي عــن 645 شــخصًا مــن قب

بعــض عمليــات االحتجــاز حملــت صبغــة تمييــز عرقــي.

توزعت الـ 633 حالة اعتقال/ احتجاز منذ مطلع العام على النحو التالي: 

يظهــر الرســم البيانــي ارتفــاع حصيلــة حــاالت االحتجــاز علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي تمــوز وكانــون األول ويعــود ذلــك 

إلــى قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات اعتقــال موســعة معظمهــا حصــل ضمــن أطــر جماعيــة اســتهدفت المدنييــن 

فــي مناطــق ســيطرتها بهــدف ســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد التابعــة لهــا، ومــن بينهــا أيضــًا عمليــات احتجــاز طالــت مدنييــن 

علــى خلفيــة انتقادهــم األوضــاع المعيشــية والخدميــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.
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نماذج عن أبرز حوادث وحاالت االحتجاز التعسفي: 

األحــد 9/ كانــون الثانــي/ 2022 شــنَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة الســويدية 
صغيــر التابعــة لمنطقــة الطبقــة بريــف محافظــة الرقــة الغربــي، علــى خلفيــة خــروج ُمظاهــرة ُمناهضــة لقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة تنتقــد األوضــاع المعيشــية والخدميــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وثقــت الشــبكة 
 مجهولــة، ورافقــت عمليــة االعتقــال إطــالق نــار 

ٍ
الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 9 مدنييــن، واقتيادهــم إلــى جهــة

ــن. علــى المتظاهري

أبنــاء  مــن  أحمــد،  مــال  وبــاور  فخــري،  محمــد  صبــري 
مدينــة القامشــلي بريــف الحســكة الشــمالي الشــرقي، 
ســوريا  لقــوات  تابعــة  ُمســلحة  عناصــر  اعتقلتهمــا 
الديمقراطيــة فــي 5/ شــباط/ 2022، إثر مداهمة منزلهما 
فــي مدينــة القامشــلي، ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن “بــاور مــال 
أحمــد” فــي 9/ شــباط/ 2022، فيمــا ســجلنا اإلفــراج عــن 
“صبــري محمــد فخــري” يــوم الجمعــة 15/ نيســان/ 2022. 

ســوريا  قــوات  قامــت   2022 آذار/   /25 الجمعــة 
الديمقراطيــة بحملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة 
درنــج التابعــة لناحيــة ذيبــان بريــف محافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، علــى خلفيــة خــروج ُمظاهــرة ُمناهضــة لقــوات 
المعيشــية  األوضــاع  تنتقــد  الديمقراطيــة  ســوريا 
ــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وثقــت  والخدمي
 4 اعتقال/احتجــاز  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
 مجهولــة. وقــد رافــق عمليــة 

ٍ
مدنيــًا، واقتيادهــم إلــى جهــة

القريــة.  فــي  المدنييــن  منــازل  بعــض  حــرق  االعتقــال 

صبــري محمــد فخــري، مراســل  لــدى وكالــة   ARKTV  ، وعضــو 
ــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي  ــة المنطقي فــي اللجن

ســوريا.

صبري محمد فخريوباور ما أحمد

فــي  Yekiti Media، وعضــو  أحمــد، مراســل موقــع  مــال  بــاور 
ســوريا. فــي  الكردســتاني  يكيتــي  حــزب 

منــزل أحــد المدنييــن والــذي تــم حرقــه مــن 
قبــل عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة

https://drive.google.com/file/d/1aW2sVYTBBZoG-MjPIiYqQ6GSuIdK2vc0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xq7gNoMM5EOw5rq73fGTP2gidQSKdH0F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xq7gNoMM5EOw5rq73fGTP2gidQSKdH0F/view?usp=sharing
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عمــر أحمــد الفنيــش، مــن أبنــاء مدينــة الشــحيل بريــف 
محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اعتقلتــه/ احتجزتــه عناصــر 
يــوم  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات  تابعــة  ُمســلحة 
الجمعــة 22/ نيســان/ 2022 لــدى مــروره علــى إحدى نقاط 
التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة الشــحيل، واقتادتــه 
إلــى جهــة مجهولــة، وتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان إلــى أنَّ “عمــر” كان قــد عــاد مؤخــرًا مــن تركيــا إلــى 

مدينــة الشــحيل لزيــارة عائلتــه.

التابعــة  حمــام  أبــو  مدينــة  أبنــاء  مــن  المدلــول،  حاتــم 
الــزور  ديــر  محافظــة  بريــف  الشــعيطات  لمنطقــة 
ســوريا  قــوات  عناصــر  احتجزتــه  اعتقلتــه/  الشــرقي، 
الديمقراطيــة يــوم الثالثــاء 14/ حزيــران/ 2022، فــي مدينــة 
أبــو حمــام، علــى خلفيــة ظهــوره فــي فيديــو مصــور علــى 
تلفزيــون ســوريا فــي 12/ حزيــران/ 2022، يتحــدث فيــه عــن 
قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتدميــر المنــازل فــي 
حــي المــوح فــي مدينــة أبــو حمــام، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنــه 

.2022 3/ تمــوز/  فــي 

زيــاد حامــد العصمــان، مــدّرس، مــن أبنــاء حــي البلعــوم 
فــي مدينــة المياديــن بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
ســوريا  لقــوات  تابعــة  عناصــر  احتجزتــه  اعتقلتــه/ 
الديمقراطيــة يــوم الســبت 24/ أيلــول/ 2022، إثر مداهمة 
مــكان إقامتــه فــي قريــة الكبــر بريــف محافظــة ديــر الــزور 
احتجاجيــة  وقفــة  فــي  مشــاركته  خلفيــة  علــى  الغربــي، 
المنهــاج  تنتقــد   2022 أيلــول/   /22 الكبــر فــي  فــي قريــة 
التعليمــي الــذي تفرضــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 

 مجهولــة. 
ٍ
مناطــق ســيطرتها، واقتادتــه إلــى جهــة

الســبت 5/ تشــرين الثانــي/ 2022 شــنَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حملــة اعتقــال/ احتجــاز فــي مخيــم عشــوائي 

للنازحيــن فــي قريــة تــل الســمن بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 

 مجهولــة.
ٍ
5 مدنييــن بتهمــة التعامــل مــع الجيــش الوطنــي، واقتيادهــم إلــى جهــة

عمر أحمد الفنيش

ظهــور  فــي  المدلــول  حاتــم 
ســوريا تلفزيــون  قنــاة  علــى 

زياد حامد العصمان

https://drive.google.com/file/d/1fplX4zhWNXkbYAhiuZ8i_E0z2-jiC0qv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I84ZQ2DFAZsv7BrSQ9gG6Bj1U5OHBRSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wZVGALh1erytR4AE3e7T7pMfexNc1xwa/view?usp=sharing
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صــور لمعتقليــن مفــرج عنهــم مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة تظهــر آثــار اإلهمــال الكبيــر للرعايــة الطبيــة 

والصحيــة:

ــي الكردســتاني فــي ســوريا، ويعمــل فــي محــل لصرافــة  ــركات، عضــو فــي حــزب يكيت ــدار ب الناجــي مــن االعتقــال جين

العمــالت النقديــة، مــن أبنــاء مدينــة الحســكة، مــن مواليــد عــام 1988، اعتقلتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم 

الثالثــاء 18/ كانــون الثانــي/ 2022، إثــر مداهمــة مــكان عملــه فــي حــي المفتــي فــي مدينــة الحســكة، ثــم أفرجــت عنــه بعــد 

عــدة ســاعات وعلــى جســده آثــار تعذيــب.

مقطع مصور يظهر قوات سوريا الديمقراطية 

لحظة اعتقال جيندار بركات من مكان عمله

ت: التعذيب داخل مراكز االحتجاز:

الذيــن  ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي حصيلــة الضحايــا  رصدنــا 
قتلــوا بســبب التعذيــب لــدى قــوات ســوريا الديمقراطية 
فــي عــام 2022 والعــام األســبق 2021، وقامــت بتســليم 
آثــار  وعليهــا  لعائالتهــم  الضحايــا  جثاميــن  مــن  عــدد 

تعذيــب. 

لقــد اســتخدمت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عمليــات 
التعذيب في مراكز االحتجاز التابعة لها بحق المعتقلين 
والمختطفيــن لديهــا كوســيلة لنــزع االعترافــات وحملــت 
صبغــة  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  التعذيــب  عمليــات 
التــي  التعذيــب  أســاليب  وتنوعــت  وعرقيــة،  انتقاميــة 
مارســتها وتشــابهت فــي كثيــر مــن األحيــان مــع تلــك 
وبحســب  الســوري،  النظــام  قــوات  تســتخدمها  التــي 
االحتجــاز  مراكــز  تشــهد  عليهــا  حصلنــا  التــي  الروايــات 
اكتظاظــًا شــديدًا، إضافــًة إلــى ظــروف غايــة فــي الســوء 

علــى صعيــد الصحــة والنظافــة والغــذاء. 

صور توضح آثار التعذيب 

على جسد جيندار بركات

فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  فريــق  وثــق 
عــام 2022، مقتــل مــا ال يقــل عــن 14 شــخصًا بســبب 
التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مراكــز االحتجــاز 
 15 فــي مقابــل  الديمقراطيــة،  لقــوات ســوريا  التابعــة 

شــخصًا فــي عــام 2021.

كمــا نشــير إلــى أنَّ قــوات ســوريا الديمقراطيــة تحتجــز 
مــن  اآلالف  عشــرات  الصحــراوي  الهــول  مخيــم  فــي 
أخــرى  جنســيات  مــن  وآالف  الســوريين،  المواطنيــن 
دون أســاس قانونــي ودون مذكــرات توقيــف قضائيــة، 
والبعــض منهــم قــد اســتمرَّ احتجازه لســنوات، وُتشــكل 
ظــروف االحتجــاز القاســية، واألوضــاع المعيشــية مــن 
نقــص الرعايــة الغذائيــة والطبيــة أنماطــًا متعــددة مــن 

التعذيــب النفســي والجســدي. 

https://drive.google.com/file/d/1P1mJwOg2qoIpWKz3Df-8iZnesDe0QfrZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tdkdDG3fwwREsx5Q8wSS-3NflVQLVXDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Y3ssEVtogNdtMhFW2zPAYjtLpI7JuGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xq7gNoMM5EOw5rq73fGTP2gidQSKdH0F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NoZ_rSl9zEsP0oKbt6WVc65TTmDTJmW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tdkdDG3fwwREsx5Q8wSS-3NflVQLVXDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Y3ssEVtogNdtMhFW2zPAYjtLpI7JuGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NoZ_rSl9zEsP0oKbt6WVc65TTmDTJmW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FEiFQfV9yaANjtBk_R_4B5Ur8boA3xPD/view?usp=sharing
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طــارق ســيد أحمــد، عنصــر فــي صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة، مــن أبنــاء قريــة خانــك التابعــة لمدينــة عيــن 

العــرب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 29 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 

آب/ 2021، لــدى عودتــه مــن مهمــة أمنيــة كلــف فيهــا مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي منطقــة جرابلــس 

الخاضعــة لســيطرة الجيــش الوطنــي الســوري، ومنــذ تلــك المــدة تقريبــًا وهــو فــي عــداد الُمختفيــن قســريًا، نظــرًا 

لعــدم الســماح ألحــد ولــو كان ُمحاميــًا بزيارتــه أو معرفــة مصيــره. اإلثنيــن 18/ نيســان/ 2022، أبلغــت قــوات ســوريا 

ــه،  ــه لذوي ــه داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، وتــم تســليم جثمان ــه بوفات ــر أحــد ضباطهــا ذوي الديمقراطيــة عب

 كبيــر 
ٍ

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

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

ديــار خليــل عمــر، موظــف ســابق لــدى مديريــة الثقافــة 

والفــن التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، مــن أبنــاء 

حلــب  بريــف  عفريــن  لمدينــة  التابعــة  باســوطة  قريــة 

الشــمالي، وُيقيــم فــي حي الشــيخ مقصــود بمدينة حلب، 

يبلــغ مــن العمــر 19 عامــًا، اعتقلتــه عناصــر قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة يــوم األحــد 14/ آب/ 2022، بعــد اســتدعائه 

إلــى مكتــب األمــن القومــي التابــع لهــا فــي حــي الشــيخ 

مقصــود، وتــم اقتيــاده إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة 

لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي الحــي ذاتــه، الســبت 

ــت عائلتــه بالغــًا مــن أحــد عناصــر  2022 تلقَّ أيلــول/   /3

قــوات ســوريا الديمقراطيــة أعلمهــم فيــه بوفــاة ديــار، 

ولــدى مراجعتهــم مقــرًا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 

آب/   /31 منــذ  بوفاتــه  ُيفيــد  طبــي   
ٍ
تقريــر علــى  حصلــوا 

2022 نتيجــة نقــص األوكســجين، ثــم ســلَّمتهم جثمانــه 

مــن مــكان احتجــازه فــي حــي الشــيخ مقصــود، وعليــه 

الســورية  الشــبكة  وقــد حصلــت  تعذيــب شــديد،  آثــار 

لحقــوق اإلنســان فــي 4/ أيلــول/ 2022 علــى مجموعــة 

تعــرُّض  واضــح   
ٍ

بشــكل وُتظهــر  تؤكــد  الصــور،  مــن 

 وحشــية. 
ٍ
الضحيــة ديــار خليــل عمــر للتعذيــب بطريقــة

وقــد أصدرنــا بيانــًا يديــن الحادثــة.

ديار خليل عمر

ث: األشخاص واألعيان المحميون على وجه التَّحديد:

ــا  ــة علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وكنَّ لنا مــا ال يقــل عــن 2 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيَّ فــي عــام 2022، ســجَّ
قــد وثقنــا فــي عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 2 حادثــة اعتــداء أيضــًا علــى منشــآت طبيــة. 

األحــد 27/ شــباط/ 2022 أطلقــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الرصــاص مــن رشــاش ثقيــل عيــار 23ملم 
ــى  ــي الواقــع عل ــت إحــدى الطلقــات مشــفى إعــزاز الوطن ــف محافظــة حلــب الشــمالي، أصاب ــة إعــزاز بري ــى مدين عل
الطريــق العــام عفريــن – إعــزاز فــي األطــراف الجنوبيــة الغربيــة مــن المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة مدنــي مــن المرضــى 
المراجعيــن للمشــفى بجــراح، إضافــًة إلــى تحطــم زجــاج بعــض نوافــذ بنــاء المشــفى. تخضــع مدينــة إعــزاز لســيطرة 

قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

على صعيد القطاع الطبي:. 1

https://snhr.org/arabic/?p=16070
https://drive.google.com/file/d/1DQjlDPS6kIfT_BeKvkS63LkpZ32gNwmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cv82N6c7soo1EdIr7bY-eyhl-VMCTzf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fD3ZNnUz3GySFdaXCOkQEvPYBzzGk_Aw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cv82N6c7soo1EdIr7bY-eyhl-VMCTzf_/view?usp=sharing
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كمــا ســجلنا عمليــات احتجــاز نفذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عــام 2022، ضــد كــوادر طبيــة، حصــل بعضهــا 

ضمــن أطــر حمــالت دهــم لمنشــآت طبيــة، وفــي هــذا الســياق ســجلنا مــا ال يقــل عــن 7 حــاالت احتجــاز لكــوادر طبيــة 

علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة.  

محمــد الحســين، طبيــب، يعمــل فــي مشــفى الكنــدي فــي قريــة الطيانــة بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مــن أبنــاء 

ــوم  ــة مــع شــقيقه أســامة، ي ــه عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطي ــة، اعتقلت ــة الطيان ــم فــي قري ــة دمشــق، ويقي مدين

األحــد 13/ تشــرين الثانــي/ 2022 أثنــاء وجودهمــا فــي مشــفى الكنــدي فــي القريــة، واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهولــة.

لنا مــا ال يقــل عــن 5 حادثــة اعتــداء علــى منشــأة تعليميــة علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة،  فــي عــام 2022، ســجَّ

لنا مــا ال يقــل عــن 1 حادثــة فــي عــام 2021. فيمــا ســجَّ

اإلثنيــن 18/ نيســان/ 2022 اقتحمــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مدرســة الفــرات للتعليــم االبتدائــي في 

قريــة مزرعــة اليرمــوك بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي، وقامــت باالســتيالء علــى مبنــى المدرســة وتحويلــه إلــى نقطــة 

عســكرية تابعــة لهــا ضمــن القريــة، تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن المدرســة كانــت ضمــن نطــاق 

الخدمــة قبــل أن تقــوم قــوات ســوريا الديمقراطيــة بتحويلهــا لنقطــة عســكرية. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

األربعــاء 3/ آب/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة األحيــاء الســكنية فــي مدينــة إعــزاز 

ــم األساســي الواقعــة فــي  ــخ قــرب مدرســة األندلــس للتعلي بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط أحــد الصواري

الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة نحــو 5 مدنييــن بجــراح، إضافــة إلــى إصابــة ســور المدرســة 

بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

ــن توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لالنتهــاكات التــي وقعــت فــي عــام 2022، العديــد مــن التصنيفــات،  يتضمَّ

كضحايــا التفجيــرات التــي لــم نحــدد مرتكبيهــا، وضحايــا جــراء رصــاص لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره، وضحايــا األلغــام 

والقذائــف التــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا، والضحايــا الذيــن قضــوا علــى يــد جهــات لــم نتمكــن مــن تحديدهــا، 

وضحايــا الغــرق، والضحايــا الذيــن قضــوا علــى يــد حــرس الحــدود اللبنانــي واألردنــي والتركــي.

مقتل 724 مدنيــًا،   2022 عــام  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  لت  ســجَّ التصنيــف  هــذا  ضمــَن 

ــة، إضافــًة إلــى مــا ال يقــل  بينهم 193 طفــاًل، و73 ســيدة )أنثــى بالغــة(، و1 مــن الكــوادر اإلعالميــة، و6 مــن الكــوادر الطبيَّ

عــن 6 مجــازر. بينمــا ســجلنا فــي عــام 2021 مقتل 820 مدنيــًا، بينهم 178 طفــاًل، و91 ســيدة )أنثــى بالغــة(، و6 مــن 

ــة، إضافــًة إلــى مقتــل 2 شــخصًا بســبب التعذيــب، ومــا ال يقــل عــن 10 مجــازر.  الكــوادر الطبيَّ

ذتهــا القــوات المدرجــة ضمــن هــذا التصنيــف فــي عــام 2022 فــي قرابــة  بت التَّفجيــرات والهجمــات التــي نفَّ كمــا تســبَّ

37 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، مــن بينهــا 3 علــى منشــآت طبيــة و5 علــى منشــآت تعليميــة. كنــا قــد وثقنــا 

فــي عــام 2021 قرابــة 34 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، مــن بينهــا 2 علــى منشــآت طبيــة و3 علــى منشــآت 

تعليميــة.

على صعيد القطاع التعليمي: . 2

دال: جهات أخرى:
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نماذج عن أبرز حوادث القتل:

الثالثــاء 11/كانــون الثانــي/ 2022، قضــى الطبيــب عبــد مفضــي أحمــد العبــد، جــراء إصابتــه برصــاص مســلحين لــم 

نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم؛ وذلــك بالقــرب مــن مــكان عملــه فــي مشــفى الكنــدي فــي بلــدة الطيانــة بريــف محافظــة 

ديــر الــزور الشــرقي.

عبــد مفضــي أحمــد العبــد، طبيــب، أخصائــي جراحــة عامــة، مــن أبنــاء بلــدة الصالحيــة بريــف ديــر الــزور الشــمالي، يبلــغ 

مــن العمــر 37 عامــًا.

الثالثــاء 15/ شــباط/ 2022 انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا، فــي األراضــي 

الزراعيــة شــرق قريــة عقــارب بريــف محافظــة حمــاة الشــرقي، تســبَّب ذلــك فــي مقتــل طفليــن يرعيــان األغنــام همــا، 

الطفــل ســيف النومــان، 15 عامــًا، والطفلــة نجمــة النومــان، 14 عامــًا، وهمــا مــن البــدو الرحــل مــن ريــف محافظــة الرقــة 

إلــى المنطقــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

الثالثــاء 1/ آذار/ 2022 انفجــر لغــم أرضــي تمــت زراعتــه مــن قبــل جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا، فــي األراضــي الزراعيــة 

جنــوب قريــة المحســنلي بريــف منبــج بريــف حلــب الشــرقي، مــا أدى إلــى مقتــل الطفليــن محمــد العــواد ولــؤي العــواد، 

مــن أبنــاء قريــة الجــرد بريــف حلــب الشــرقي، وجــرح ثالثــة آخريــن، كانــوا يرعــون األغنــام فــي المنطقــة. تخضــع المنطقــة 

لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

الخميــس 17/ آذار/ 2022 قضــى المهنــدس تيســير حمــدي العقلــة، وهــو رئيــس المجلــس البلــدي فــي مدينــة جاســم 

بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، إثــر إطــالق مســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم الرصــاص عليــه أمــام منزلــه فــي 

مدينــة جاســم، الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

وسيم محمد الحمد

وســيم محمــد الحمــد، يعمــل ممرضًا في مشــفى 

بصــرى الشــام شــرق محافظــة درعــا، وهــو مــن 

أبنــاء بلــدة محجــة بريــف درعــا الشــمالي.

الثالثاء 15/ شــباط/ 2022، قضى الممرض وســيم 

محمــد الحمــد؛ جــراء إصابتــه برصــاص مســلحين 

كان  بينمــا  وذلــك  هويتهــم،  تحديــد  نتمكــن  لــم 

يســتقل ســيارته علــى أتوســتراد دمشــق – درعــا 

شــرق  المســيفرة”،   / الشــرقية  الغاريــة  “طريــق 

محافظــة درعــا، الخاضــع لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري وقــت الحادثــة.

الجمعــة 19/ آب/ 2022 قرابــة الســاعة 10:40 صباحــًا، قصفــت راجمــة صواريــخ مصدرهــا مناطــق ســيطرة قــوات 

النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، قرابــة 6 صواريــخ، اســتهدفت مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي، 

تفيــد المعلومــات أن مصدرهــا “قريــة شــعالة”، الواقعــة غربــي مدينــة البــاب، وتخضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا 

ــة ذاتهــا،  ــة فــي موقــع “رادار شــعالة” فــي القري ــى انتشــار قــوات النظــام وميليشــيات إيراني ــة، إضافــًة إل الديمقراطي

بريــف حلــب الشــرقي ســقط صــاروخ وســط شــارع عــام “ســوق الخميــس” مكتــظ بالمدنييــن وبســطات الباعــة، فــي 

الحــي الشــرقي مــن مدينــة البــاب، أمــام محــل “فالفــل أبــو الخيــر”،  فيمــا ســقطت بقيــة الصواريــخ فــي مناطــق مجــاورة 

https://drive.google.com/file/d/1Wkw-M6wlAWdNFYA60h58RxjpyiWhLxXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EpI9AxziyvKmXzsoQbjYYBEbehcXYKPb/view?usp=sharing
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100833
https://news.sn4hr.org/ar/?p=101230
https://drive.google.com/file/d/1NIVLSli6TSpONYYOnbSW-Pc8VnCcOGtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sDyog6aWsD6xFteRu5cTewVJHlALGY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sDyog6aWsD6xFteRu5cTewVJHlALGY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sDyog6aWsD6xFteRu5cTewVJHlALGY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdSxfIReKuS6qI_x0EiLRKoVfMighGZi/view?usp=sharing
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صــور تظهــر اآلثــار التــي خلفهــا هجــوم أرضــي 
لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره علــى ســوق 
الخميــس الشــعبي فــي مدينــة البــاب بريــف 
محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســبب بمجــرزة، 

فــي 19/ آب/ 2022 

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع شــريف دمخلــي24 وهــو ناشــط اعالمــي، توجــه إلــى منطقــة الهجــوم 
“فــور ســماعي القصــف اتجهــت إلــى الموقــع، وبينمــا أنــا فــي الطريــق رأيــت إســعاف الضحايــا باتجــاه 
مشــفى الفتــح لألمــراض النســائية، ومشــفى الماجــد” وصــف مــكان ســقوط أحــد الصــاروخ بأنــه فــي منطقــة 
مكتظــة “لقــد ســقط أحــد الصواريــخ قــرب محــل فالفــل، وفــي منطقــة تشــهد انتشــار “بســطات” لبيــع 
الخضــار والخبــز ومــواد أخــرى”. أضــاف شــريف أن الصواريــخ الســتة ســقطت فــي مواقــع متقاربــة. “كانــت عناصــر 
مــن الدفــاع المدنــي تنتشــل الضحايــا، كمــا شــاهدت عناصــر مــن الشــرطة ســاهمت فــي نقــل الضحايــا” 

وقــد شــهدت مدينــة البــاب فــي اليــوم التالــي 20/ آب إضرابــًا عامــًا حــدادًا علــى أرواح الضحايــا. 

للســوق منهــا مدرســة “أرض روم”  وحــارة اليمانــي ومنــزل لطالبــات، تســبب القصــف بوقــوع مجــزرة لــم نتمكــن مــن 

تحديــد مرتكبيهــا بعــد وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار 

ــد الجهــة المســؤولة عــن  أنَّ القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحدي

الهجــوم. وثقنــا مقتــل 15 مدنيــًا، بينهــم 6 أطفــال، وجــرح أكثــر مــن 30 بينهــم 11 طفــاًل علــى األقــل. 

الســبت 19/ تشــرين الثانــي/ 2022 قضــى الناشــط اإلعالمــي 
عصــام حســن عبــد هللا، إثــر قصــف طيــران ثابــت الجنــاح تابــع 
التابعــة  بقــل  تقــل  قريــة  علــى  بالصواريــخ  التركيــة  للقــوات 
لمنطقــة المالكيــة بريف الحســكة الشــمالي الشــرقي. تخضع 

لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة. 

عصــام حســن عبــد هللا، مراســل صحفــي يعمــل لصالــح وكالة 
أنبــاء هــاوار فــي محافظــة الحســكة، مــن أبنــاء قريــة عابــرة 
التابعــة لناحيــة الجواديــة بريــف الحســكة الشــمالي، يبلــغ مــن 

العمــر 39 عامــًا، وهــو خريــج جامعــي، قســم اللغــة العربيــة.

عبر تطبيق الواتس 20 /آب /2022.. 24

عصام حسن عبد هللا

https://drive.google.com/file/d/1CBaK7cQwRRSyGv8OxyELRlBN36MMkAAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CBaK7cQwRRSyGv8OxyELRlBN36MMkAAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ae-0c_52f5r8HLUWitAeEFU5w6Ol6NOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jcNoWzzoztF4swo1dNg-palavHhwajLL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rcG6i_FPfzRaGwW6tvJ38KqHPMzWQiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sHbtAJWPLtDQCM70htgKKlxDE7jNuh3U/view
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نماذج عن أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنية:

 بصواريــخ عــدة 
ٍ

الخميــس 20/ كانــون الثانــي/ 2022 تعّرضــت مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي لهجــوم

لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام 

الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا.

ســقط أحــد الصواريــخ علــى مدرســة االتحــاد العربــي –المكونــة مــن بنائيــن ضمــن ســور واحــد- فــي شــارع الفيــات 

فــي مدينــة عفريــن، مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي أحــد أبنيــة المدرســة، وإصابــة أثاثــه بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع 

مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

دمــار إثــر هجــوم أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره 
علــى مدرســة االتحــاد العربــي فــي مدينــة عفريــن/ حلــب 

ــي/ 2022 ــون الثان فــي 20/ كان

الثالثــاء 1/ آذار/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهــا 
قــرب المشــفى الوطنــي فــي شــارع 23 شــباط وســط مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة ســور المشــفى بأضــرار ماديــة 

بســيطة. تخضــع مدينــة الرقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

الســبت 9/ نيســان/ 2022 قرابــة الســاعة 01:00 أقــدم مســلحون ملثمــون لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
ــى المركــز الصحــي  ــوة ناســفة عل ــار وإلقــاء عب ــة علــى إطــالق الن ــد هويتهــم يســتقلون دراجــة ناري اإلنســان مــن تحدي
التابــع لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا( فــي حــي مخيــم 
درعــا بمدينــة درعــا؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المركــز بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المنطقة لســيطرة قــوات النظام 

الســوري وقــت الحادثــة.

فــي 14/ نيســان نشــرت وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا( 
بيانــًا عبــر موقعهــا الرســمي تديــن فيــه عمليــة االعتــداء علــى المركــز الصحــي فــي مخيــم درعــا.

https://drive.google.com/file/d/1TkZlPOa4fpLN2ACnqPoMqelDQBJOkVu7/view
https://drive.google.com/file/d/1AK5iyP6P6nAzj2NJb3zq4_pwe4T4JdV4/view
https://drive.google.com/file/d/1JSiRbiGM7nKPz-ErUeorSTwbrbUjejSN/view
https://drive.google.com/file/d/1DkmqpPLaNMVsME8kOMBFZ54edKAvDvOZ/view
https://drive.google.com/file/d/11aRcPRucpm0OE7fV0uryHsP0l0iGuJnj/view
https://drive.google.com/file/d/1AK5iyP6P6nAzj2NJb3zq4_pwe4T4JdV4/view
https://drive.google.com/file/d/1TkZlPOa4fpLN2ACnqPoMqelDQBJOkVu7/view
https://bit.ly/3uBRv2y
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
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األربعــاء 22/ حزيــران/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد 
مصدرهــا قــرب فــرن الحســن للخبــز وســط الشــارع العــام فــي مدينــة الشــدادي بريــف محافظــة الحســكة الجنوبــي؛ 
مــا أدى إلــى إصابــة واجهــة بنــاء الفــرن األماميــة بأضــرار ماديــة بســيطة. تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات ســوريا 

ــة. ــة وقــت الحادث الديمقراطي

الثالثــاء 19/ تمــوز/ 2022 انفجــرت عبــوة ناســفة لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد 
مصدرهــا فــي ســوق عبــارة الحــاج وصفــي وهــو ســوٌق مســقوف فــي مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة 
الغربــي الشــمالي؛ مــا أدى إلــى إصابــة نحــو 5 مدنييــن بجــراح، إضافــة إلــى انــدالع حرائــق فــي محــال تجاريــة عــدة وإصابــة 
مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع مدينــة رأس العيــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت 

ــة. الحادث

الخميــس 15/ أيلــول/ 2022 تعّرضــت قريــة أولشــلي التابعــة لمدينــة البــاب فــي ريــف محافظــة حلــب الشــرقي، لقصف 
بالرشاشــات الثقيلــة لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصــدره، وتتــراوح لدينــا الشــكوك 
بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار أّن القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران 

. عليها

أصــاب القصــف مســجد عمــر بــن الخطــاب فــي القريــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة إمــام المســجد بجــراح، إضافــًة إلــى إصابــة 
بنــاء المســجد بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

ــة -متمركــزة داخــل األراضــي  ــة نعتقــد أنهــا تابعــة للقــوات التركي ــي/ 2022 قصفــت مدفعي ــاء 22/ تشــرين الثان الثالث
ــة كــوران  ــة التربيــة والتعليــم فــي إقليــم الفــرات- فــي قري ــة -التابعــة لهيئ التركيــة- بالقذائــف مدرســة كــوران االبتدائي
الواقعــة شــرق مدينــة عيــن العــرب كوبانــي بريــف محافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إلــى دمــار بنــاء المدرســة بشــكل 
كامــل وخروجــه عــن الخدمــة. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة. تشــير الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة تتخــذ مــن بنــاء يحــاذي المدرســة مقــرًا عســكريًا لهــا 

والــذي تعــرض لقصــف مماثــل مــن القــوات التركيــة التــي لــم تــراعِ فــي قصفهــا مبــدأ التمييــز25 ممــا أدى إلــى تضــرر مركــز 
حيــوي مدنــي.

أضــرار إثــر هجــوم أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره 
بــن الخطــاب فــي قريــة أولشــلي/  علــى مســجد عمــر 

حلــب فــي 15/ أيلــول/ 2022

ــز أطــراف النــزاع فــي جميــع األوقــات بيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية. وال ُتوّجــه الهجمــات إّلا إلــى األهــداف العســكرية فحســب، وال يجــوز أن ُتوّجــه إلــى األعيــان . 25 »ُيمّي
المدنيــة.« القاعــدة 7، قواعــد بيانــات القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

https://bit.ly/3bbvLEW
http://bit.ly/3Vl2itU
https://drive.google.com/file/d/1r9d9CaRIMJFQFbatmeGHJLif7OvnWEUt/view
https://drive.google.com/file/d/1-P8Gvqo5Fc7miavzigjRn5dO1fJvHHb0/view
https://drive.google.com/file/d/15mC3mIJZVtaachX0EBFGWpKDGKCP5VpZ/view
https://drive.google.com/file/d/15mC3mIJZVtaachX0EBFGWpKDGKCP5VpZ/view
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule7
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule7
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خامسًا: أبرز األحداث التي تابعناها في عام 2022:

الســامية  المفوضيــة  نشــرت   2022 حزيــران/   /28 الثالثــاء 

يقــل  مــا ال  أنــه  إلــى  تقريــرًا أشــارت فيــه  اإلنســان  لحقــوق 

306887 مدنيــًا قتلــوا منــذ انطــالق الحــراك الشــعبي  عــن 

ــى 31/ آذار/ 2021 بينهــم 27126  فــي ســوريا فــي آذار/ 2011 حت

طفــاًل و26727 أنثــى، وذكــر التقريــر أنــه تــم تســجيل أكبــر عــدد 

ــات القتــل فــي محافظــة حلــب تليهــا محافظــة ريــف  لعملي

دمشــق ثــم حمــص ثــم إدلــب فحمــاة، مؤكــدًا أن %1.5 مــن 

إجمالــي ســكان ســوريا قتلــوا منــذ انطــالق الحــراك الشــعبي 

فــي آذار/ 2011.

وقالت مفوّضة األمم المّتحدة الســامية لحقوق اإلنســان، 

ميشــيل باشــليت: “لقــد ســقط هــؤالء األشــخاص نتيجــة 

مباشــرة للعمليــات الحربيــة. لكــّن هــذه األرقــام ال تشــمل 

حتفهــم  لقــوا  الذيــن  اآلخريــن  المدنييــن  مــن  العديــد  أبــدًا 

بســبب عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 

اإلنســان  حقــوق  مــن  وغيرهــا  النظيفــة  والميــاه  والغــذاء 

األساســية األخــرى”. نشــير إلــى أن الشــبكة الســورية لحقــوق 

ــي وثقناهــا  ــا الت ــات الضحاي ــع بيان اإلنســان قــد شــاركت جمي

مــع المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان طــوال الســنوات 

المفوضيــة  عمــل  أن  نعتقــد  ألننــا  الماضيــة،  عشــر  األحــد 

جوهــري فــي خدمــة ملــف الضحايــا الذيــن قتلــوا فــي ســوريا، 

لمــا لهــا مــن قــدرة علــى وضــع هــذا الملــف علــى أجنــدة صنــاع 

ــة فــي مجلــس  القــرار بمــا فــي ذلــك الــدول الدائمــة العضوي

األمــن، وتكــرار المطالبــة بإيقــاف عمليــات القتــل، ومحاســبة 

مرتكبيهــا، واتخــاذ خطــوات جديــة لحــل النــزاع المســلح الــذي 

ــا المدنييــن. ــل مــن الضحاي ــف هــذا العــدد الهائ خلَّ

النظــام  لســيطرة  فقــط  الخاضعــة  المناطــق  شــهدت 

الســوري فــي شــهر أيلــول، إجــراء النظــام النتخابــات مجالــس 

اإلدارة المحليــة، تطبيقــًا لمقتضيــات مرســوم رئاســي يحمــل 

اإلدارة  قانــون  ألحــكام  وتنزيــاًل   ،262022 لعــام   216 الرقــم 

المحليــة الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 107 لعــام 2011، 

وتعديالتــه، وكذلــك اســتنادًا إلــى أحــكام قانــون االنتخابــات 

الوكالــة  وذكــرت  وتعديالتــه،   ،2014 لعــام   5 رقــم  العامــة 

العربيــة الســورية لألنبــاء “ســانا” التابعــة للنظــام أن “عــدد 

جميــع  علــى  موزعــة  مركــزًا،   7348 بلــغ  االنتخابيــة  المراكــز 

المناطــق والمــدن والبلــدات. تنافــس حولها 59498 مرشــحًا 

ألجــل 19086 مقعــدًا، داخــَل 1470 وحــدة إداريــة موزعــة علــى 

14 محافظــة و158 مدينــة و572 بلــدة و726 بلديــة، واحتفــى 

النظــام الســوري بهــذه االنتخابــات، وأشــار لهــا وزيــر خارجيــة 

ــة العامــة لألمــم  ــه أمــام الجمعي النظــام الســوري فــي كلمت

المتحــدة.

فــي  االنتخابــات  لهــذه  أهميــة  الســوري  النظــام  ويولــي 

محاولتــُه تأكيــد فكــرة اســتمرارية وجــوده بممارســة المهــام 

محــاواًل  مواعيدهــا،  فــي  االنتخابــات  وإجــراء  الدســتورية 

تكريــس مفاهيــم انتصاراتــه أمــام أنصــاره، كمــا أنــه أحــدث 

26 وحــدة إداريــة جديــدة ســتدخل إداراتهــا فــي االنتخابــات، 

لــه  للمواليــن  المناصــب  مــن  مزيــد  تقديــم  لــه  يتيــح  ممــا 

دون أن يكــون لهــذه الوحــدات اإلداريــة الجديــدة أيــة فائــدة 

للمواطنيــن.

إضافــًة إلــى ذلــك، ســيقوم النظــام الســوري باســتخدام األعضــاء المنتخبيــن فــي اإلدارة المحليــة فــي إدارة مشــاريع التطويــر 

المحليــة ومشــاريع إعــادة اإلعمــار، حيــث ســتكون الصالحيــات التــي منحتهــا لهــم القوانيــن مثــل مرســوم اإلدارة المحليــة رقــم 

107 لعــام 2011 والقانــون 10 لعــام 272018 كبيــرة للحــد الــذي يســمُح لهــم بصياغــة مشــاريع إعــادة اإلعمــار التــي ينــوي النظــام 

الســوري القيــام بهــا وســيكون لهــؤالء األعضــاء ســلطات فــي هــذه العمليــة ألن كاًل مــن المرســوم 66 لعــام 282012 والقانــون 

10 لعــام 2018 يعطيــان ألعضــاء اإلدارة المحليــة ســلطات كثيــرة عنــد تطبيقهمــا كتحديــد مالكــي العقــارات الذيــن ســتنزع 

ملكيتهــم، ودراســة االعتراضــات، واســتالم وثائــق تثبيــت الملكيــة مــن أصحــاب المســاكن والعقــارات، كمــا أنهــم يشــكلون 

اللجــان التــي تحــدد قيمــة األراضــي وتحــدد منــح الســكن البديــل، وفــي هــذا الســياق يكــون لهــؤالء المنتخبيــن صالحيــات للتحكــم 

وتطبيــق سياســات الســلطة المركزيــة؛ وبالتالــي فــإن النظــام الســوري ســيحّوُل عبــر هــذه االنتخابــات مجالــس المــدن 

 لتنفيــذ خطــط الهــدم والتخطيــط وإصــدار مخططــات تنظيميــة جديــدة وتنفيــذ القوانيــن العقاريــة التــي 
ٍ

والبلــدات إلــى أدوات

تســتهدف التغييــر الديموغرافــي.

“الرئيــس األســد يصــدر مرســومًا بتحديــد الثامــن عشــر مــن أيلــول المقبــل موعــدًا إلجــراء انتخــاب أعضــاء المجالــس المحليــة”، الوكالــة العربيــة الســورية لألنبــاء ســانا، 3/ آب/ 2022 . 26
 https://www.sana.sy/?p=1710222

»القانــون رقــم /10/ لعــام 2018 القاضــي بجــواز إحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن المخطــط التنظيمــي العام للوحدات اإلدارية وذلك بمرســوم بناء على اقتراح وزيــر اإلدارة المحلية . 27
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node ،والبيئــة وتعديــل بعــض مــواد المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012«، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية

 &=201&nid=19313&RID=-1&Last=1&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=10&Dep=-1

فــي . 28 الشــعب  مجلــس  دمشــق”،  لمدينــة  العــام  المصــور  ضمــن  دمشــق  محافظــة  نطــاق  فــي  تنظيميتيــن  منطقتيــن  إحــداث   2012 لعــام   66 رقــم  التشــريعي  “المرســوم 
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4300&RID=-1&Last=1&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Ser- الســورية، العربيــة   الجمهوريــة 

 &vice=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2012&Country=&Num=66&Dep=-1

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/06/un-human-rights-office-estimates-more-306000-civilians-were-killed-over-10
http://www.sana.sy/?p=1742091
http://www.sana.sy/?p=1742091
https://www.sana.sy/?p=1710938
https://www.sana.sy/?p=1710938
https://www.sana.sy/?p=1710222
https://www.sana.sy/?p=1710222
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313&RID=-1&Last=1&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=10&Dep=-1&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313&RID=-1&Last=1&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=10&Dep=-1&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=19313&RID=-1&Last=1&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2018&Country=&Num=10&Dep=-1&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4300&RID=-1&Last=1&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2012&Country=&Num=66&Dep=-1&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4300&RID=-1&Last=1&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2012&Country=&Num=66&Dep=-1&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4300&RID=-1&Last=1&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=2012&Country=&Num=66&Dep=-1&


التقرير السنوي الثاني عشر:70

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

وقــد ثبــت لدينــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــدم شــرعية وقانونيــة هــذه االنتخابــات، النتهاكهــا كمــًا 

هائــاًل مــن مبــادئ قوانيــن االنتخابــات، والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، كمــا أنهــا تجــري فــي ظــل اســتمرار ارتــكاب 

 هائــل مــن االنتهــاكات فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا، مثــل االعتقــال التعســفي، والتعذيــب، 
ٍ

النظــام الســوري لكــم

واإلخفــاء القســري، والتــي ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية، إضافــًة إلــى أنهــا حدثــت فــي منطقــة محــددة مــن ســوريا، 

ــر مــن نصــف الشــعب الســوري  ــدة عــن ســيطرة النظــام الســوري، وتشــريد أكث وفــي ظــل خــروج محافظــات عدي

بيــن نــازح والجــئ، وقــد أصدرنــا فــي 13/ تشــرين األول تقريــرًا بعنــوان “انتخابــات اإلدارة المحليــة التــي أجراهــا النظــام 

الســوري عديمــة الشــرعية وال تمثــل إرادة وحقــوق الشــعب الســوري”. فصلنــا ضمنــه فــي ســتة عوامــل رئيســة 

اســتندنا إليهــا فــي توصيفنــا القانونــي بعــدم شــرعية هــذه االنتخابــات. 

فــي جنــوب ســوريا، خرجــت فــي 4/ كانــون األول فــي مدينــة الســويداء مظاهــرة رفعــت شــعارات نــددت بســوء األحــوال 

المعيشــية، كمــا ردد بعــض المتظاهريــن شــعارات طالبــت برحيــل النظــام، واجهتهــا قــوات النظام الســوري بإطالق 

الرصــاص فــي الهــواء لــدى وصــول المتظاهريــن إلــى مبنــى إدارة المحافظــة التابــع لحكومــة النظــام الســوري، اقتحــم 

المتظاهــرون علــى إثرهــا المبنــى وحطمــوا صــورًا لرئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، والحقــًا أطلقــت عناصــر أمــن 

تابعــة لقــوات النظــام الســوري الرصــاص مباشــرًة علــى المحتجيــن مــا تســبب فــي مقتــل مدنــي وإصابــة 18 آخريــن.

مــن بيــن أبــرز الوقائــع علــى الصعيــد اإلنســاني فــي عــام 2022، إعــان ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم 

األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي 11/ كانــون الثانــي، عــن تمديــد تقديــم المســاعدات لـــ 3.4 مليــون شــخص فــي 

منطقــة شــمال غــرب ســوريا، ضمــن آليــة إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود مــدة 6 أشــهر أخــرى تماشــيًا مــع قــرار 

مجلــس األمــن 2585 )تمــوز 2021(. وتماشــيًا مــع القــرار ذاتــه الــذي كان قــد تضمــن إدخــال المســاعدات اإلنســانية 

ــار، و12/ حزيــران، وكل  عبــر خطــوط التمــاس مــن دمشــق، دخلــت فــي عــام 2022 ثــالث قوافــل فــي 30/ آذار، و16/ أي

ــة 50 ألــف شــخص. ــة مــن 14 شــاحنة فقــط، وتكفــي لقراب واحــدة منهــا مكون

إلــى مناطــق  المتحــدة  أدخلتهــا األمــم  إغاثيــة  قوافــل 
ــر بــاب الهــوى الحــدودي  شــمال غــرب ســوريا عبــر معب
 /30 فــي  إدلــب  محافظــة  شــمال  الواقــع  تركيــا  مــع 

2022 الثانــي/  كانــون 

https://snhr.org/arabic/?p=16313
https://snhr.org/arabic/?p=16313
https://news.snhr.org/ar/?p=109006
https://youtu.be/N7APBgWVanE?t=274
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1535874303232618496
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1535874303232618496
https://twitter.com/WFP_MENA/status/1526099409083240448?s=20&t=WcD1vWF3HaeCdpmWq5M-gg
https://twitter.com/WFP_MENA/status/1526099409083240448?s=20&t=WcD1vWF3HaeCdpmWq5M-gg
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1509080412320055301?s=20&t=NO3Dzz1QhyAhR9RgWFTzAg
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1509080412320055301?s=20&t=NO3Dzz1QhyAhR9RgWFTzAg
https://drive.google.com/file/d/1qr0uOQGe97UiClQxnz5XTrpVM9caI_XK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qr0uOQGe97UiClQxnz5XTrpVM9caI_XK/view?usp=sharing
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وكانــت جويــس مســويا، األميــن العــام المســاعد للشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة، قــد ذكــرت خــال إحاطــة 
لهــا أمــام مجلــس األمــن فــي 26 نيســان، حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، أّن آليــة إيصــال المســاعدات عبــر خطــوط 
ــر الحــدود. كمــا جــاء فــي  ــات إيصالهــا عب ــه عملي ــذي تغطي ــاًل عــن النطــاق الضخــم ال التمــاس ال يمكــن أن تكــون بدي
ــار“في منطقــة شــمال  ــا فــي 26/ أيـــ ــة بشــأن سوريــــــ ــة المستقلـــــــ ــة التحقيــق الدوليـــــــ بيــان صحفــي أصدرتــه لجنـــــــ
غــرب ســوريا وحدهــا هنــاك نحــو 4.1 مليــون شــخصًا يعتمــدون علــى المســاعدات لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، 80 % 
منهــم مــن األطفــال والنســاء، ومــن خــالل آليــة تســليم عبــر الحــدود يتلقــى نحــو 2.4 مليــون شــخصًا المســاعدات فــي 
تلــك المنطقــة بشــكل شــهري، بينمــا تحتــوي قوافــل المســاعدات المســلمة عبــر خطــوط التمــاس علــى كميــات أقــل 

بكثيــر وغيــر كافيــة وتتعــرض لهجمــات حيــث تمــر عبــر خطــوط التمــاس األماميــة الخطــرة”.

فــي 20/ حزيــران طالــب أنطونيــو غوتيريــس، أميــن عــام األمــم المتحــدة، أعضــاء مجلــس األمــن بتجديــد القــرار بشــأن 
إيصــال المســاعدات اإلنســانية عبــر الحــدود إلــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وذلك خالل جلســة للمجلس لمناقشــة 
الوضــع فــي ســوريا، مشــيرًا إلــى أّن االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا وصلــت اآلن إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ انــدالع 

الصــراع قبــل أكثــر مــن 11 عامــًا.

فــي 8 تمــوز اســتخدمت روســيا الفيتــو فــي مجلــس األمــن، وهــو الفيتــو الروســي الرابــع علــى التوالــي، ضــد مشــاريع 
قــرارات تتعلــق بآليــة إدخــال المســاعدات اإلنســانية إلــى شــمال ســوريا عبــر الحــدود. وكنــا قــد أصدرنــا فــي 16 حزيــران 
تقريــرًا بعنــوان “المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود يجــب أن تســتمر فــي الدخــول حتــى فــي حــال اســتخدام روســيا 
الفيتــو فــي وجههــا”، أشــرنا فيــه إلــى أنَّ اقتــراب تجديــد قــرار إدخــال المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود فــي ســوريا 
ًا البتــزاز األمــم المتحــدة والــدول المانحــة. وإنَّ روســيا طــرف فــي النــزاع الســوري وتســتخدم  يعــدُّ موســمًا روســيَّ
الفيتــو مــع ارتكابهــا والنظــام الســوري جريمــة التشــريد القســري التــي تشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية. كمــا إنَّ دخــول 
المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود عمــل مشــروع وال يحتــاج إلــى إذن مــن مجلــس األمــن، فــال توجــد قاعــدة فــي القانــون 
الدولــي تنــصُّ علــى أنَّ إدخــال منظمــة الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم المتحــدة مســاعدات عبــر الحــدود يعتبــر أمــرًا 
غيــر قانونــي، لكــنَّ مجلــس األمــن قــد احتكــر هــذه المهمــة اإلنســانية، وأدخلهــا ضمــن صالحياتــه، عندمــا أصــدر القــرار 
2165 فــي تمــوز 2014 الــذي كان فــي ظاهــره داعمــًا للمســاعدات األمميــة وفــي باطنــه توســيعًا لصالحيــات المجلــس 

بشــكل تعســفي، وتحكمــًا فــي قضايــا خــارج اختصاصــه.

فــي 12/ تمــوز تبنــى مجلــس األمــن الدولــي القــرار رقــم 2642 )2022( الــذي يقضــي بتجديــد آليــة تســليم المســاعدات 
اإلنســانية عبــر معبــر بــاب الهــوى مــع تركيــا حتــى كانــون الثانــي/ 2023، وقــد بّيــن نــص القــرار أن تمديــدًا إضافيــًا مــدة 
ســتة أشــهر أخــرى ســيتطلب قــرارًا منفصــاًل، وقــد صوتــت 12 دولــة لصالــح القــرار، بينمــا امتنعــت ثــالث دول، هــي 

ــة عــن التصويــت. ــات المتحــدة األمريكي فرنســا والمملكــة المتحــدة والوالي

ــع  ــة العــام 2022 أرب ــى نهاي ــر خطــوط التمــاس حت وتماشــيًا مــع قــراري مجلــس األمــن رقــم 2585 و2642 دخلــت عب
قوافــل فــي 4/ آب، و17/ أيلــول، و22/ تشــرين األول، و30 تشــرين الثانــي ومكونــة مــن 14، 16، 18، 16 شــاحنة فقــط 

ــة 50 ألــف شــخص. ــى الترتيــب(. ، وتكفــي لقراب )عل

قافلــة المســاعدات اإلنســانية الخامســة التــي دخلــت 
إلــى مناطــق شــمال غــرب ســوريا عبــر خطــوط التمــاس 

فــي 12/ حزيــران/ 2022

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-13
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-13
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/05/un-syria-commission-calls-security-council-ensure-live-saving-humanitarian?sub-site=HRC
https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105142
https://snhr.org/arabic/?p=15621
https://snhr.org/arabic/?p=15621
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2165(2014)&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2165(2014)&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2165(2014)&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2642(2022)&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/2642(2022)&Lang=A
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122332?fbclid=IwAR31Ao_fyuZucf-5b6Paxk3qCsmRTplT3_ObBT-RCfX6Ba3U3sza5EKe_1c
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1597855639417810944
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1597855639417810944
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1583752060532465669
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1583752060532465669
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1571027621454188544?s=20&t=Ff5ebd26sMwijArF40K74A
https://twitter.com/OCHA_Syria/status/1571027621454188544?s=20&t=Ff5ebd26sMwijArF40K74A
https://twitter.com/WFP_AR/status/1555124352852627456
https://twitter.com/WFP_AR/status/1555124352852627456
https://drive.google.com/file/d/1OnKSDaU3227w_Bq1F8PbMkCpGn5YrDsl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OnKSDaU3227w_Bq1F8PbMkCpGn5YrDsl/view?usp=sharing
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ــة  ــم داعــش فــي شــرق ســوريا، فــي البادي ــع تنظي ــًا أنهــا تتب ــا نعتقــد غالب كمــا شــهد عــام 2022 عــودة لنشــاط خالي
الســورية وفــي أريــاف محافظتــي ديــر الــزور والحســكة، علــى وجــه الخصــوص. وإثــر ذلــك شــهدت تلــك المناطــق 
حمــالت أمنيــة ومناوشــات عســكرية مضــادة مــن قبــل القــوى المســيطرة فــي تلــك المناطــق، ســواء قــوات ســوريا 

ــي، أو قــوات النظــام الســوري بدعــم مــن القــوات الروســية. ــة بدعــم مــن قــوات التحالــف الدول الديمقراطي

ــة خــالل  ــرة جماعي ــى مقب ــب الشــمالي عل ــف حل ــة إعــزاز بري ــي فــي مدين ــر عمــال مــن المجلــس المحل فــي 23/ آب عث
عمليــات حفــر لتوســيع طريــق مــن جهــة قريــة نــّدة شــرق المدينــة احتــوت علــى رفــات 5 أشــخاص، بينهــم طفــل 

وســيدة، يعتقــد بأنهــا تعــود لفتــرة ســيطرة تنظيــم داعــش علــى المنطقــة قبــل عــام 2016.

فــي عــام 2022 شــنَّ الجيــش اإلســرائيلي عشــرات الهجمــات الجويــة فــي الداخــل الســوري، اســتهدفت فــي معظمها 
ــار  أهدافــًا عســكرية تابعــة لقــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة، كان مــن بيــن أبرزهــا هجــوم فــي 13/ أي
قالــت وكالــة ســانا إنــه اســتهدف بعــض النقــاط فــي المنطقــة الوســطى، مــا تســبب فــي مقتــل 5 أشــخاص بينهــم 
ــه وفقــًا لصــور  ــار، إّن ــة، وقالــت صحيفــة The Time of Israel فــي 15/ أي ــة 7 آخريــن بجــراح بينهــم طفل ــًا، وإصاب مدني
نشــرتها شــركة أقمــار صناعيــة فــإن الهجــوم الــذي وقــع فــي 13/ أيــار كان قــد اســتهدف منشــأًة تحــت األرض مــا أدى 
إلــى دمارهــا بشــكل كامــل، وأضافــت الصحيفــة أنَّ الموقــع المســتهدف مرتبــط بمركــز الدراســات والبحــوث العلميــة 

التابــع لقــوات النظــام الســوري. 

وقــد اســتهدفت هجمــات الجيــش اإلســرائيلي مــرات عــدة مطــاري دمشــق وحلــب، وبعــض الهجمــات تســببت 
فــي خروجهمــا عــن الخدمــة مــرات عــدة، فــي 20 أيلــول وتعليقــًا علــى هجــوم اســتهدف مطــار دمشــق الدولــي فــي 
17 أيلــول، نشــر موقــع قنــاة إيــران إنترناشــيونال تقريــرًا قــال فيــه “نفــذت إســرائيل غــارات جويــة علــى مطــار دمشــق 
ــول، مســتهدفًة مــا يســمى الوحــدة 2250، وهــي مؤسســة  ــي ومواقــع أخــرى جنــوب دمشــق، فــي 16 و17/ أيل الدول
لوجســتية إيرانيــة خاصــة يديرهــا الحــرس الثــوري اإليرانــي”، وأضــاف التقريــر أن الوحــدة المســتهدفة مســؤولة عــن 
ــران فــي  ــة المدعومــة مــن إي ــران، وكذلــك دعــم الميليشــيات اللبناني اســتقبال المعــدات واألســلحة واألفــراد مــن إي

ســوريا.

فــي 1/ كانــون األول قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث الرســمي باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، خــالل إحاطتــه 
اليوميــة مــن مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك، إنَّ هنــاك 4.1 مليــون شــخصًا يعتمــدون علــى المســاعدات اإلنســانية 
لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية، 80 % منهــم مــن النســاء واألطفــال، وأشــار إلــى أّن عمليــات تســليم المســاعدات عبــر 
ــر قــادرة فــي الوقــت الراهــن علــى تغطيــة حجــم أو نطــاق عمليــات األمــم المتحــدة الضخمــة لتســليم  الخطــوط غي

المســاعدات عبــر الحــدود، والتــي تصــل إلــى 2.7 مليــون ســوري شــهريًا.

مــن  أشــخاص  رفــات  اســتخراج 
نــّدة  قريــة  قــرب  جماعيــة  مقبــرة 
فــي ريــف حلــب الشــمالي فــي 23/ 
آب/ 2022 بعدســة: أيــوب عــكاش

https://sana.sy/?p=1647389
https://sana.sy/?p=1647389
https://sana.sy/?p=1647389
https://www.timesofisrael.com/satellite-images-show-syria-site-completely-destroyed-in-raid-attributed-to-israel/
https://www.timesofisrael.com/satellite-images-show-syria-site-completely-destroyed-in-raid-attributed-to-israel/
https://sana.sy/?p=1741385
https://www.iranintl.com/en/202209203504
https://drive.google.com/file/d/1RAIWgvX-qIjVOeCG_26GZXpuzsfT2k5B/view?usp=sharing
https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight?date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=01%20December%202022
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فــي 28/ آذار أصــدر النظــام الســوري القانــون رقــم 15 لعــام 292022، المتضمــن تعديــل قانــون العقوبــات العــام30، وقــد أصدرنــا 
تقريــرًا اســتعرضنا فيــه أبــرز مــا ورد فــي القانــون مــن تعديــالت تخــصُّ المعتقليــن علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي أو النــزاع، 
حيــث الحظنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ التعديــالت التــي أصدرهــا النظــام الســوري الخاصــة بقانــون العقوبــات 
ــع فيهــا فــي الجرائــم المســتحدثة والمبهمــة أكثــر مــن قبــل، لتشــمل طيفــًا أوســع مــن  العــام وفــق القانــون 15/2022 قــد توسَّ
المدنييــن لمالحقتهــم عنــد ممارســتهم أدنــى أشــكال التعبيــر عــن الــرأي أو النقــد الموجــه للســلطة، ونعتقــد أنَّ هــذه التعديــالت 
ُأصــدرت لمواجهــة حالــة االحتقــان الشــعبي الســائدة فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرته حتــى مــن قبــل المواليــن لــه؛ بســبب 
ــًا، ممــا يســاهم  ــم اعتقــال كل مــن ينتقــد أي شــيء تقريب ــي يت ــون، وبالتال ــه المدني ــذي يعاني التدهــور االقتصــادي والمعيشــي ال

 أكبــر فــي تعزيــز قبضــة الســلطة الحديديــة، ويشــرعن عمليــات االعتقــال. 
ٍ

بشــكل

فــي 30/ آذار أصــدر النظــام الســوري القانون رقــم 16 لعــام 2022 لتجريــم التعذيــب31، كــردٍّ شــكلي علــى الخطــوة الهولنديــة/
ــة.  ــة أمــام محكمــة العــدل الدولي الكندي

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا بعنــوان: “القانونــان” 15 و16 لعــام 2022 اللذان أصدرهما النظام الســوري، 
إنمــا همــا خلــٌل فــي النــص واســتحالٌة فــي التطبيــق، وأكــد الســيد فضــل عبــد الغنــي، مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
فــي كلمــة مســجلة لــه أن النظــام الســوري متهــم بارتــكاب جرائــم تعذيــب ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وهــذا ينســف قانــون 

تجريــم التعذيــب.  

فــي 18/ نيســان أصــدر رئيــس النظــام الســوري، بشــار األســد، القانــون رقــم 20 لعــام 2022 “الخــاص بالجريمــة المعلوماتيــة”، 
مــن  وغرامــة  ســنوات  خمــس  إلــى  ســنوات  ثــالث  مــن  المؤقــت  بالســجن  “يعاقــب  أنــه  القانــون  مــن   28 المــادة  وتنــص 
)5,000,000( ل.س خمســة مالييــن ليــرة ســورية إلــى )10,000,000( عشــرة مالييــن ليــرة ســورية كل مــن قــام بإحــدى وســائل 
تقانــة المعلومــات بنشــر أخبــار كاذبــة علــى الشــبكة مــن شــأنها النيــل مــن هيبــة الدولــة أو المســاس بالوحــدة الوطنيــة.” ونؤكــد 
ــة  فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن مــا نــصَّ عليــه القانــون، هــو تكريــس لسياســة النظــام الســوري فــي تقييــد حري
الــرأي والتعبيــر، وتوســيع لنطــاق التهــم الفضفاضــة التــي اختلقهــا النظــام الســوري ويتــذرع بهــا منــذ آذار 2011 لشــرعنة عمليــات 
ــد الطريــق لتجريــم  االعتقــال الواســعة التــي مارســها وإطــالق يــد عناصــر أجهزتــه األمنيــة، ونالحــظ أن النظــام الســوري قــد مهَّ

مــا ورَد فــي القانــون 20 عبــر اســتباقه بالقانــون 15 لعــام 2022.

منتصف أيار أصدر رئيس النظام الســوري المرســوم رقم 127 لعام 2022 وعزل بموجبه أربعة أعضاء في المحكمة الدســتورية 

ــن أربعــة أعضــاء جــدد مكانهــم32، وأبقــى علــى 7 أعضــاء مــن بينهــم رئيــس المحكمــة، وهــذا ُيظهــر الصالحيــات الهائلــة  العليــا وعيَّ

التــي يمتلكهــا بشــار األســد، وبنــصٍّ دســتوري وضعــه فــي عــام 332012. إن تســمية أعضــاء المحكمــة الدســتورية جميعــًا مــن 

قبــل رئيــس الجمهوريــة هــو تجســيد لحكــم الفــرد المطلــق34، ونســف لمبــدأ اســتقاللية القضــاء والفصــل بيــن الســلطات، وقــد 

تحدثنــا فــي بيــان أصدرنــاه عــن ثالثــة أســباب تجعــل مــن المحكمــة الدســتورية فــي ظــل حكــم النظــام الســوري مجــرد واجهــة 
ــم تطعــن  ــا خــالل حكــم حافــظ وبشــار األســد ل ــى أن المحكمــة الدســتورية العلي ــة الشــكلية للدســتور. وأشــرنا إل إلكمــال البني
فــي دســتورية أي تشــريع أو مرســوم أو قانــون. ولــن يكــون هنــاك أيــة اســتقاللية للقضــاء، وفصــل بيــن الســلطات طالمــا بقــي 

الحكــم الدكتاتــوري فــي ســوريا.

فــي 10/ آب/ 2022 أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري التعميــم رقــم 22 القاضــي بتحديــد إجــراءات حــول 
ســير الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة ضمــن المحاكــم الشــرعية، وتضمــن التعميــم 5 أدلــة يجــب التأكــد مــن توفرهــا مــن قبــل 
القضــاة ذوي االختصــاص فــي الدعــاوى الخاصــة بتثبيــت الوفــاة، كمــا أوجــب علــى جميــع المحاكــم ذات االختصــاص بقضايــا 
ــة لتثبيــت  ــد بمــا ورد فــي التعميــم. وقــد تضمــن التعميــم فــرض الموافقــة األمنيــة علــى الجهــات القضائي تثبيــت الوفــاة التقي
دعــاوى الوفــاة؛ األمــر الــذي يزيــد مــن تغــول األجهــزة األمنيــة، وقــد أصدرنــا تقريــرًا اســتعرضنا فيــه تحليلنــا لمــا ورد فــي نــص هــذا 

التعميــم مــن تجــاوزات دســتورية وقانونيــة ونتائــج تترتــب عليــه. 

قوانين ومراسيم وتعميمات توسع من عمليات االعتقال وقبضة األجهزة األمنية وترسِّخ حكم الفرد الواحد: 

“القانــون رقــم 15 لعــام 2022 الــذي يتضمــن تعديــالت علــى عــدد مــن مــواد قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 148 لعــام 1949 وتعديالتــه”، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة . 29
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22937&RID=-1&Last=120&First=0&CurrentPage=0 الســورية،  العربيــة 

30 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index. ،قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011”، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية“
 php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0

31 .https://sana.sy/?p=1616786 ،2022 الرئيس األسد يصدر قانونًا لتجريم التعذيب”، الوكالة العربية السورية لألنباء،  30 آذار“

32 .https:// ،الرئيــس األســد يصــدر مرســومًا بتجديــد تســمية رئيــس و6 أعضــاء فــي المحكمــة الدســتورية العليــا وتســمية 4 أعضــاء جــدد«، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية«
 www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=22999&RID=-1&Last=17&First=0&CurrentPage=0

33 . https://www.sana.sy/?page_id=1489 ،المرسوم 94 لعام 2012 دستور الجمهورية العربية السورية”، مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية“

ــة . 34 ــة بمرســوم” المــادة 141، المرســوم 94 لعــام 2012 دســتور الجمهوري ــى األقــل يكــون أحدهــم رئيســًا يســميهم رئيــس الجمهوري ــا مــن ســبعة أعضــاء عل ــف المحكمــة الدســتورية العلي “تؤل
 https://www.sana.sy/?page_id=1489 الســورية،  العربيــة 
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التقرير السنوي الثاني عشر:74

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

فــي 25/ كانــون الثانــي أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد مرســومًا تشــريعيًا )المرســوم التشــريعي رقــم 

ــي/ 2022 نــص علــى “عفــو عــن كامــل  ــون الثان ــخ 25/ كان ــم المرتكبــة قبــل تاري  عــام عــن الجرائ
ٍ
3( يقضــي بمنــح عفــو

100و101 مــن العســكرية الصــادر  المــواد رقــم  الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي  الفــرار  العقوبــة لمرتكبــي جرائــم 

بالمرســوم التشــريعي رقــم 61 لعــام 1950 وتعديالتــه”.

في 30/ نيســان أصدر النظام الســوري المرســوم التشــريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم 

اإلرهابيــة المرتكبــة مــن الســوريين قبــل تاريــخ 30/ نيســان/ 2022 عــدا التــي أفضــت إلــى مــوت إنســان. المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم )19( لعــام 372012 وقانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 

)148( لعــام 1949 وتعديالتــه38. وهمــا القانونــان الرئيســان اللــذان ُيَحاَكــم بموجبهمــا المعتقلــون/ المحتجــزون علــى 

خلفيــة الــرأي والنــزاع فــي المحاكــم االســتثنائية “محكمــة قضايــا اإلرهــاب، محكمــة الميــدان العســكرية”. وفــي 7/ أيــار 

قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء إّن وزارة العــدل فــي حكومــة النظــام الســوري أعلنــت عــن “إلغــاء كل بالغــات وإجــراءات 

إذاعــة البحــث والتوقيــف والمراجعــة المســتندة إلــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة اإلرهــاب بحــق 

جميــع المواطنيــن فــي الداخــل والخــارج” وأضافــت الوكالــة أّن هــذا اإللغــاء جــاء تنفيــذًا للمرســوم التشــريعي رقــم 7 

لعــام 2022 الــذي أصــدره رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد فــي 30/ نيســان/ 2022. وفــي تعليــق علــى المرســوم 

قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن قــرار العفــو الــذي أصــدره رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد فــي 30/ 

نيســان وخــرج بموجبــه بعــض المعتقليــن هــو إيحــاء بوجــود تهــم جنائيــة ومحاكمــات عادلــة نتــج عنهــا إدانــات، ولكــن 

الواقــع مختلــف تمامــًا، حيــث ال ُيعــرف الكثيــر عــن المعتقليــن بعــد اعتقالهــم، كمــا أّن نظــام االعتقــال فــي ســوريا هــو 

“أرخبيــل مــن أقبيــة التعذيــب”، وأضافــت المنظمــة أن أجهــزة مخابــرات النظــام الســوري قتلــت أو “ســمحت بمــوت 

المعتقليــن تحــت التعذيــب” بينمــا مــا يــزال العديــد غيرهــم يعانــي فــي ظــروف ســجن مروعــة.

نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنَّ النظــام الســوري دأب متعمــدًا علــى إصــدار قوانيــن يعــارض 

ــا أربعــة أســباب تجعــل مــن القانــون رقــم /42/ أداة لتعزيــز ســلطة النظــام الســوري  بعضهــا البعــض. وقــد رصدن

المركزيــة، قدمناهــا ضمــن تقريــر موجــز بعنــوان “القانــون رقــم/42/ 2022 يعــزز مــن ســلطة النظــام الســوري 

المركزيــة ويقــوض صاحيــات مجالــس اإلدارة المحليــة”.

ثالثــة مراســيم عفــو أدت إلــى اإلفــراج عــن 586 شــخصاً فيمــا ال يــزال مــا ال يقــل عــن 135 ألــف شــخص قيــد 

ــة عــام 2022: ــذ آذار 2011 حتــى نهاي ــدى النظــام الســوري من االعتقــال/ االختفــاء القســري ل

فــي تشــرين األول/ 2022 أصــدر النظــام الســوري القانــون رقــم 3542 وهــدف مــن خاللــه إلــى زيــادة مركزيــة الســلطة وتحويــل 
 القانــون رقــم 42 

ِ
 مقتضيــات

ِ
مجالــس اإلدارة المحليــة إلــى مجــرد أجهــزة إداريــة تابعــة للســلطة المركزيــة، فبموجــب

فــي )المــواد 1 و2 و3 و4(36، فــإن عمليــة المصادقــة علــى العقــود )التأجيــر أو االســتثمار أو البيــع( التــي تبرمهــا مجالــس 
ــة(، وتكــون المصادقــة مــن طــرف اللجنــة  ــة )الســلطة المركزي  ممثلــي الســلطة التنفيذي

ِ
ــُم مــن طــرف اإلدارة المحليــة تت

االقتصاديــة لــدى رئاســة مجلــس الــوزراء )المــادة 1(، أو وزيــر اإلدارة المحليــة )المــادة 2(، أو وزيــر الســياحة )المــادة 3(، أو 
ــُد جهــة التصديــق ترجــُع فقــط لقيمــة العقــد الموقــع. المحافــظ )المــادة 4(، وتحدي

يجــدُر اإلشــارة بــأن هنــاك صعوبــة لتحصــل علــى نســخة مــن نــص القانــون رقــم /42/ وذلــك علــى غــرار عــدد مــن النصــوص القانونيــة الســورية الغيــر موجــودة فــي المواقــع الرســمية . 35
التابعــة ألجهــزة النظــام الســوري، وهــو ضــرٌب فــي حــق الوصــول إلــى المعلومــة.

المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 42 لعام 2022 تنص: . 36

المادة 1 “تتولى اللجنة االقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء صالحية تصديق عقود البيع واإليجار واالستثمار التي تجريها الوحدات اإلدارية التي تتجاوز / مليار ليرة سورية/”  

المــادة 2 “يتولــى وزيــر اإلدارة المحليــة والبيئــة صالحيــة تصديــق عقــود البيــع واإليجــار واالســتثمار التــي تجريهــا الوحــدات اإلداريــة التــي تتــراوح قيمتهــا بيــن خمســمائة مليــون ليــرة 
ســورية ومليــار ليــرة ســورية.” 

المــادة 3 “يتولــى وزيــر الســياحة صالحيــة تصديــق عقــود االســتثمار الســياحي التــي تتعلــق بالمشــروعات الســياحية التــي تجريهــا الوحــدات اإلداريــة والتــي ال تتجــاوز قيمتهــا مليــار 
ليــرة ســورية.” 

المادة 4 “يتولى المحافظ صالحية تصديق عقود البيع واإليجار واالستثمار التي تجريها الوحدات اإلدارية والتي تقل قيمتها عن خمسمائة مليون ليرة سورية.”

37 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&ni ،القانــون 19 لعــام 2012 قانــون مكافحــة اإلرهــاب«، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية«
 d=4306&RID=-1&Last=113&First=0&CurrentPage=0

38 .http://www.parliament.gov.sy/ ،قانــون العقوبــات العــام 148 لعــام 1949 المعــّدل بــــ المرســوم التشــريعي 1 لعــام 2011”، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية“
 arabic/index.php?node=201&nid=12278&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0
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مــن خــالل عمــل فريــق قســم المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى مراقبــة تطبيــق المرســوم 

ــد عبــر المرســوم 7 لعــام 2022 وإجــراءات  ورصــد عمليــات اإلفــراج بموجبــه، الحظنــا أن النظــام الســوري قــد تعمَّ

تطبيقــه إلحــاَق األذى المعنــوي والمــادي بــذوي المعتقليــن ومــسَّ كرامــة المعتقليــن المطلــق ســراحهم، فقــد اتبــع 

إجــراءات هــدف مــن خاللهــا إلــى إيهــام الــرأي العــام أنــه أطلــق ســراح غالبيــة المعتقليــن؛ مــن أجــل إلحــاق مزيــد مــن 

األذى النفســي والمعنــوي والمــادي بــذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، وقــد رصدنــا حــاالت انهيــار نفســي للعديــد 

ــد النظــام الســوري إطــالق ســراح أعــداد قليلــة مــن المعتقليــن عبــر دفعــات  مــن عائــالت المختفيــن قســريًا. كمــا تعمَّ

عــدة مــن مراكــز االحتجــاز، ورميهــم فــي ســاحات عامــة، دون تســليمهم إلــى ذويهــم، أو االتصــال بهــم؛ ممــا تســبب 

فــي حالــة مــن الذعــر لــدى المفــرج عنهــم، ولــدى ذويهــم، وأدى إلــى تجمهــر آالف األشــخاص مــن ذوي المعتقليــن 

والمختفيــن قســريًا للبحــث عــن أبنائهــم المختفيــن، بيــن صفــوف المفــرج عنهــم، وحمــل صــور أبنائهــم مــن أجــل 

الســؤال عنهــم. 

تعتبــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ هــذا العفــو وعلــى اعتبــار أنَّ نصوصــه نظريــًا أوســع قليــاًل مــن ســابقيه 

إال أنــه لــم يختلــف مــن ناحيــة التطبيــق عــن كافــة مراســيم العفــو الثمانيــة عشــر التــي أصدرهــا النظــام الســوري قبلــه 

ــا فــي 16/  منــذ عــام 2011، والتــي لــم تفلــح فــي إطــالق ســراح المعتقلين علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي، وقــد أصدرن

منــا فيــه تحليــًا لنــص المرســوم ولحــاالت اإلفــراج الناجمــة عنه، كمــا أصدرنــا عــدة بيانــات تضمنــت  أيــار تقريــرًا قدَّ

تحديثــًا دوريــًا لعمليــات اإلفــراج التــي تمكنــا مــن توثيقهــا. 

تجمــع آالف مــن عائــات ذوي المعتقليــن والمختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري فــي منطقــة جســر 
الرئيــس فــي دمشــق. فــي 3 أيــار 2022. للبحــث والســؤال عــن أبنائهــم المختفيــن قســريًا مــن المعتقليــن 

المفــرج عنهــم أو بيــن المفــرج عنهــم وذلــك بعــد صــدور مرســوم العفــو - مصــادر مفتوحــة

 
ٍ

 ما بيــن معتقل
ٍ

علــى الرغــم مــن كافــة مراســيم العفــو فمــا زال لــدى النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 135 ألــف مواطــن

 قســريًا. وقــد أصدرنــا فــي 16/ تشــرين الثانــي تقريــرًا بعنــوان “تحليــل لكافــة مراســيم العفــو التــي أصدرهــا 
ٍ

ومختــف

النظــام الســوري منــذ آذار/2011 حتــى تشــرين األول/2022”، أشــرنا فيــه إلــى أنَّ كافــة مراســيم العفــو أفرجــت عــن 

 قســريًا. وخلــَص التقريــر إلــى 
ٍ

7351 معتقــاًل تعســفيًا ومــا زال لــدى النظــام الســوري قرابــة 135253 معتقاًل/مختــف

 جــدًا مــن المعتقليــن، أمــا عمليــات االعتقــال التعســفي فهــي نهــج 
ٍ
 محــدود

ٍ
أنَّ مراســيم العفــو ال تفــرج إال عــن قــدر

واســع ومــا زال النظــام الســوري مســتمرًا فــي عمليــات االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري بصــرف النظــر عــن 

مراســيم العفــو التــي يصدرهــا.
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ــح عفــو عــام  ــون األول أصــدر النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقــم )24( لعــام 2022 القاضــي بمن وفــي 21/ كان

ــا للمرســوم ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية  ــرًا حــول تحليلن ــم المرتكبــة قبــل إصــداره39، وســوف نصــدر تقري عــن الجرائ

لحقــوق اإلنســان أنَّ المرســوم رقــم 24 جــاء كغيــره مــن مراســيم العفــو الـــ 21 بــل كان أكثــر ســوءًا مــن ناحيــة المســتثنين 

منــه مــا يجعلــه يحمــل أبعــادًا ال تمــت بصلــة للمعتقليــن والمختفيــن لــدى النظــام الســوري، وإنمــا ألهــداف نعتقــد أنهــا 

لتخفيــف حالــة االســتياء الشــعبي فــي مناطقــه عبــر إطــالق ســراح المتهميــن والمدانيــن بمختلــف الجنــح والمخالفــات، 

وقــد أشــرنا فــي تقاريــر ســابقة إلــى أنَّ كثافــة المراســيم التــي يصدرهــا النظــام الســوري والتــي ال تســتهدف المعتقليــن 

بشــكل أساســي قــد تســببت فــي الضــرر فــي السياســية العقابيــة التــي تنتهجهــا الدولــة فــي مكافحــة الجريمــة عبــر 

إطــالق ســراح اآلالف مــن مرتكبــي الجرائــم. 

مصيــر مختفــي حــي التضامــن بدمشــق مثــال صــارخ لمــا يمكــن أن يكــون قــد تعــرض لــه آالف المختفيــن مــن 

قبــل قــوات النظــام الســوري مــن عمليــات تصفيــة وإعــدام قبيــل اقتيادهــم لمراكــز االحتجــاز: 

نشــرت مجلــة نيوالينــز نهايــة نيســان/ 2022 تحقيقــًا قــام بــه كل مــن أنصــار شــحود والبروفيســور أوغــور أوميــت أنجــور، مــن مركــز 

الهولوكوســت واإلبــادة الجماعيــة فــي جامعــة أمســتردام، أثبتــت التحقيــق مســؤولية أمجــد يوســف، وهــو ضابــط فــي قــوات األمــن 

ــرات العســكرية عــن اعتقال/اختطــاف عشــرات الســوريين فــي حــي  ــدًا فــرع المنطقــة 227 التابــع لشــعبة المخاب الســوري، وتحدي

التضامــن بدمشــق، ثــم اقتيــاد 41 منهــم إلــى حفــرة ورميهــم فيهــا وقتلهــم، وانتــزع التحقيــق اعترافــًا مــن أمجــد يوســف بهــذه 

الجريمــة الفظيعــة. 

ويجــب أن ننــوه إلــى أنَّ مــن قتلهــم أمجــد يوســف ورفاقــه لــم يعلــن النظــام الســوري عــن هويتهــم، كمــا لــم يتــم إخبــار أهلهــم 

بمقتلهــم، فقســم كبيــر منهــم يعتقــد أنهــم أحيــاء، ولكــن مختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري، لكــن التحقيــق أثبــت أنَّ قســمًا 

ــن قســريًا تتــم تصفيتهــم بهــذه األســاليب المتوحشــة وإحــراق جثثهــم. ومنــذ حصولنــا علــى مقاطــع فيديــو عاليــة  مــن المختفي

الدقــة لألشــخاص الذيــن قتلــوا، ونحــن نقــوم بجهــود كبيــرة لمحاولــة التعــرف علــى هويــة هــؤالء الضحايــا، حيــث نحــاول مقاطعــة 

المعلومــات التــي وردتنــا الحقــًا مــع بيانــات المختفيــن قســريًا التــي قمنــا بتوثيقهــا فــي تلــك الحقبــة، وتواجهنــا صعوبــات هائلــة مــن 

ــاء  ــى أقرب ــة الحصــول عل ــي حــي التضامــن، وبالتالــي صعوب ــًا تشــرُّد معظــم أهال ــى تلــك الحــوادث، وثاني أبرزهــا انقضــاء ســنوات عل

محتمليــن للضحايــا، وناجيــن، وشــهود. ونؤكــد أنَّ أمجــد يوســف وزمــالءه )نجيــب حلبــي، بســام الحســن، فــادي القصــر( متورطــون 

فــي اعتقــال مئــات الســوريين وإخفائهــم قســريًا، وإعــدام قســم منهــم، إضافــًة إلــى اغتصــاب العديــد مــن زوجــات أو أقربــاء هــؤالء 

المعتقليــن الذيــن اختطفهــم وأخفاهــم قســريًا، وذلــك مقابــل حصــول زوجاتهــم علــى معلومــات عــن مصيرهــم، إضافــًة إلــى العديــد 

مــن االنتهــاكات األخــرى التــي مارســتها األجهــزة األمنيــة ومــا تــزال بحــق المواطــن الســوري مــن نهــب ممتلــكات، والحــط مــن الكرامة 

اإلنســانية. 

مطلــع أيــار/ 2022 ورد إلــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان معلومــات، تفيــد بــأن النظــام الســوري قــد احتجــز أمجــد يوســف، وكنــا 

قــد نشــرنا تقريــرًا موجــزًا بعنــوان “النظــام الســوري يتحفــظ علــى المجــرم أمجــد يوســف الــذي قتــل عشــرات الســوريين واغتصــب 

عشــرات النســاء فــي حــي التضامــن بدمشــق”، وأكدنــا أنــه لــم يكــن النظــام الســوري ليحتجــز أمجــد يوســف لــو لــم يكــن متورطــًا علــى 

أعلــى المســتويات، فأمجــد بقــي ســنوات طليقــًا بعــد ارتــكاب هــذه الفظائــع الوحشــية، وهنــاك اآلالف مــن المتورطيــن فــي الجيــش 

واألجهــزة األمنيــة بارتــكاب انتهــاكات فظيعــة لكــن النظــام الســوري لــم يعتقــل أحــدًا منهــم، ولــم يحاســب أحــدًا.

تحتــوي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى آالف الحــاالت مــن المختفيــن قســريًا مــن بينهــم عشــرات العائــالت 

ــى أبســط  ــى عل ــم تحصــل عائالتهــم حت ــة اعتقالهــم مباشــرة ول ــن تعرضــوا لإلخفــاء القســري بعــد عملي والنســاء واألطفــال الذي

المعلومــات عنهــم منــذ اللحظــة األولــى العتقالهــم، وقــد أخبرنــا العديــد مــن ذوي هــؤالء المختفيــن أنهــم حاولــوا بشــتى الطــرق 

الرســمية وغيــر الرســمية معرفــة مصيــر ذويهــم أو مــكان احتجازهــم، لكــن دون جــدوى، كمــا لــم نســتطع نحــن كذلــك مــن 

خــالل تتبــع عمليــات نقــل المعتقلين/المختفيــن بيــن مراكــز االحتجــاز مــن خــالل مقابالتنــا مــع مئــات الناجيــن والشــهود 

الحصــول علــى أيــة مشــاهدات لهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، وهــذا مــا يعــزز مخاوفنــا 

مــن أن يكونــوا قــد تعرضــوا لعمليــات تصفيــة وإعــدام مــن قبــل نقــاط التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام الســوري 

والمســؤولة عــن اعتقالهــم ولــم يتــم نقلهــم نهائيــًا ألي مركــز احتجــاز.

39 .https://www.parliament. ،الرئيــس األســد يصــدر مرســومًا بمنــح عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 2022-12-21”، مجلــس الشــعب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية“
 gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=23294&RID=-1&Last=108&First=0&CurrentPage=0

https://newlinesmag.com/reportage/how-a-massacre-of-nearly-300-in-syria-was-revealed/
https://snhr.org/arabic/?p=15510
https://snhr.org/arabic/?p=15510
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=23294&RID=-1&Last=108&First=0&CurrentPage=0
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=23294&RID=-1&Last=108&First=0&CurrentPage=0
https://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=23294&RID=-1&Last=108&First=0&CurrentPage=0
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عمليـات عسكريــة
واستخدام أسلحة غير مشروعة: 

تراجعــت وتيــرة العمليــات العســكرية فــي عــام 2022 مقارنــًة باألعــوام الســابقة، وهــو يشــابه فــي ذلــك ســابقه عــام 2021، وعلــى 

الرغــم مــن أن منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا خاضعــة التفــاق وقــف إطــالق النــار الروســي – التركــي الــذي دخــل حيــز 

التنفيــذ منــذ 6/ آذار/ 2020، إال أننــا ســجلنا فــي عــام 2022 عمليــات عســكرية عبــر قصــف أرضــي وجــوي نفذتهــا قــوات الحلــف 

الســوري الروســي اإليرانــي، وامتــدت إلــى مناطــق مأهولــة بالســكان بعيــدة عــن خطــوط التمــاس، كمــا ســجلنا هجمــات حربيــة 

ــة القريبــة  ــز بيــن أهــداف مدنيــة وعســكرية. وبشــكل عــام فقــد تركــزت عمليــات القصــف علــى قــرى وبلــدات جبــل الزاوي لــم تمي

مــن خــط التمــاس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي والغربــي والشــرقي، كمــا طــال القصــف 

المدفعــي منطقــة ســهل الغــاب فــي ريــف حمــاة الغربــي وريفــي حلــب الشــرقي والغربــي. وقــد أســفرت هجمــات أرضيــة لقــوات 

النظــام الســوري عــن مقتــل ضحايــا مدنييــن وأضــرار فــي مراكــز حيويــة، فــي 30/ تمــوز ســجلنا مقتــل طفليــن شــقيقين إثــر قصــف 

مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري شــارعًا عامــًا وســط قريــة كفــر تعــال بريــف حلــب الغربــي. 

منتصــف العــام شــهدت مناطــق فــي جنــوب ســوريا تصعيــدًا أمنيــًا، أســفر عــن حركــة نــزوح بيــن المدنييــن، فــي 28/ أيــار اقتحمــت 

عناصــر ُمســلحة تدعمهــا قــوى المخابــرات العســكرية التابعــة لقــوات النظــام الســوري مســبحًا فــي حــي المقــوس شــرق مدينــة 

الســويداء، بذريعــة البحــث عــن ُمتهميــن بتهريــب المخــدرات، وقــام العناصــر بإطــالق الرصــاص علــى عــدد مــن المدنييــن لــدى 

ــاء  ــي ثالــث بالقــرب مــن المســبح قتــل برصــاص القــوات ذاتهــا أثن ــى مقتــل مدنييــن اثنيــن، ومدن محاولتهــم الهــرب، مــا أدى إل

انســحابها. اندلعــت احتجاجــات شــعبية فــي حــي المقــوس إثــر عمليــة االقتحــام، وحصــل اشــتباك بالرصــاص بين العناصــر التابعة 

للنظــام الســوري ومســلحون مــن أبنــاء الحــي، مــا أدى إلــى مقتــل مدنــي رابــع، وإصابــة خمســة مدنييــن بجــراح بينهــم ســيدتان، لــم 

نتمكــن مــن تحديــد أي األطــراف المتســبب بالضحايــا. وفــي مســاء ذات اليــوم، انتشــرت عناصــر وآليــات تابعــة للنظــام الســوري 

فــي محيــط حــي المقــوس، وقامــت بقصــف الحــي بقذائــف هــاون مــا تســبب بأضــرار فــي األبنيــة ونــزوح لألهالــي فــي اليــوم التالــي 

خشــية تكــرار عمليــات القصــف.

وفــي محافظــة درعــا فرضــت قــوات النظــام الســوري طوقــًا أمنيــًا حــول مدينــة طفــس بريــف درعــا الغربــي، ورفعــت ســواتر ترابيــة 

حــول المدينــة، بذريعــة مالحقتهــا مطلوبيــن داخلهــا، وفــي 27/ تمــوز تســبب قصــف مدفعــي نفذتــه قــوات النظــام الســوري علــى 

األراضــي الزراعيــة المحيطــة بمدينــة طفــس بريــف درعــا الغربــي فــي مقتــل مدنــي وإصابــة آخريــن.

وفــي 10 آب قصفــت مدفعيــة قــوات النظــام الســوري مدينــة طفــس بقذائــف الهــاون، مــا أدى إلــى إصابــة 5 أشــخاص بجــراح. 

وترافــق القصــف مــع اشــتباكات بيــن قــوات النظــام الســوري ومقاتليــن مــن أبنــاء المدينــة فــي أثنــاء محاولــة قــوات النظــام 

اقتحــام األحيــاء الجنوبيــة منهــا، وقــد تســبب كل ذلــك فــي حركــة نــزوح لقاطنــي األحيــاء الجنوبيــة باتجــاه أحيــاء أخــرى فــي المدينــة.

فــي الســاعات األولــى مــن العــام وفجــر 1/ كانــون الثانــي شــنَّ طيــران حربــي روســي غــارات علــى منطقــة جســر الشــغور بريــف إدلــب 

الغربــي، وتســبب الهجــوم فــي مقتــل طفلتيــن وســيدة وإصابــة 11 آخريــن، إضافــًة إلــى أضــرار فــي خيــام النازحيــن ومقتــل عــدد 

مــن رؤوس األغنــام. 

اســتمرَّ ســالح الجــو الروســي فــي شــنِّ هجمــات مكثفــة مطلــع كانــون الثانــي علــى مناطــق فــي شــمال غــرب ســوريا، تركــزت علــى 

ــة الجديــدة وريــف مدينــة جســر الشــغور بريــف إدلــب الغربــي.  أطــراف مدينــة إدلــب وقريــة كنصفــرة بريــف إدلــب الجنوبــي وقري

اســتهدفت معظــم الهجمــات مقــرات عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، ولــم تحتــرم القــوات الروســية مبــادئ التمييــز 

ــة وتجمعــات مدنيــة.  ــة التــي نفذتهــا بأضــرار فــي مراكــز حيوي والتناســب وتســببت الغــارات الجوي

https://news.snhr.org/ar/?p=105485
https://news.snhr.org/ar/?p=103688
https://news.snhr.org/ar/?p=105383
https://news.snhr.org/ar/?p=105840
https://news.snhr.org/ar/?p=105840
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99599
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99599
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صــور حصريــة تظهــر الدمــار واألضــرار الناتجــة عــن هجمــات جويــة روســية علــى منطقــة شــمال غــرب إدلــب – بدايــة 

كانــون الثانــي 2022 

فــي  نازحــون  فيهــا  يقيــم  خيمــة  فــي  األضــرار 

منطقــة النهــر األبيــض غــرب محافظــة إدلــب، 

إثــر قصــف جــوي روســي، 

أضــرار فــي محطــة العرشــاني للميــاه شــمال 

روســي  جــوي  هجــوم  إثــر  إدلــب،  مدينــة  غــرب 

المحطــة،  قــرب  بالصواريــخ 

صــورة ُتظهــر الدمــار فــي مدجنــة شــمال بلــدة 

أرمنــاز بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، إثــر قصــف 

جــوي روســي بالصواريــخ علــى المدجنــة، 

 |  2022 الثانــي/  كانــون   /1 فــي 
زيــدان  الديــن  ســعد  بعدســة: 

الثانــي/  كانــون   /2 فــي 
عمــر  بعدســة:   |  2022

لبــم ا

 في 3/ كانون الثاني/ 2022

| بعدسة: سعد الدين زيدان

واصلــت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام قصفهــا المدفعــي لمناطــق خاضعــة لســيطرة 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.

شــهد تشــرين األول اشــتباكات عنيفــة بيــن فصائــل الجيــش الوطنــي فيمــا بينهــا فــي منطقــة ريــف حلــب الشــمالي والشــرقي، 
بمشــاركة هيئــة تحريــر الشــام، وذلــك علــى خلفيــة ســيطرة الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي فــي 11/ تشــرين األول علــى مقــرات 
فرقــة الحمــزة المعروفــة بـــ “الحمــزات” )وهــي إحــدى الفصائــل المشــكلة للجيــش الوطنــي( فــي مدينــة البــاب، التــي ثبــت تورطهــا 

فــي قتــل الناشــط اإلعالمــي محمــد أبــو غنــوم، وزوجتــه الحامــل، فــي 7/ تشــرين األول. 

هيئــة تحريــر الشــام اســتغلت هــذا النــزاع ضمــن مكونــات الجيــش الوطنــي، وشــنت هجومــًا عســكريًا واســعًا يهــدف إلــى توســيع 
مناطــق ســيطرتها علــى حســاب مناطــق ســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة )المكونــة بشــكل أساســي مــن كلٍّ مــن 
الفيلــق الثالــث والجبهــة الوطنيــة للتحريــر والبنــاء، وهمــا فصيــالن فــي الجيــش الوطنــي(، وقــد انطلقــت الهيئــة فــي هجومهــا مــن 
عــدة نقــاط ضمــن مناطــق ســيطرتها، أهمهــا بلــدة أطمــة فــي ريــف محافظــة إدلــب وبلدتــي الغزاويــة وديــر بلــوط فــي منطقــة 
جبــل ســمعان فــي ريــف محافظــة حلــب الغربــي، لتمتــد العمليــات العســكرية بيــن فصائــل المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام إلــى 
ــى ســيطرتها علــى مســاحات  ــة إل ــات العســكرية للهيئ مناطــق واســعة مــن ريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وأفضــت العملي
واســعة مــن ريــف محافظــة حلــب الشــمالي تقــدر بقرابــة 560كــم مربــع، تضــم عشــرات القــرى والمناطــق، أهمهــا مدينــة عفريــن 
وبلــدة جنديــرس، وقــرى عيــن دارة وقرزيحــل وبابليــت ومعراتــة، وحاولــت الســيطرة علــى بلــدة كفرجنــة فــي منطقــة إعــزاز فــي 
ــى 17/ تشــرين األول/ 2022 عــن حــوادث  ــذ 12 حت ــال، من ــن أطــراف القت ريــف محافظــة حلــب الشــمالي. أســفرت االشــتباكات بي
قتــل فــي صفــوف المدنييــن وتشــريد قســري لقرابــة 13 ألــف نســمة، إضافــًة إلــى تأثــر مــا ال يقــل عــن 12 مخيمــًا للنازحيــن بشــكل 
مباشــر بالعمليــات العســكرية، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 18/ تشــرين األول بيانــًا يحــذر مــن خطــورة 

تمــدد هيئــة تحريــر الشــام وتقديــم أي دعــم لهــا.

الســوري  النظــام  قــوات  فيــه  اســتخدمت  واحــدًا  هجومــًا  ســجلنا  فقــد  المشــروعة،  غيــر  األســلحة  اســتخدام  صعيــد  علــى 
حــرب. جريمــة  يشــكل  مــا  نازحيــن،  بمخيمــات  مكتظــة  منطقــة  اســتهدف  لكنــه  الذخائر العنقوديــة، 

 في حين لم نتمكن من توثيق هجمات باستخدام األسلحة الحارقة أو باستخدام السالح الكيميائي أو البراميل المتفجرة. 

https://drive.google.com/file/d/1OrNxwXamuoN4-HnUGms_CvgMlp5TRtyM/view
https://drive.google.com/file/d/10G4m7mXPqpS0KAf1mwtYeDTPPQgTGZXg/view
https://drive.google.com/file/d/1Xq7gNoMM5EOw5rq73fGTP2gidQSKdH0F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G6hrNyuH4zNIvo3P_AMsw2kSxaA0IeUF/view
https://drive.google.com/file/d/1G6hrNyuH4zNIvo3P_AMsw2kSxaA0IeUF/view
https://drive.google.com/file/d/1OrNxwXamuoN4-HnUGms_CvgMlp5TRtyM/view
https://drive.google.com/file/d/10G4m7mXPqpS0KAf1mwtYeDTPPQgTGZXg/view
https://drive.google.com/file/d/1G6hrNyuH4zNIvo3P_AMsw2kSxaA0IeUF/view
https://drive.google.com/file/d/1G6hrNyuH4zNIvo3P_AMsw2kSxaA0IeUF/view


التقرير السنوي الثاني عشر:79

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

ريــف مدينــة  فــي  العــراء  فــي  تبيــت  عائــات 
عفريــن/ حلــب هربــًا مــن مناطــق االشــتباكات- 

ليلــة 13/ تشــرين األول/ 2022

ت قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن هجماتهــا العســكرية تجــاه مناطــق فــي شــمال ســوريا خاضعــة لســيطرة  صعــدَّ

فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي، وبشــكل رئيــس ريــف حلــب الشــمالي بمــا فيــه شــمال شــرق وشــمال 

غــرب، وتســببت الهجمــات بخســائر بشــرية أو أضــرار ماديــة فــي مراكــز حيويــة مدنيــة، وكان مــن الالفــت اســتهداف قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة مخيمــات/ تجمعــات نازحيــن؛ بعمليــات قصــف أرضــي. وفــي 18/ نيســان تســبب هجــوم مصــدره 

مدفعيــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة اســتهدف فريقــًا للدفــاع المدنــي فــي مدينــة جرابلــس شــرق حلــب فــي إصابــة 3 مــن 

عناصــر الدفــاع المدنــي، إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة فــي ســيارة تابعــة للفريــق المســتهدف. وفــي 26/ نيســان اســتهدف 

هجــوم مماثــل ملعبــًا رياضيــًا فــي مدينــة مــارع، وأســفر عــن إصابــة عــدة أطفــال. 

كمــا رصدنــا تعــرض هــذه المناطــق للعديــد مــن الهجمــات األرضيــة، التــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبيهــا وتتــراوح لدينــا 

الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى اعتبــار ٔان القصــف فــي هــذه الحــوادث قــادم مــن 

الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــن بيــن هــذه الهجمــات هجومــًا علــى مدينــة عفريــن فــي 20/ كانــون الثانــي، أســفر عــن 

مجــزرة قتــل ضحيتهــا 7 مدنييــن بينهــم 5 أطفــال، كمــا أدى إلــى أضــرار فــي مدرســة. وهجومــان علــى مدينــة البــاب فــي 2/ 

شــباط، و19 آب أســفر كل منهمــا عــن مجــزرة فــي صفــوف المدنييــن، إضافــًة إلــى تضــرر مراكــز حيويــة. 

صــورة تظهــر آثــار الدمــار إثــر قصــف راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
مخيــم كويــت الرحمــة للنازحيــن فــي منطقــة حــرش الخالديــة التابعــة لمدينــة عفريــن 

بريــف حلــب الشــمالي والــذي تســبب بخســائر بشــرية، فــي 24/ تمــوز/ 2022 

https://drive.google.com/file/d/1hQY06r5XJhnazhmDFdqgfWjb2xcVpANJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hQY06r5XJhnazhmDFdqgfWjb2xcVpANJ/view?usp=sharing
https://news.snhr.org/ar/?p=105207
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100005
https://news.snhr.org/ar/?p=103752
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100043
https://news.snhr.org/ar/?p=105207
https://news.snhr.org/ar/?p=102487
https://news.snhr.org/ar/?p=102849
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100331
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100331
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100066
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100066
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100019
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100019
https://drive.google.com/file/d/1lssgCWO9uH56sUR42vfhTxmewP-cubgs/view
https://news.snhr.org/ar/?p=106130
https://news.snhr.org/ar/?p=106130
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100331
https://drive.google.com/file/d/1LKWgI85FXd2h7HaC9SQGknHFvVwZvUGL/view
https://drive.google.com/file/d/10G4m7mXPqpS0KAf1mwtYeDTPPQgTGZXg/view
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لنا فــي عــام 2022، حــوادث قتــل ضــدَّ مقاتليــن فــي  ســجَّ

تنظيمــات إســالمية متشــددة جــراء عمليــات نفذتهــا 

قــوات التحالــف الدولــي. وفــي 3/ شــباط نفــذت قــوات 

منــزل  علــى  مروحــي  إنــزال  عمليــة  الدولــي  التحالــف 

الشــمالي، اســتهدفت  إدلــب  بريــف  فــي قريــة أطمــة 

العمليــة وفــق بيــان نشــره الموقــع الرســمي للبيــت 

أبــو  األبيــض نقــاًل عــن الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، 

داعــش  تنظيــم  زعيــم  القريشــي  الهاشــمي  إبراهيــم 

وأدت إلــى مقتلــه. نشــير إلــى أن الحادثــة تســببت فــي 

مقتــل 6 أطفــال و3 ســيدات أيضــًا، وقــد أصدرنــا فــي 14/ 

شــباط بيانــًا بخصــوص مســؤولية تنظيــم داعــش عــن 

اإلقامــة فــي مناطــق مأهولــة بالمدنييــن ممــا يشــكل 

خطــرًا عليهــم، وبــأن ذلــك ال يعفــي الطــرف المهاجــم 

مــن مســؤولياته وفــق القانــون الدولــي.

ــة أطمــة بريــف إدلــب،  المنــزل المكــون مــن طابقيــن شــمال قري
متخذيــن  داعــش  تنظيــم  مــن  قيــادات  فيــه  تقيــم  كانــت  الــذي 
مدنييــن دروعــًا بشــرية، الصــور تظهــر أضــرار فــي المنــزل بعــد 
عمليــة لقــوات التحالــف الدولــي اســتهدفت زعيــم تنظيــم داعــش 

عبــد هللا قــرداش 

يــوم الخميــس 3/ شــباط/ 2022 – 
بعدســة أحمــد رحــال 

ســاد االنفــالت األمنــي معظــم مناطــق ســوريا فــي عــام 2022، وســجلنا عمليــات اغتيــال مدنييــن علــى يــد مســلحين 
لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم فــي محافظــات عــدة، كان معظمهــا فــي محافظتــي درعــا وديــر الــزور. وكان مــن بيــن 
أبرزهــا اغتيــال موجــه فــي المجمــع التربــوي فــي مدينــة بصــرى الشــام شــرق محافظــة درعــا فــي 22/ حزيران. كمــا 

رصدنــا اســتمرار عمليــات االغتيــال فــي مخيــم الهــول40. 

تحديــد هوياتهم فــي معظــم  مــن  نتمكــن  لــم  يــد أشــخاص/ جهــات  علــى  القتــل  أيضــًا عشــرات حوادث  ســجلنا 
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 2022 حــوادث تفجيــرات عــن بعــد انتحارية/إجباريــة، وذلــك فــي محافظــات ومناطــق عــدة فــي ســوريا 
ــزت معظــم هــذه الحــوادث فــي محافظــات حلــب وحمــاة والحســكة وديــر  علــى اختــالف القــوى المســيطرة، وقــد تركَّ
الــزور والرقــة ودرعــا، ويصعــب علينــا تحديــد هويــة مرتكبــي عمليــات التفجيــر عــن بعــد، وتتحمــل القــوى المســيطرة 
مســؤولية حمايــة المدنييــن فــي مناطقهــا، والتحقيــق فــي الحادثــة وكشــف مالبســاتها للــرأي العــام. تســببت هــذه 

الهجمــات الفوضويــة فــي مقتــل ضحايــا مــن المدنييــن إضافــًة إلــى تضــرر مرافــق حيويــة مدنيــة. 

موقــع انفجــار عبــوة ناســفة لــم نتمكــن مــن تحديــد مصدرهــا فــي 
مدينــة البــاب/ حلــب، أســفر التفجيــر عــن مقتــل أحــد العامليــن فــي 

المجــال اإلنســاني، فــي 15/ حزيــران/ 2022

يقع شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية، يؤوي قرابة 60 ألف شخص.. 40
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في عام 2022، اســتمرَّ ســقوط ضحايا مدنيين بفعل انفجار مخلفات القصف والذخائر غير المنفجرة واأللغام، وكان 
جــلُّ تلــك الحــوادث فــي محافظــات ديــر الــزور والحســكة والرقــة وحلــب وإدلــب وحمــاة ودرعــا، وفــي مناطــق خاضعــة 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري، وأســفرت عــن مقتــل عشــرات المدنييــن، وكان بينهــم أطفــال ونســاء. وُيعتبر 
تحديــد الجهــة التــي قامــت بزراعــة األلغــام أمــرًا فــي غايــة الصعوبــة؛ وذلــك نظــرًا لتعــدد القــوى التــي ســيطرت 
ــام أيٍّ مــن القــوى  ــى عــدم قي ــا إل ــة الضحاي علــى المناطــق التــي وقعــت فيهــا تلــك االنفجارات، ويشــير ارتفــاع حصيل
المســيطرة ببــذل أيــة جهــود تذكــر فــي عمليــة إزالــة األلغــام، أو محاولــة الكشــف عــن أماكنهــا وتســويرها وتحذيــر 
الســكان المحلييــن منهــا، وقــد وثقنــا عشــرات حــوادث القتــل بفعــل األلغــام كان مــن أبرزهــا مقتــل 10 مدنييــن، 
بينهــم 4 أطفــال و4 ســيدات، وإصابــة 32 مدنيــًا آخريــن فــي 11/ حزيــران؛ إثــر انفجــار لغــم لــم نتمكــن مــن تحديــد 

مصــدره قــرب شــاحنة ُتقــل عمــااًل قــرب قريــة ديــر العــدس بريــف درعــا الشــمالي. 

ــذ فقــدان تنظيــم داعــش ســيطرته علــى معظــم المناطــق فــي عــام 2019، وهــو يتبــع أســلوب شــنِّ الهجمــات  من
الخاطفــة، وقــد اســتهدف فــي عــام 2022 مواقــع تابعــة لقــوات النظــام الســوري، إضافــًة إلــى عمليات اغتيــال لمدنيين 
فــي محافظــة ديــر الــزور، وفــي مخيــم الهــول فــي ريــف الحســكة، الــذي يضــم عوائــل مرتبطــة بعناصــر التنظيــم ســابقًا. 

ــر تنظيــم داعــش ســيارتين مفخختيــن  ولكــن الحادثــة األبــرز فــي هــذا العــام وقعــت فــي 20/ كانــون الثانــي، عندمــا فجَّ
ــر عــن الســجن فــي  ــة 200 مت ــران )ســجن الصناعــة( والثانيــة علــى بعــد قراب ــة ســجن غوي إحداهمــا اســتهدفت بواب
تابعيــن لتنظيــم داعــش باألســلحة الرشاشــة  تــال االنفجاريــن هجــوم مســلحين  حــي غويــران بمدينــة الحســكة، 
علــى الســجن الخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، اســتمرت االشــتباكات بيــن عناصــر قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة وعناصــر تنظيــم داعــش عــدة ســاعات بالتزامــن مــع اســتعصاء لســجناء عناصــر تنظيم داعــش انتهت 
بســيطرة عناصــر التنظيــم علــى الســجن بشــكل كامــل، امتــدت االشــتباكات بعــد ذلــك إلــى حيــي غويــران والزهــور فــي 
مدينــة الحســكة بعــد انتشــار عناصــر تنظيــم داعــش فــي هــذه األحيــاء، قــام خاللهــا طيــران التحالــف الدولــي بشــن 
غــارات اســتهدفت مواقــع تجمــع عناصــر تنظيــم داعــش فــي الحييــن، وأبــرز المواقــع كان مبنــى كليتــي االقتصــاد 
والهندســة المدنيــة/ جامعــة الفــرات فــي الحســكة. فــي 26/ كانــون الثانــي أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن 
إعــادة الســيطرة الكاملــة علــى ســجن غويــران واستســالم جميــع عناصــر تنظيــم داعــش. فــي 26/ كانــون الثانــي قالــت 
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش نقــاًل عــن مصــادر فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة “إّن 284 شــخصًا قتلــوا جــراء 
العمليــة العســكرية فــي الســجن ومحيطــه، منهــم 250 مــن المهاجميــن مــن عناصــر تنظيــم داعــش، و27 عنصــرًا 
مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، و7 مدنييــن”، وأضافــت المنظمــة أن أطفــااًل مــن المحتجزيــن فــي الســجن مــن بيــن 

القتلــى والجرحــى.

تســببت االشــتباكات فــي نــزوح مــا ال يقــل عــن 40 ألــف مدنــي مــن أحيــاء غويــران والزهــور الخاضعيــن لســيطرة قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة باتجــاه مركــز مدينــة الحســكة وريــف الحســكة الشــرقي. وقــد قالــت منظمــة هيومــن رايتــس 
ووتــش فــي 1/ تشــرين الثانــي فــي تقريــرٍ لهــا إّن قــوات ســوريا الديمقراطيــة هدمــت أو أصابــت بأضــرار 140 مبنــى 
مدنــي علــى األقــل يــؤوي 147 عائلــة فــي منطقــة شــمال شــرق ســوريا، وذلــك فــي كانــون الثانــي وشــباط/ 2022 خــالل 
محاولتهــا إعــادة َأســر معتقليــن فاريــن مــن ســجن الصناعــة ومقاتليــن مــن تنظيــم داعــش هاجمــوا الســجن فــي حــي 

غويــران فــي مدينــة الحســكة.

اســتمرت فــي الشــهر األخيــر مــن العــام الهجمــات األرضيــة التــي تشــنها القــوات التركيــة وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة/ 

الجيــش الوطنــي علــى عمــوم مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بريــف حلــب الشــمالي ومناطــق منبــج وعيــن العــرب 

بريــف حلــب الشــرقي.

اســتمرت فــي الشــهر األخيــر مــن العــام الهجمــات األرضيــة التــي تشــنها القــوات التركيــة وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة/ 

الجيــش الوطنــي علــى عمــوم مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بريــف حلــب الشــمالي ومناطــق منبــج وعيــن العــرب 

بريــف حلــب الشــرقي.
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انتهاكــــــــات متواصلـــــــة
بحقِّ األطفال والنساء: 

تعــرَّض األطفــال فــي ســوريا طيلــة قرابــة 12 عامــًا منــذ 
انــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 ألفظــع أشــكال 
العــدوان، بمــا فيهــا القتــل، العنــف الجنســي، التجنيــد، 
اســتهداف المــدارس والمشــافي، ومحدوديــة وصــول 
مختلــف  قبــل  مــن  ُتمــاَرس  اإلنســانية،  المســاعدات 
البيانــات  ولكــن  ســوريا،  فــي  المســلح  النــزاع  أطــراف 
تشــير إلــى مســؤولية النظــام الســوري وحليفيه الروســي 
واإليرانــي عــن النســبة العظمــى مــن االنتهــاكات بحــق 
مســتوى  بلغــت  االنتهــاكات  هــذه  وبعــض  األطفــال، 
القســري،  اإلخفــاء  مثــل  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم 
بيانــات  لقاعــدة  ووفقــًا  القســري  التشــريد  التعذيــب، 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فإنــه حتــى نهاية عام 
2022 ال يــزال مــا ال يقــل عــن 5162 طفــاًل قيــد االعتقــال/
االحتجــاز أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار 2011، قرابــة 
%72 علــى يــد النظــام الســوري. ووفقــًا لتقريــر لمنظمــة 
اليونيســف أصدرتــه فــي 14/ آذار فــإّن هنــاك 6.5 مليــون 
ســوريا،  داخــل  إنســانية  مســاعدة  إلــى  بحاجــة  طفــاًل 
وهنــاك أكثــر مــن 3.2 مليــون طفــاًل نــازح، ويشــكلون مــا 
ــى  ــن داخــل ســوريا، إضافــًة إل يقــارب نصــف عــدد النازحي
2.8 مليــون طفــاًل مســجلين كالجئيــن فــي دول الجــوار، 
2.45 مليــون طفــاًل  نحــو  فــإّن  التعليــم،  وعلــى صعيــد 
خــارج المدرســة داخــل ســوريا، 40 % مــن هــؤالء األطفــال 
هــم مــن الفتيــات، كمــا أنَّ 1 مــن كل 3 مــدارس ال تصلــح 
أو إليوائهــا  أو تضــررت،  إمــا ألنهــا دمــرت،  لالســتخدام، 

عائــالت نازحــة، أو الســتخدامها ألغــراض عســكرية. 

الســوري  المجتمــع  لــه  يتعــرَّض  انتهــاك  يمــرُّ  يــكاد  ال 
عمليــات  وتظهــر  أطفــااًل،  ضمنــه  نســجل  أن  دون 
الرصــد والتوثيــق المتراكمــة والمســتمرة التــي تقــوم بهــا 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان طيلــة االثنــي عشــرة 
عامــًا الســابقة، تظهــر تراكــم حجــم هائــل مــن االنتهــاكات 

الفظيعــة ضــدَّ األطفــال، وفــي كل عــام نصــدر تقريرنــا 

الســنوي عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا41، 
فــي  توثيقــه  مــن  تمكنــا  مــا  خاللــه  مــن  نعكــس  الــذي 
االنتهــاكات  أبــزر  حصيلــة  مــن  لدينــا  البيانــات  قواعــد 
الفظيعــة. وهنــاك أنمــاط أخــرى مــن العــدوان يتعــرض 
لهــا األطفــال فــي ســوريا، فقــد مارســت جميــع أطــراف 
النــزاع سياســة التجنيــد اإلجبــاري، كمــا يشــكل االبتــزاز 
ــو فــي مجلــس  الروســي باالســتخدام التعســفي للفيت
األمــن فــي وجــه إدخــال المســاعدات اإلنســانية عدوانــًا 
صريحــًا علــى مئات آالف األطفال المشــردين قســريًا في 
شــمال ســوريا. فبحســب المفوضيــة العليــا لشــؤون 
الالجئيــن فــإن هنــاك مــا ال يقــل عــن 3 مليــون طفــل 
مشــردون داخليــًا فــي ســوريا، يعيــش معظمهــم داخــل 
فــي  علــى مســاحات واســعة  تمتــد  خيــام  أو  مخيمــات 
معظــم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري، وتتركــز علــى الحــدود التركيــة الســورية، ويعانــي 
النازحــون بمــن فيهــم مــن األطفــال مــن أســوأ الظــروف 
الحيــاة  مقومــات  أبســط  انعــدام  مــن  المعيشــية 
والمســكن  والحمامــات  والخصوصيــة  النظافــة  مــن 
والتعليميــة  الصحيــة  المراكــز  قلــة  أدت  وقــد  اآلمــن، 
وتكبيــد  الصحــة  مســتويات  تدنــي  إلــى  المخيمــات  فــي 
الطفــل معانــاة التنقــل إلــى أماكــن أخــرى لتلقــي الرعايــة 
الصحيــة، وحرمانــه مــن االلتحــاق بالتعليــم؛ مــا تســبب 
فــي انتشــار األمــراض واألميــة بيــن األطفــال النازحيــن، 
ووفقــًا لمنظمــة أنقــذوا الطفولــة ال يــزال األطفــال فــي 
ــة، حيــث أنهــم  ســوريا يعيشــون فــي ظــّل ظــروف كارثي
يعيشــون فــي مخيمــات غيــر صحيــة وغيــر آمنــة، كمــا 
أنهــم يتعرضــون للقصــف والغــارات الجويــة، ويواجهــون 
لتقريــر  ووفقــًا  التغذيــة.  وســوء  والمــرض  الجــوع 
فــإّن  أيــار   /19 فــي  صــدر  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 
ســوريا  فــي  الجــوع  يواجهــون  إضافــي  طفــل   700000

بســبب التدهــور االقتصــادي المســتمر فــي البــالد.

وفــي تصريــح لــه قــال بيتــر ماوريــر، رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، لصحيفــة The national فــي 23/ أيــار إنَّ 
هنــاك مــا يقــارب 22 ألــف طفــاًل فــي مخيــم الهــول، محروميــن مــن طفولــة طبيعيــة، فــي حيــن تركــز الجهــود اإلنســانية 
علــى تأميــن أساســيات الحيــاة بــداًل مــن تزويدهــم ببيئــة مســتقرة وصحيــة، وأضــاف أنَّ مخيــم الهــول حاليــًا هــو إحــدى 
أكبــر األزمــات فيمــا يتعلــق بحمايــة الطفــل فــي العالــم، وأشــار إلــى أّن نحــو 10 آالف مــن ســكان مخيــم الهــول هــم مــن 

األجانــب غيــر العــرب والباقــي معظمهــم مــن ســوريا والعــراق.

ــر الســنوي الحــادي عشــر عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا”، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 20 تشــرين الثانــي 2022، . 41 “فــي اليــوم العالمــي للطفــل: التقري
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علــى صعيــد تجنيــد واســتخدام األطفــال، اســتمرت معظــم األطــراف فــي ســوريا فــي عــام 2022، فــي زجِّ األطفــال فــي 
النــزاع المســلح عبــر تجنيدهــم فــي صفــوف قواتهــا العســكرية إمــا عبــر ترغيبهــم بذلــك أو اختطافهــم لتجنيدهــم كمــا 
ســت منــذ ســنوات معســكرات للتدريــب خاصــة باألطفــال المجنديــن في  فعلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي أسَّ
مناطــق بعيــدة عــن مناطــق ســكنهم األصليــة، ومنعــت األطفــال مــن التواصــل مــع عائالتهــم، وتــم تهديــد العديــد 
مــن أســر األطفــال المخطوفيــن فــي حــال اإلعــالن عــن تجنيــد أطفــال للمنظمــات األمميــة أو الحقوقيــة، كمــا ُمنــع 

األهالــي مــن زيــارة أطفالهــم، وتعرضــوا لإلهانــة اللفظيــة والطــرد. 

م األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى مجلــس األمــن الدولــي تقريــَره الســنوي حــول “األطفــال  فــي حزيــران/ 2022 قــدَّ
والنــزاع المســلح” عــن عــام 2021، وفيمــا يتعلــق بســوريا، قــال التقريــر أنــه تحقــق مــن وقــوع 2271 انتهــاكًا جســيمًا 
القتــل والتشــويه، والتجنيــد، واالحتجــاز وســلب الحريــة، والعنــف الجنســي،  نــت  ضــدَّ األطفــال فــي ســوريا، تضمَّ
والهجمــات علــى المــدارس والمشــافي، واالختطــاف ومنــع وصــول المســاعدات اإلنســانية، وتضــرر منهــا مــا ال يقــل 
عــن 2022 طفــاًل، وذلــك فــي عــام 2021، وقــد لفــت التقريــر إلــى أنَّ عمليــات الرصــد بشــكل عــام قــد واجهــت عقبــات 
ــد باالعتــداء مــن قبــل األطــراف المنتهكــة ضــدَّ مراقبــي االنتهــاكات ونشــطاء المجتمــع  بســبب االعتــداء أو التهدي

المدنــي والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. مــن خــالل مقارنتنــا ســوريا مــع بقيــة بلــدان العالــم الحظنــا مــا يلــي:

سوريا األسوأ في العالم من حيث تجنيد واستخدام األطفال.	 

ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه.	 

ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث االعتداء على المدارس والمشافي.	 

رابع أسوأ بلد في العالم من حيث منع المساعدات اإلنسانية.	 

ــه أعــداد هائلــة مــن األطفــال نحــو ســوق العمــل، وتعــرض قســم  بت التداعيــات الكارثيــة لالنتهــاكات فــي توجُّ تســبَّ
كبيــر منهــم ألســوأ أشــكال عمالــة األطفــال، إضافــًة إلــى كل مــا ســبق، واســتنادًا إليــه، ُيعانــي قســٌم مــن األطفــال 

ة قــد يمتــد أثرهــا لعقــود قادمــة. اضطرابــات نفســيَّ

اســتمرت مختلــف أطــراف النــزاع فــي ارتــكاب انتهــاكات ضــدَّ المــرأة وقــد رصدنــا فــي عــام 2022 أنماطــًا عديــدة مــن 
االنتهــاكات التــي مورســت بحــق المــرأة الســورية، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات الفظيعــة، ونســتطيع أن نؤكــد أنَّ أيــًا مــن 
االنتهــاكات الفظيعــة بحقهــا مثــل القتــل واالعتقال/اإلخفــاء القســري، والتعذيــب، والتشــريد القســري، لــم تتوقــف، 
وان كان يبــدو علــى صعيــد االحصائيــات انخفــاض فــي حصيلــة االنتهــاكات بشــكل عــام مقارنــًة بالعاميــن األســبقين 
2021 و2020 إال أنَّ تداعيــات هــذه االنتهــاكات المســتمرة علــى مــدار 12 عامــًا بحــق النســاء والرجــال علــى حــدٍّ ســواء 
ــات واجهتهــا النســاء فــي عــام 2022 وأصبحــت بســببها عرضــًة ألشــكال إضافيــة مــن  هــي ســبب رئيــس فــي تحدي
االنتهــاكات، فعلــى ســبيل المثــال نظــرًا لحجــم االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق الرجــال بمــا فيهــا القتــل واالعتقــال 
 

ٍ
واالختفاء القســري، فقد الحظنا تغييرًا جذريًا في أدوار المرأة، فازدادت نســبة الســيدات اللواتي أصبحن مســؤوالت

عــن عوائــل فيهــا أيتــام وأطفــال وتقــع عليهــا مســؤوليات زاد مــن حجمهــا واقــع التهجيــر والنــزوح المســتمر. وفقــًا 
لتقريــر منظمــة الرؤيــة العالميــة )World Vision(، تواجــه النســاء واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي بعــض المخيمــات 
التــي يصعــب الوصــول إليهــا فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا مســتويات متزايــدة مــن العنــف، حيــث ُتجبــر بعــض 
النســاء علــى االنخــراط فــي “الجنــس مــن أجــل البقــاء”، كمــا أن أزيــد مــن 80 ٪ مــن النســاء قلــن إنهــنَّ ال يتلقيــن رعايــة 
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ــرن عــن شــعورهّن باليــأس، وأفــاد نحــو 34 ٪ مــن األطفــال أنهــم تعرضــوا ألحــد أشــكال  ــة، و95 ٪ عّب ــة كافي صحي
 مبكــرة، كمــا أشــار التقريــر إلــى أّن عمالــة األطفــال تعتبــر مشــكلة 

ٍ
العنــف، و2 ٪ قالــوا إنهــم تزوجــوا وهــم فــي ســن

كبيــرة حيــث ُيجبــر 58 ٪ مــن األوالد و49 ٪ مــن الفتيــات فــي ســن الـــ 11 أو أكثــر علــى العمــل. كمــا ذكــرت منظمــة أطبــاء 
بــا حــدود فــي بيــان لهــا صــدر فــي نيســان/ 2022 أنَّ معظــم النســاء فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا يعشــن فــي 
ــى  ــم عل ــف القائ ــي تشــمل العن ــة الت ــات الحالي ــي، كمــا أّن التحدي ــن مــن انعــدام األمــن الغذائ ظــروف قاســية ويعاني

النــوع االجتماعــي والــزواج المبكــر ُتفاقــم مــن الخطــر الــذي تتعرضــن لــه.

عــالوًة علــى مــا ســبق فــإن العمليــات العســكرية المتعمــدة والعشــوائية والواســعة النطــاق التــي مارســتها أطــراف 
 

ِ
النــزاع وبشــكل خــاص الحلــف الســوري الروســي الــذي تفــوق علــى بقيــة أطــراف النــزاع بفــارق شاســع، والتــي لــم تــراع
ـــت فــي إصابــات واســعة فــي صفــوف األطفــال وأصبحنــا أمــام نســبة مرتفعــة  مبــدأ التمييــز فــي القانــون الدولــي، تسببَّ
جــدًا مــن األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، والذيــن بحاجــة إلــى رعايــة خاصــة تتطلــب مزيــدًا مــن الجهــد فــي مرافقــة الطفــل، 
وفــي الوقــت ذاتــه أعبــاء ماديــة مضاعفــة تتطلــب عمــل المــرأة فــي ظــل غيــاب الــزوج إثــر عمليــات القتــل أو االعتقــال/ 

االختفاء. 

https://www.msf-me.org/ar/media-centre/news-and-stories/northwest-syria-women-face-substantial-health-challenges-amid-funding
https://www.msf-me.org/ar/media-centre/news-and-stories/northwest-syria-women-face-substantial-health-challenges-amid-funding
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الواقع المعيشي واالقتصادي
فـــــــــي سوريـــــــــــــا: 

إن اســتمرار مختلــف أشــكال االنتهــاكات علــى يــد أطــراف 
النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، ومــا لهــا مــن 
تداعيــات كارثيــة علــى الدولــة والمجتمع الســوري، إضافًة 
الجغرافيــا  طــول  علــى  المتــردي  األمنــي  الوضــع  إلــى 
ــار االقتصــاد فــي  الســورية، كل ذلــك انعكــس علــى انهي
ســوريا بشــكل واضــح، ويعانــي االقتصــاد الســوري مــن 
انهيــار فــي رأس المــال المــادي، والبشــري واالجتماعــي 
معــًا، بعــد أن أهــدر النظــام الســوري مدخــرات الدولــة 
الســورية فــي حربــه ضــد المظاهــرات الشــعبية، التــي 
تحولــت إلــى نــزاع مســلح داخلــي، وبشــكل خــاص تحريــك 
عشــرات  رواتــب  ودفــع  معداتــه،  بمختلــف  الجيــش 
ومجموعــات  األمنيــة  األجهــزة  فــي  الموظفيــن  آالف 
ــد مــن نصــف  د أزي الميليشــيات التــي أنشــأها، كمــا تشــرَّ
ووقعــت  والجــئ،  نــازح  بيــن  مــا  الســوري  الشــعب 
وفئــات  بيــن طوائــف  اجتماعيــة شــاقولية  انقســامات 
المجتمــع، وكذلــك شــروخ أفقيــة نظــرًا للتفــاوت المــادي 
ــذ عــام 2011 حتــى اآلن، ومــا زال  الرهيــب الــذي حصــل من
االقتصــاد الســوري يســير بقــوة نحــو مزيــد مــن االنهيــار. 
فــي 5/ كانــون الثانــي وجهــت منظمــة الصحــة العالميــة 
نــداًء عاجــاًل لتأميــن االحتياجــات الصحيــة العاجلــة فــي 

ســوريا لعــام 2022، جــاء فيــه “فــي عــام 2022، ســيكون 
الصحيــة،  للمســاعدة  بحاجــة  شــخص  مليــون   12.2
مــن بيــن هــؤالء 4 ماييــن نــازح، و1.33 مليــون طفــًا 
503,000 والدة  دون ســن الخامســة )بمــا فــي ذلــك 
اإلنجــاب”،  فــي عمــر  مليــون ســيدة  متوقعــة( و3.38 
ووفقــًا لمقيــاس الحاجــة الماســة فــي القطــاع الصحــي، 
وشــمال  غــرب  شــمال  فــي  محافظــات  خمــس  فــإن 

شــرق ســوريا ســتكون بيــن المناطــق األكثــر خطــورة.

العــام  األميــن  مســويا،  جويــس  قالــت  شــباط   /25 الـــ  وفــي 

خــالل  المتحــدة،  األمــم  فــي  اإلنســانية  للشــؤون  المســاعد 

أمــام مجلــس األمــن عــن الوضــع فــي ســوريا،  إحاطــة لهــا 

أنَّ ســوريا مــن بيــن أكثــر 10 دول تعانــي مــن انعــدام األمــن 

الوضــع  أن  إلــى  وأشــارت  العالــم،  مســتوى  علــى  الغذائــي 

االقتصــادي فــي ســوريا يتدهــور أكثــر فأكثــر. ووفقــًا لمفوضيــة 

األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن هنــاك أكثــر مــن 14.6 مليــون 

ســوريا،  داخــل  إنســانية  مســاعدات  إلــى  يحتاجــون  شــخصًا 

ــا كان عليــه العــدد فــي العــام الماضــي،  بزيــادة تقــدر بـــ 9 % عمَّ

أن  التقريــر  وأضــاف  داخليــًا،   
ٍ
نــازح مليــون   6.9 ذلــك  فــي  بمــا 

فــي  يعتبــرون  فــي ســوريا  مليــون شــخصًا   9.6 نحــو  هنــاك 

حاجــة ماســة إلــى المســاعدة اإلنســانية، وذلــك فــي تقريــر حالــة 

أصدرتــه المفوضيــة عــن ســوريا فــي 30/ تشــرين الثانــي.

مناطــق ســيطرة النظــام الســوري: تتفــاوت المناطــق فــي مــدى الضــرر الواقــع عليهــا بحســب القــوة المســيطرة، 
ويبــدو أن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن بيــن المناطــق األســوأ علــى الصعيــد المعيشــي واالقتصادي، 
وقــد شــهدت الليــرة الســورية انخفاضــًا حــادًا ومطــردًا منــذ مطلــع العــام فــي قيمتهــا أمــام الــدوالر األمريكــي، حتــى 
بلــغ ســعر تصريــف الــدوالر الواحــد 3975 ليــرة للشــراء فــي 16/ آذار، فيمــا بلــغ ســعر صرفهــا أمــام الــدوالر األمريكــي إلــى 
7100 ليــرة للــدوالر الواحــد فــي المبيــع و6950 ليــرة للــدوالر الواحــد فــي الشــراء وذلــك فــي نهايــة األســبوع األخيــر مــن 

كانــون األول، بحســب موقــع الليــرة اليــوم42. وقــد قالــت مجلــة اإليكونوميســت، فــي تصنيفهــا للظــروف المعيشــية 
للمــدن حــول العالــم، فــي 22/ أيلــول، إن مدينــة دمشــق هــي أســوأ مدينــة فــي العالــم مــن حيــث الظــروف المعيشــية، 
كمــا كان حالهــا العــام الماضــي، وأضافــت المجلــة “يعيــش حوالــي 90 ٪ مــن النــاس فــي ســوريا فــي فقــر تحــت الحكــم 

الوحشــي للدكتاتــور بشــار األســد”.

موقع يرصد أسعار صرف الليرة السورية المتداولة في السوق الحرة.. 42

http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/who_syria_emergency_appeal_2022.pdf?ua=1&ua=1
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/assistant-secretary-general-humanitarian-affairs-and-deputy-emergency-12
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-november-2022
https://sp-today.com/en/currency/us_dollar/city/damascus
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/09/22/the-most-liveable-cities-in-the-middle-east-and-africa
https://sp-today.com/
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وتعجــز الحكومــة الســورية عــن توفيــر أبســط مســتلزمات الحيــاة اليوميــة كالميــاه والكهربــاء والخبــز، وال تســاهم كل 
مــن روســيا وإيــران حلفــاء النظــام الســوري بتوفيــر هــذه الخدمــات، بــل علــى العكــس فقــد أصــدرت حكومــة النظــام 
الســوري فــي 5/ شــباط قــرارًا قضــى برفــع الدعــم المقــدم مــن الحكومــة لبعــض فئــات المجتمــع؛ وذلــك تنزيــاًل لقــرار 
ــوزراء فــي حكومــة النظــام  ــى ذلــك صــرح حســين عرنــوس، رئيــس مجلــس ال ــة الدعــم”. وتعليقــًا عل “إعــادة هيكل
الســوري، لصحيفــة وطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 10/ شــباط أن “الدولــة لــم تعــد قــادرة علــى االســتمرار 

بنمــط الدعــم الــذي كان ســائدًا”. 

وتشــهد بعــض المناطــق انقطــاع التيــار الكهربائــي ألزيــد مــن 7 ســاعات تقنيــن مقابــل ســاعة وصــل، فــي حيــن لــم 
تتجــاوز ســاعات الوصــل فــي مناطــق أخــرى 15 دقيقــة، مقابــل 6 ســاعات تقنيــن. ووفقــًا لتقريــر أصــدره مكتــب األمــم 
المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي 22/ كانــون األول، فقــد أجبــر انقطــاع التيــار الكهربائــي علــى نطــاق واســع 
ــى  ــر مــن نصــف الســوريين علــى االعتمــاد بانتظــام علــى الشــموع إلضــاءة منازلهــم، كمــا إن الوصــول إل ومتكــرر أكث

الكهربــاء كان ثانــي أكثــر االحتياجــات غيــر الملبــاة فــي ســوريا فــي عــام 2022.

وعلــى صعيــد المحروقــات، واجــه المواطنــون أزمــة انقطــاع الغــاز المنزلــي المدعــوم مــن قبل حكومة النظام الســوري 

عــدة مــرات، كمــا شــهدت أســعار مــواد المحروقــات )المــازوت والبنزيــن والغــاز المنزلــي والصناعــي( عــدة ارتفاعــات43 
بشــكل يفــوق قــدرة المواطــن علــى شــرائها، مــا أثــر بشــكل مباشــر علــى أســعار المــواد األخــرى وعلــى رأســها المــواد 

الغذائيــة واألدويــة. 

كمــا تســبب ارتفــاع أســعار المحروقــات ونــدرة وفــي أحيــان كثيــرة انعــدام وجودهــا فــي األســواق وفــي مراكــز التوزيــع 
ــون األول، عندمــا توقفــت  ومحطــات الوقــود، فــي أزمــات مواصــالت مســتمرة علــى مــدار العــام، كان آخرهــا فــي كان
وســائل النقــل العامــة والخاصــة عــن العمــل، وأعلنــت بعــض شــركات النقــل بيــن المحافظــات عــن تخفيــض عــدد 
رحالتهــا فــي حيــن أعلــن البعــض منهــا عــن توقفــه عــن العمــل بســبب عــدم توفــر الوقــود، مــا تســبب فــي حالــة شــلل 
شــبه تــام. كمــا أعلنــت حكومــة النظــام الســوري فــي 6/ كانــون األول عــن عطلــة رســمية يومــي 11 و18/ كانــون 
األول بســبب الظــروف التــي يشــهدها ســوق المشــتقات النفطيــة بســبب الحصــار والعقوبــات االقتصاديــة الجائــرة 

المفروضــة علــى البــالد، وفــق مــا بررتــه الحكومــة. 

.	 . https://drive.google.com/file/d/1SFPUENh_V3Mg4JAOkr9raXhj3htUTN7e/view  .قرار رقم 1320، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

 https://drive.google.com/file/d/1JXKGdbcmEGwCxilNiDMqyHfI2A3jZCVv/view .قرار رقم1321، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

عــدد ســاعات وصــل الكهربــاء المقدمــة مــن قبــل حكومــة النظــام الســوري فــي المحافظــات- المصــدر: تقريــر مكتــب األمــم 

المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية الصــادر فــي 22/ كانــون األول/ 2022
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https://drive.google.com/file/d/1SFPUENh_V3Mg4JAOkr9raXhj3htUTN7e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JXKGdbcmEGwCxilNiDMqyHfI2A3jZCVv/view
https://drive.google.com/file/d/1JXKGdbcmEGwCxilNiDMqyHfI2A3jZCVv/view
https://www.sana.sy/?p=1651091
https://drive.google.com/file/d/157eUwYQxDaaT1C-Dkaom93Y5UXoS0Y_7/view?usp=share_link
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كل مــا ســبق فاقــم مــن معانــاة المواطنيــن، وقــد رصدنــا علــى مــدار العــام ازديــادًا ملحوظــًا فــي عمليــات الهجــرة مــن 

معظــم مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، ســواء عبــر الطــرق النظاميــة أو غيــر النظاميــة. وعلــى الرغــم مــن 

ارتفــاع كلفــة الحصــول علــى جــوازات الســفر )800-300 دوالر( إال أن مراكــز الهجــرة والجــوازات فــي جميــع المحافظــات 

شــهدت اكتظاظــًا بالمراجعيــن الراغبيــن بالحصــول علــى هــذه الجــوازات بغيــة الهجــرة. وجــاء فــي تصريــح لســالم 

ســفاف، وزيــرة التنميــة اإلداريــة التابعــة للنظــام الســوري، فــي 6/ تمــوز، فــي حديثهــا علــى قنــاة اإلخباريــة الرســمية إن 

نحــو 40 ألفــًا و413 شــاغرًا لــم يتقــدم لهــا أحــد فــي مســابقة التوظيــف المركزيــة، مــن بيــن 80 ألــف فرصــة عمــل. مــا 

يشــير إلــى وجــود عجــز فــي الكــوادر البشــرية.

صــور تظهــر عشــرات المواطنيــن فــي مناطــق مختلفــة فــي انتظــار 

وســائل النقــل الغائبــة نتيجــة ألزمــة المحروقــات المســتمرة,

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 غالئهــا بشــكل  أدويتهــم ســواء بســبب فقدانهــا مــن الصيدليــات، جــراء توقــف بعــض معامــل األدوي

كبيــر يفــوق قدرتهــم علــى شــرائها، وقــد نقلــت الوكالــة الســورية لألنباء في 17/ كانــون األول عــن اللجنــة الفنيــة 

العليــا للــدواء فــي حكومــة النظــام الســوري، أّن اللجنــة أصــدرت قــرارًا بزيــادة أســعار األدويــة بنســبة 30 %. ونقلــت 

وكالــة ســانا عن معــاون وزيــر الصحــة قولــه “إن بعــض أصحــاب المعامــل طالبــوا بزيــادة أســعار الــدواء بنســبة 100 

ــادة بنســبة 30 بالمئــة بمــا يضمــن اســتمرار عجلــة اإلنتــاج فــي  ــا للــدواء قــررت الزي بالمئــة لكــن اللجنــة الفنيــة العلي

المعامــل الدوائيــة الوطنيــة فــي هــذه المرحلــة مــع مراعــاة الظــروف االقتصاديــة”. أمــا فــي الواقــع فقــد كانــت األدويــة 

تبــاع فــي الصيدليــات بضعفــي أو ثالثــة أضعــاف ســعرها المحــدد حســبما نقلت صحيفــة الوطن فــي 22/ كانــون 

األول.

ويشــهد القطــاع الطبــي فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري انهيــارًا، كمــا تعانــي المشــافي والمراكــز 

الطبيــة الحكوميــة التابعــة للنظــام الســوري مــن أزمــة انقطــاع أدويــة بعــض األمــراض المزمنــة، وقــد نقلــت جريــدة 

وطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 25/ تمــوز عــن بعــض مرضــى التالســيميا أنهــم لــم يتلقــوا جرعــات األدويــة 

الخاصــة بهــم منــذ مــا يقــارب 6 أشــهر، مــا يعــرض حياتهــم للخطــر. كمــا ذكــرت الجريــدة ذاتهــا علــى صفحتهــا 

الرســمية علــى موقــع فيــس بــوك فــي 23/ آب أن بعــض المشــافي تفتقــر حتــى للجبائــر، وُيطلــب مــن المرضــى جلــب 

هــذه المســتلزمات أو األدويــة علــى نفقتهــم الخاصــة ممــا يشــكل عبئــًا علــى المواطنيــن فــي ظــّل ارتفــاع أســعارها.

https://www.youtube.com/watch?v=fC3qgJHD2cY&t=325s
https://www.facebook.com/tishreen.news.sy/posts/pfbid02Hw7SrEqcf1sc8HYNvf11r4gWsh1CebZ2vNtFtYDrG2oCUdkk7qLDLWKmLgfwauHal?__cft__[0]=AZUYB-Qw5p3A4m5kkceQfXZgxw98ElzO_gI1lGRp-k5fhSk4eq3xb3Qh2Aq2kiqa-ZSEpu11H64X7f1QZIIDRREwbAkZd9HwHpInqcjSm65BKR4RrTCZi2ToATxjTOL-OPVswPw_xz6N4XQ-ihiXZz9zNDiaXngoP1enc_zNGPpkUg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/tishreen.news.sy/posts/pfbid02Hw7SrEqcf1sc8HYNvf11r4gWsh1CebZ2vNtFtYDrG2oCUdkk7qLDLWKmLgfwauHal?__cft__[0]=AZUYB-Qw5p3A4m5kkceQfXZgxw98ElzO_gI1lGRp-k5fhSk4eq3xb3Qh2Aq2kiqa-ZSEpu11H64X7f1QZIIDRREwbAkZd9HwHpInqcjSm65BKR4RrTCZi2ToATxjTOL-OPVswPw_xz6N4XQ-ihiXZz9zNDiaXngoP1enc_zNGPpkUg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://alwatan.sy/archives/311539
https://alwatan.sy/archives/285801
https://alwatan.sy/archives/311539
https://alwatan.sy/archives/311539
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0pQmsusuXrcUhU2D2juS55fMLmpetErcU4X4qeLH9vMa6V1BeBtD5NTCSs25g5TF8l 
https://www.facebook.com/AlWatanNewspaper.sy/posts/pfbid0pQmsusuXrcUhU2D2juS55fMLmpetErcU4X4qeLH9vMa6V1BeBtD5NTCSs25g5TF8l 
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“ســوريا: تحديــث عمليــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ، نوفمبــر / تشــرين الثانــي 2022”، المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، 21 . 44
 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-november-2022  ،2022 األول  كانــون 

مــن ناحيــة أخــرى، تــكاد تنعــدم عمليــات إعــادة تأهيــل وإعــادة بنــاء المناطــق واألحيــاء الشاســعة التي 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 مــالذًا لعشــرات اأُلســر وجلُّهــم مشــردون مــن منازلهــم، والهــدف مــن 

ذلــك غالبــًا الســيطرة عليهــا.

في شمال غرب سوريا: تقسم مناطق النفوذ في شمال غرب سوريا إلى قسمين رئيسين:

تســيطر هيئــة تحريــر الشــام عســكريا وإداريــًا علــى مناطــق واســعة فــي شــمال غــرب ســوريا، بشــكل أساســي 	 
علــى مناطــق واســعة فــي محافظــة إدلــب وأجــزاء مــن غــرب حلــب، وتعتبــر حكومــة اإلنقــاذ والمجالــس المحليــة 

التابعــة لهــا هــي الــذراع اإلداري لتنظيــم هيئــة تحريــر الشــام.

فيما تتبع مناطق سيطرة الجيش الوطني للحكومة السورية المؤقتة وتتبع لها أيضًا مجالس محلية.	 

يعانــي قاطنــوا المنطقــة مــن تــردي الوضــع االقتصــادي والمعيشــي، والغالبيــة العظمــى منهــم مــن النازحيــن، وهــم 

الفئــات األشــد فقــرًا فــي المجتمــع، فقــد هجــروا منازلهــم وأعمالهــم، وليــس لديهــم فــرص حقيقيــة فــي الوقــت 

الراهــن فــي العــودة إلــى منازلهــم فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري، ويعانــون مــن البطالــة، 

“ظــروف  الدوليــة  العفــو  منظمــة  لتقريــر  ووفقــًا  اإلنســانية44،  المســاعدات  علــى  أساســي  بشــكل  ويعتمــدون 

معيشــية ال ُتحتمــل” فــإّن 1.7 مليــون شــخصًا مــن إجمالــي الســكان النازحيــن فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، 

يعيشــون فــي المخيمــات، 58 ٪ منهــم أطفــال و22 ٪ مــن النســاء.

وتعتمــد المنطقــة علــى الليــرة التركيــة فــي تعامالتهــا االقتصاديــة، والتــي تعرضــت منــذ منتصــف العــام النخفــاض فــي 

قيمتهــا أمــام الــدوالر األمريكــي، ممــا انعكــس ســلبًا علــى القــدرة الشــرائية لــدى المســتهلك أمــام ارتفــاع أســعار الســلع 

التــي تتأثــر بتذبــذب قيمــة الليــرة. كمــا أن الخــوف الدائــم مــن تجــدد عمليــات القصــف مــن قبــل النظــام الســوري وروســيا 

يمنــع ســكان المنطقــة مــن تنفيــذ مشــاريع اســتثمارية علــى المــدى المتوســط والبعيــد، وهــذا أهــم أهــداف الهجمــات 

المتقطعــة للحلــف الروســي الســوري. ويرجــع تــردي الوضــع االقتصــادي والمعيشــي فــي هــذه المناطــق ألســباب 

عديــدة، مــن أبرزهــا: 

اعــزاز  	 مدينــة  مجلــس  كانون الثاني حــدد  فــي 11/  المثــال  ســبيل  وعلــى  األساســية،  الخدمــات  أســعار   رفــع 

المحلي -التابــع للحكومــة الســورية المؤقتة- ســعر اســطوانة الغــاز المنزلــي بالــدوالر األمريكــي 11.80- دوالرًا-؛ 

األمــر الــذي يشــكل عبئــًا إضافيــًا علــى المواطنيــن بســبب تقلــب ســعر الليــرة التركيــة المعتمــدة فــي التــداوالت فــي 

ــاف إدلــب ومدينــة  ــاء فــي أري المنطقــة أمــام الــدوالر األمريكي. كمــا شــهدت المنطقــة ارتفاعــًا فــي أســعار الكهرب

عفريــن فــي ريــف حلــب.

تحتكــر هيئــة تحريــر الشــام التــي تســيطر علــى معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا، تحتكــر دخــول المــواد الغذائيــة  	

وكافــة المــواد التــي يتــم إدخالهــا للمناطــق الخاضعــة لســيطرتها، عبــر تجــار وشــخصيات اقتصاديــة تتبــع لهــا، 

ــر بشــكل  وتتحكــم بأســعار المــواد األساســية، ومــن أهمهــا المحروقــات والغــاز والســكر والمــواد الغذائيــة؛ مــا أث

ســلبي علــى المدنييــن وأدى إلــى فقــدان بعــض المــواد أو ارتفــاع كبيــر فــي أســعارها بمــا فيهــا الخبــز.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-november-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-november-2022
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/07/syria-non-renewal-of-last-aid-corridor-risks-humanitarian-catastrophe-for-millions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/07/syria-non-renewal-of-last-aid-corridor-risks-humanitarian-catastrophe-for-millions/
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كمــا تقــوم حواجــز هيئــة تحريــر الشــام بالتضييــق علــى العابريــن لمعبــري ديــر البلــوط45 والغزاويــة46 وتفتيــش  	

القادميــن مــن مناطــق ريــف حلــب الغربــي والشــمالي إلــى ريــف إدلــب، ومنــع دخــول المــواد الغذائيــة والغــاز 

والمحروقــات، وقيــاس حجــم الوقــود فــي خزانــات الســيارات ومنــع دخــول الســيارات الممتلئــة. كمــا رصدنــا 

مالحقــة عناصــر أمنيــة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام أطفــال ونســاء فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن ديــر البلــوط 

التابعــة لمنطقــة عفريــن بريــف حلــب، وقريــة أطمــة بريــف إدلــب الشــمالي، الذيــن يقومــون بتهريــب عبــوات وقــود 

“بيدونــات” تتســع لقرابــة 5 أو 10 لتــرات، لبيعهــا فــي ريــف إدلــب لالســتفادة مــن فــرق الســعر بيــن المنطقتيــن، 

ــة عليهــم، ومصــادرة الوقــود. ــداء مــن قبــل عناصــر الهيئ وســجلنا حــوادث اعت

اســتمرت هيئــة تحريــر الشــام فــي تشــديد قبضتهــا علــى توفير خدمــات أخرى مثــل الخدمات الصحيــة والتعليمية.  	

كمــا اســتمرت فــي فــرض رســوم علــى الشــركات المحليــة، وهــي بالتالــي تســتفيد أيضــًا مــن األنشــطة االقتصادية 

فــي المناطــق الخاضعة لســيطرتها.

كل ذلــك، بالتزامــن مــع غــالء أســعار كافــة المــواد الغذائيــة والتموينيــة، وفــي ظــل نقــص كبيــر فــي القــوة الشــرائية 

بســبب انتشــار البطالــة وارتفــاع نســبة الفقــر وخصوصــًا فــي المناطــق التــي تضــم مخيمــات النازحيــن، إضافــًة إلــى 

انخفــاض أجــرة اليــد العاملــة، كمــا يعانــي القطــاع الخدمــي والصحــي فــي المنطقــة مــن أزمــة تمويــل فــي ظــل ازديــاد 

حــاد فــي االحتياجــات اإلنســانية. 

وقــد شــهدت مــدن وبلــدات ريــف حلــب الشــمالي والشــرقي مظاهــرات احتجاجــًا علــى ارتفــاع أســعار الكهربــاء مــن 

قبــل الشــركات المــوردة لهــا مــن تركيــا. كمــا شــهدت مــدن وبلــدات عفريــن ومــارع وصــوران والبــاب وجنديــرس بريــف 

محافظــة حلــب ليــل 3/ حزيــران، احتجاجــات شــعبية علــى خلفيــة رفــض الشــركة الســورية التركيــة للطاقــة STE التــي 

ــل عــدد ســاعات  ــاء وتقلي ــن بتخفيــض أســعار شــرائح الكهرب ــب المدنيي ــة مطال ــزود المنطقــة بالطاقــة الكهربائي ت

التقنيــن، وقــد جوبــه المحتجــون فــي بعــض المناطــق برصــاص قــوات الحــرس التركــي؛ مــا أســفر عــن إصابــات بيــن 

المدنييــن ومقتــل أحــد المحتجيــن وهــو مــن عناصــر فصيــل أحــرار الشــرقية. ترافقــت االحتجاجــات بأعمــال تخريــب فــي 

مقــرات الشــركة وانــدالع حرائــق فــي عــدد منهــا.

وفــي الربــع األخيــر مــن العــام وبعــد الهجــوم الــذي شــنته هيئــة تحريــر الشــام علــى مناطــق ســيطرة المعارضــة 

المســلحة منتصــف تشــرين األول، وســيطرتها علــى معبــر الحمــران الواصــل بيــن مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي 

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، أصــدرت حكومــة اإلنقــاذ قــرارًا بوقــف تراخيــص شــركات الوقــود، وكان مــن تداعيــات 

ذلــك تفاقــم أزمــة الوقــود والمحروقــات بشــكل واضــح فــي عمــوم مناطــق شــمال غــرب ســوريا.

مارســت قــوات الجيــش الوطنــي، عمليــات تضييــق علــى مالكــي أراضــي حقــول الزيتــون فــي منطقــة عفريــن وريفهــا 

وجلهــم مــن المكــون الكــردي، عبــر فــرض إتــاوات علــى األراضــي وفــرض رســوم وإتــاوات علــى محاصيــل الزيــت ضمــن 

المعاصــر، كمــا رصدنــا عمليــات قطــع أشــجار الزيتــون والمناطــق الحراجيــة مــن قبــل فصائــل الجيــش الوطنــي بهدف 

بيعهــا كحطــب للتدفئــة، وهــي سياســة تتبعهــا هــذه القــوات فــي المنطقــة منــذ ســنوات. 

أخيــرًا، فــي المناطــق الخاضعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة شــمال شــرق ســوريا: شــهد الوضــع المعيشــي 

واالقتصــادي تدهــورًا مطــردًا طيلــة العــام، ويعــود ذلــك ألســباب عــدة، مــن أبرزهــا: 

ارتفــاع فــي أســعار المــواد الغذائيــة والتموينيــة والمحروقــات، بشــكل عــام نتيجــة ارتفــاع صــرف الــدوالر مقابــل 	 

الليــرة الســورية، وتحكــم أصحــاب المحــاّل بأســعار المــواد لديهــم فــي ظــل غيــاب الرقابــة التموينيــة، وعــدم ضبــط 

الجهــات المســيطرة لحركــة البيــع والشــراء فــي األســواق، كمــا رصدنــا عمليــات تهريــب إلى مناطــق أخرى وفرض 

يصــل بيــن مناطــق إدلــب بريــف حلــب الشــمالي والشــمالي الغربــي الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام ومناطــق ســيطرة قــوات . 45
الجيــش الوطنــي فــي ريــف حلــب.

يصــل بيــن مدينــة دارة عــزة فــي ريــف حلــب الغربــي الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام مــع منطقــة عفريــن بريــف حلــب الغربــي . 46
الخاضعــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي.

https://news.snhr.org/ar/?p=103822
https://news.snhr.org/ar/?p=103822
https://twitter.com/SG_Syrian/status/1582685261820878849
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وقــد انعكــس الوضــع االقتصــادي المتدهــور علــى الوضــع األمنــي أيضــًا، وجــاء فــي تقريــر صحفــي لوكالــة أسوشــيتد 
بــرس فــي 22/ شــباط “العديــد مــن ســكان مدينــة الرقة يحاولــون مغادرة المدينة بســبب االنهيار االقتصادي وانتشــار 
البطالــة والعصابــات اإلجراميــة فــي المدينــة، إضافــًة إلــى المخــاوف مــن عــودة تنظيــم داعــش إلــى المدينــة”. وقــد أكــد 
لنــا ناشــطون مــن المنطقــة ازديــاد معــدالت هجــرة الشــباب خــارج مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
باتجــاه تركيــا ومــن ثــم الــدول األوروبيــة بحثــًا عــن العمــل واألمــان نظــرًا إلــى انخفــاض فــرص العمــل وانتشــار البطالــة 

والمالحقــات األمنيــة مــن قبــل القــوات المســيطرة فــي المنطقــة عمومــًا. 

ــزور علــى مــدار العــام للمطالبــة بتحســين  ــر ال ــا خــروج أهالــي فــي مظاهــرات فــي مــدن وبلــدات وقــرى ريــف دي رصدن
الوضــع المعيشــي واإلفــراج عــن المعتقليــن. 

كمــا شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ديــر الــزور إضرابــًا للمعلميــن فــي الثلــث األخيــر مــن 
ــة والتعليــم التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة  ــة التربي ــة الرواتــب وانتشــار الفســاد فــي لجن شــهر آذار بســبب قل
وعــدم تأهيــل أبنيــة المــدارس وتزويدهــا بمســتلزمات العمليــة التعليميــة، ويشــهد قطــاع التعليــم تدهــورًا ملحوظــًا، 
انتشــار المحســوبيات وازديــاد ظاهــرة هجــرة المعلميــن الشــباب بســبب التجنيــد اإلجبــاري الــذي تفرضــه قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة عليهــم. وفــي آب شــهدت مدينــة منبــج بريــف حلــب الشــرقي حــركات احتجاجيــة ضــد ممارســات 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة ال ســيما اختطــاف األطفــال، كمــا شــهدت أســواق المدينــة ركــودًا كبيــرًا مــع حالــة تخــوف 
كبيــرة مــن انــدالع معــارك فــي المنطقــة مــع القــوات التركيــة. وفــي 20/ تشــرين األول شــهدت قــرى وبلــدات ريــف ديــر 
الــزور خــروج عــدة مظاهــرات فــي منطقــة الشــعيطات وناحيــة الكســرة، اســتمرت خمســة أيــام، طالبــت بتحســين 
الوضــع المعيشــي ورفــع رواتــب المعلميــن وإلغــاء القــرار الصــادر عــن هيئــة التربيــة والتعليــم التابعــة لقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة بحظــر النقــاب فــي المــدارس الواقعــة فــي مناطــق ســيطرتها.

نقــاط التفتيــش التابعــة للنظــام الســوري، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة رســومًا علــى دخــول هــذه المــواد. ويعــود 

ســبب االرتفــاع فــي محافظــة ديــر الــزور علــى وجــه الخصــوص، إلــى ازديــاد نشــاط عمليــات التهريــب عبــر المعابــر 

النهريــة إلــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري.

كمــا شــهدت األســواق شــحًا أو انقطاعــًا فــي مــواد غذائيــة أساســية مثــل الخبــز والســكر، وذلــك إثــر ارتفــاع مفاجئ 	 

فــي قيمــة مــادة الطحيــن بقرابــة 30 % عمــا كانــت عليــه بدايــة العــام 2022. إضافــًة إلــى إغــالق معبــر ســيمالكا 

الحــدودي مــع إقليــم كردســتان العــراق. 

ــه مبــادرة Reach فــي 18/ تمــوز عــن 	  ــر أصدرت ــة، ووفقــًا لتقري ويتزامــن كل ذلــك مــع ارتفــاع فــي معــدالت البطال

الوضــع اإلنســاني والمعيشــي فــي محافظــة الحســكة، فــإنَّ معظــم األســر فــي المحافظــة، مــن نازحين وســكان 

محلييــن، تكافــح فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية، فــي ظــل اســتمرار تدهــور الوضــع االقتصــادي، وأضــاف التقريــر 

أن مــا يقــارب 90 ٪ مــن األســر تواجــه مصاعــب ومشــاكل فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي ألنهــم ال يملكــون 

المــال الكافــي.

كل ذلــك فــي ظــل انعــدام األمــن وانتشــار الفســاد اإلداري، باإلضافــة إلــى فشــل القطاعــات الخدميــة فــي تأميــن 

مســتلزمات المدنييــن وخاصــًة علــى صعيــد ميــاه الشــرب والكهربــاء ومســتلزمات القطــاع الزراعــي، ولــم تبــذل 

الجهــات المســيطرة جهــودًا تذكــر فــي ســبيل تحســين واقــع ميــاه الشــرب حيــث يتــم ضــخ الميــاه مــن نهــر الفــرات 

مباشــرًة إلــى المدنييــن دون عمليــات تصفيــة؛ بســبب توقــف أغلــب المحطــات عــن العمــل ألســباب تقنيــة ولعــدم 

 لتشــغيلها. 
ٍ

توفــر وقــود كاف

https://apnews.com/article/islamic-state-group-europe-middle-east-syria-turkey-a8c19f8b731d25f038624e2950da4ce9
https://www.impact-repository.org/document/reach/03d299c0/REACH_SYR_HSOS_HH_Factsheet-_Hasakeh_Spring-2022-1.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/03d299c0/REACH_SYR_HSOS_HH_Factsheet-_Hasakeh_Spring-2022-1.pdf


التقرير السنوي الثاني عشر:91

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

خروقات للعقوبات المفروضة
على النظام السوري: 

فــي خــرق لقانــون قيصــر والعقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى النظــام الســوري، وقعــت عــدد مــن الدولــة الداعمــة 
لــه اتفاقيــات ذات طابــع اقتصــادي، ونقلــت وكالــة ســانا لألنبــاء فــي 12/ كانــون الثانــي أّن فــادي خليــل، رئيــس هيئــة 
التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي حكومــة النظــام الســوري، وفنــغ بيــاو، الســفير الصينــي فــي ســوريا، قــد وقعــا 
علــى مذكــرة تفاهــم فــي إطــار مبــادرة “الحــزام االقتصــادي لطريــق الحريــر وطريــق الحريــر البحــري فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين”. وأضافــت الوكالــة نقــاًل عــن فــادي خليــل، “انضمــام ســوريا إلــى المبــادرة يعــزز التعــاون بيــن ســوريا 
والصيــن بعــدة مجــاالت منهــا تســهيل التبــادل التجــاري وإعــادة إعمــار البنــى التحتيــة والطاقــة الكهربائيــة والطاقــة 
البديلــة”. وفــي اليــوم ذاتــه نقلــت الوكالــة تصريحــًا لطــارق إســماعيل، مديــر عــام مؤسســة الميــاه فــي الالذقيــة، قــال 
فيــه إنــه تــم التعاقــد مــع شــركة روســية لتنفيــذ مشــروع بتكلفــة 200 مليــار ليــرة الســتجرار الميــاه مــن ســد تشــرين 
إلــى مدينــة الالذقيــة. وفــي 15/ كانــون الثانــي نقلــت وكالــة فــارس اإليرانيــة عــن رســتم قاســمي، رئيــس الجانــب اإليرانــي 
مــن اللجنــة االقتصاديــة اإليرانيــة الســورية المشــتركة، عقــب زيارتــه إلــى دمشــق، بأنــه تــم التوصــل إلــى اتفاقــات جديــدة 

مــن بينهــا افتتــاح مصــرف مشــترك، وبنــاًء عليــه ســيتم افتتــاح فــروع لمصــارف محليــة بيــن الجانبيــن. 

ــك المركــزي  ــي البن ــارة ممثل ــه إّن زي ــت في ــال تحقيقــًا قال ــي نشــرت صحيفــة وول ســتريت جورن ــون الثان فــي 27/ كان
الســوري لإلمــارات هدفــه إنشــاء قنــاة ماليــة ســيدفع مــن خاللهــا المســتوردون الســوريون للمورديــن الدولييــن مــن 
حســابات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتجنــب التحويــالت المباشــرة التــي يمكــن أن تعرقلها العقوبــات على النظام 
الســوري، وأشــار التحقيــق إلــى أن شــركة أجنحــة الشــام للطيــران الســورية المدرجــة علــى الئحــة العقوبــات األمريكيــة 
قــد بــدأت رحــالت منتظمــة مــن دمشــق إلــى أبــو ظبــي، وأضــاف التقريــر أن مجموعــة القاطرجــي المدرجــة علــى الئحــة 

العقوبــات األمريكيــة تســتخدم شــركات وهميــة فــي دبــي لشــراء أجهــزة حاســوب إلنشــاء بنــك جديــد فــي ســوريا. 

فــي 19/ تمــوز قــال موقــع ميــدل إيســت آي إّن األمــم المتحــدة مــا زالــت تواصــل التعاقــد فــي ســوريا مــع شــركات 
لهــا صــالت مــع رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد مــن خــالل عقــود مشــترياتها مــن الســلع والخدمــات حســبما 
أظهرتــه بيانــات مشــتريات جديــدة أصدرتهــا األمــم المتحــدة األســبوع الســابق، وأضــاف الموقــع أّن البيانــات الجديــدة 
أظهــرت أيضــًا أن وكاالت األمــم المتحــدة أنفقــت مــا مجموعــه 81.6 مليــون دوالر فــي فنــدق فورســيزونز فــي دمشــق 
منــذ عــام 2014، حيــث يملــك ســامر الفــوز، المــدرج علــى قوائــم عقوبــات االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
والمقــرب مــن عائلــة األســد، الحصــة األكبــر مــن أســهم الفنــدق، بينمــا تمتلــك وزارة الســياحة فــي حكومــة النظــام 

الســوري حصــة أيضــًا.

http://www.sana.sy/?p=1558747
https://sana.sy/?p=1558878
https://ar.farsnews.ir/iran/news/14001025000128
https://www.wsj.com/articles/sensing-opportunity-in-syria-u-a-e-leads-arab-efforts-to-do-business-with-assad-11643279401
https://www.middleeasteye.net/news/syria-war-assad-millions-un-procurement-costs-companies
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ســوريا مــن أكبر الــدول المصدرة 
للمخــــــدرات فــــي عــــــام 2022: 

منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي ســخر النظــام الســوري كافــة مــوارد الدولــة لمحاربــة شــعبه، وللقضــاء علــى معارضيــه 
السياســيين والمجتمعــات التــي شــكلت حواضــن للحــراك الشــعبي، واســتمر ذلــك وبشــكل أعمــق بعــد تحــول 
الحــراك إلــى نــزاع مســلح داخلــي، كل ذلــك أدى إلــى اســتنزاف مــوارد الدولــة، ولــم يكتــفِ بذلــك بــل عمــَد إلــى إلحــاق األذى 
ــعت  بمواطنــي الــدول األخــرى عــن طريــق تصديــر المــواد المخــدرة عبــر المعابــر البريــة والبحريــة التابعــة لــه، والتــي توسَّ
بعــد عــام 2018، أي بعــد أن أحكــم النظــام الســوري ســيطرته علــى مناطــق واســعة كانــت قــد خرجــت عــن ســيطرته 
علــى خلفيــة النــزاع، وإن الكميــات الكبيــرة لهــذه الصــادرات، ال نعتقــد أنــه باإلمــكان إتمامهــا فــي ظــل نظــام شــديد 
المركزيــة والقمــع مثــل النظــام الســوري دون تواطــؤ مــع شــخصيات بــارزة فــي النظــام الســوري، وتتــم بتســهيالت 
مــن النظــام الحاكــم نفســه، وقــد يقــوم بيــن الفينــة واألخــرى بمصــادرة شــحنة أو اثنتيــن، إلعطــاء تصــور أن النظــام 

الســوري يكافــح تجــارة المخــدرات.

فــي عــام 2022 رصدنــا عشــرات التصريحــات صــادرة عــن أجهــزة فــي الحكومــة األردنيــة عــن إحبــاط محــاوالت 
تهريــب مــواد مخــدرة )كبتاغــون، حشــيش، ترامــادول، وغيرهــا...(، وقــد توســعت عمليــات تصديــر هــذه المــواد فــي 
هــذا العــام بشــكل أكبــر، وأثبتــت تحقيقــات اســتقصائية تــورط رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد وشــقيقه ماهــر 
األســد والفرقــة الرابعــة التــي يترأســها فــي تمويــل وإنتــاج والتســويق لمــواد مخــدرة. جــاء فــي تقريــر صحفــي نشــرته 
صحيفــة اللومونــد الفرنســية فــي 23/ كانــون الثانــي بعنــوان “األســد يقــود تجــارة الكبتاغــون فــي الشــرق األوســط”، أن 
ماهــر األســد، شــقيق رئيــس النظــام الســوري، وقائــد الفرقــة الرابعــة المتهمــة بارتــكاب العديــد مــن عمليــات القتــل 
واالنتهــاكات فــي ســوريا، يتولــى المســؤولية التنفيذيــة فــي شــبكة تصنيــع وتهريــب المخــدرات فــي النظــام الســوري. 

ووفقــًا لتقريــر صــادر عــن معهــد نيوالينــز فــي 5/ نيســان “لقــد أصبحــت صناعــة وتجــارة الحبــوب المخــدرة “الكبتاغــون” 
 فــي االقتصــاد فــي ســوريا فــي زمــن الحــرب”، وأضــاف التقريــر أّن شــخصيات مرتبطــة بالنظــام 

ٍ
متجــذرًة بعمــق

الســوري تســتفيد مــن مجموعــات مســّلحة تنشــط علــى األراضــي الســورية، لتنظيــم تجــارة الكبتاغــون، وبيــن هــذه 
 أساســي فــي عمليــات التهريــب، كمــا أن رجــال أعمــال مواليــن 

ٍ
المجموعــات حــزب هللا اللبنانــي الــذي يضطلــع بــدور

 قياديــة فــي تصنيــع الكبتاغــون بســبب وصولهــم إلــى مــوارد الدولــة والبنيــة 
ٍ
للنظــام الســوري تمكنــوا مــن القيــام بــأدوار

التحتيــة فيهــا إضافــًة إلــى تمتعهــم بحمايــة عســكرية مــن النظــام الســوري، ومنهــم أفــراد مــن عائلــة األســد. 

وبحســب تحقيــق نشــرته صحيفــة ديــر شــبيغل األلمانيــة فــي 21/ حزيــران فــإنَّ رئيــس النظــام الســوري يمــول حكمــه 
مــن أمــوال المخــدرات، ونقلــت الصحيفــة عــن جويــل رايبــورن، مبعــوث الواليــات المتحــدة الخــاص الســابق إلــى ســوريا، 
أنَّ ســوريا تحــت حكــم بشــار األســد أصبحــت دولــة مخــدرات، تشــكل حبــوب الكبتاجــون أهــم صادراتهــا، وأضــاف 
التحقيــق أّن اســم شــقيق بشــار األســد، ماهــر األســد، غالبــًا مــا يظهــر كمســؤول عــن نقــل شــحنات المخــدرات، 
 عســكري يحــرس شــحنات المخــدرات ومصانعهــا 

ٍ
كمــا تحولــت الفرقــة الرابعــة التــي يديرهــا إلــى تكتــل مافيــا بــذراع

والســيطرة علــى الموانــئ وصــرف األمــوال.

https://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=2690
https://www.customs.gov.jo/ar/CMS_NewsList.aspx
https://www.facebook.com/AntiNarcoticsDept/posts/pfbid0viQTkpisoTcdQ9Lwe5ThaQ7FFKHGUvTqjXsVath1R41YRSstxon89cD93aXLgmPhl
https://www.jaf.mil.jo/NewsView.aspx?NewsId=2690
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2022/01/23/assad-a-la-tete-du-trafic-de-captagon-au-moyen-orient/
https://newlinesinstitute.org/terrorism/the-captagon-threat-a-profile-of-illicit-trade-consumption-and-regional-realities/
https://www.spiegel.de/international/world/syrian-drug-smuggling-the-assad-regime-would-not-survive-loss-of-captagon-revenues-a-b4302356-e562-4088-95a1-45d557a3952a?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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47 .  https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6265/text ،قانون الكبتاغون«، كونغرس الواليات المتحدة - H.R.6265 القانون«

وتعتبــر ســوريا هــي مصــدر 80 % مــن هــذه الحبــوب المخــدرة )الكبتاغــون( فــي العالــم، وفقــًا لتحقيــق صحفــي نشــرته 
وكالــة الصحافــة الفرنســية فــي 3/ تشــرين الثانــي، بحيــث تســاوي عائــدات تجارتهــا وتهريبهــا علــى األقــل ثالثــة أضعــاف 

ميزانيــة ســوريا بالكامــل.

فــي 23/ كانــون األول/ 2022، صــادق الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن علــى مشــروع تفويــض الدفــاع الوطنــي ليصبــح قانونــًا 

نافــذًا47، ويتضمــن ضمــن فقراتــه مطالبــة الــوكاالت األمريكيــة بوضــع اســتراتيجية مشــتركة مــن أجــل تفكيــك شــبكة 
تجــارة الكبتاغــون التــي أسســها النظــام فــي ســوريا. وجــاء فــي مشــروع القــرار “االتجــار فــي الكبتاغــون المرتبــط بنظــام 
األســد يشــكل تهديــدًا عابــرًا للحــدود”، ويدعــو اإلدارة إلــى تطويــر وتطبيــق اســتراتيجية “لتفكيــك شــبكات االتجــار فيهــا 

)المخــدرات( التابعــة للنظــام الســوري”.

إلــى وكالــة  الخارجيــة والدفــاع والخزانــة، إضافــة  فــإن وزارات   ،2023 لعــام  الوطنــي  الدفــاع  نــص قانــون  وبموجــب 
االســتخبارات المركزيــة وإدارة مكافحــة المخــدرات، ســتصيغ رؤيــة مشــتركة لتنفيــذ هــدف تفكيــك وتعطيــل شــبكة 

الكتباغــون فــي ســوريا خــالل 6 أشــهر مــن تاريــخ مصادقــة الرئيــس.

وإن هــذا يعنــي إقــرار الواليــات المتحــدة األمريكيــة بمســؤولية النظــام الســوري عــن تصنيــع وترويــج مــواد مخــدرة، 
وتدعــم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تبنــي قانــون لتفكيــك شــبكاته المســؤولة عــن الكبتاغــون، واتخــاذ إجــراءات 

إضافيــة لمحاســبته والحــد مــن إفالتــه مــن العقــاب.

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6265/text
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6265/text
https://youtu.be/jC9kPCo92II
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النزوح والتَّشريد القسري: 

إن االنتهــاكات الفظيعــة المســتمرة فــي ســوريا هــي الســبب الرئيــس وراء توليــد مزيــد مــن الالجئيــن، ولــن يتمكــن 
قرابــة نصــف الشــعب الســوري مــن الجــئ ونــازح مــن العــودة اآلمنــة دون تحقيــق انتقــال سياســي نحــو الديمقراطيــة، 
ووفقــًا لمنظمــة الهجــرة العالميــة )IOM( فــإن حــدود ســوريا مــع تركيــا هــي ثانــي أكبــر بوابــة لالجئيــن فــي العالــم بعــد 
الحــدود األمريكيــة المكســيكية، وســوريا هــي الدولــة الخامســة فــي الترتيــب العالمــي بيــن أول خمــس دول يأتــي منهــا 
طالبــوا اللجــوء، وجــاءت قبلهــا الصيــن، روســيا، المكســيك، والهنــد، وهــي دول ذات تعــداد ســكاني هائــل مقارنــًة 

بســوريا. 

إن مســتوى العنــف الــذي شــهدته ســوريا مــن قبــل كل أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بحــق المدنييــن فــي كل 
ــًا بعــد  ــر أمن ــة مــن الرعــب واإلرهــاب فــي نفــوس الســوريين، مــا دفعهــم للبحــث عــن مناطــق أكث ــد حال المناطــق وّل
أن دمــّر القصــف العشــوائي، وخصوصــًا مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي، معظــم المــدن الســورية، حيــث 
بــات مــن المســتحيل اســتمرار الحيــاة فيهــا، كمــا كان لحمــالت المالحقــة األمنيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة 
للنظــام الســوري بحــق الســوريين المعارضيــن لنظــام الحكــم فــي مناطقــه دورًا كبيــرًا فــي نــزوح اآلالف من الســوريين 
ــد مــن  ــى مناطــق أخــرى، إضافــة إلــى سياســة الحصــار التــي طبقتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى العدي إل
ــي  ــر اآلالف مــن األشــخاص مــن مناطقهــم الت ــج عنهــا تهجي ــة نت ــي تبعتها اتفاقــات مصالحــة إجباري المناطــق، والت
يقطنــون فيها، ولكــن مــا رصدنــاه فــي عــام 2022 فــي هــذا الســياق بمثابــة إنــذار خطــر يهــدد قرابــة 7 مليــون نــازح، فمــن 

أبــرز أســباب حــركات النــزوح التــي رصدناهــا هــذا العــام: 

متعمــد 	  بشــكل  القصــف  بعمليــات  العشــوائية  أو  منهــا  النظاميــة  ســواء  النازحيــن  مخيمــات  اســتهداف 
وعشــوائي، وقــد ســجلنا حــوادث مــن هــذا النمــط علــى يــد قــوات النظــام الســوري، القــوات الروســية، قــوات 

الديمقراطيــة.  ســوريا 

قصــف مــدن ومناطــق كانــت قــد خضعــت ســابقًا التفاقــات تســوية، وقــد ســجلنا حــوادث قصــف لقــوات النظــام 	 
الســوري علــى مناطــق خاضعــة لســيطرته وتخضــع التفــاق تســوية. 

اشــتباكات فــي مناطــق مأهولــة بالســكان، وقــد ســجلنا شــن هيئــة تحريــر الشــام عمليــة عســكرية ضــد فصائــل 	 
فــي الجيــش الوطنــي فــي مناطــق مأهولــة بالســكان، إضافــة إلــى اشــتباكات بيــن مكونــات فصائــل فــي المعارضة 

المســلحة/ الجيــش الوطنــي بيــن بعضهــا البعــض.

إضافــًة إلــى مــا ســبق فــإن وجــود مســتودعات ذخائــر أو مقــار عســكرية فــي مناطــق مأهولــة بالســكان أو تضــم 
مخيمــات أو مراكــز إيــواء للنازحيــن يشــكل خطــرًا مباشــرًا علــى حياتهــم، وتشــدد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
علــى ضــرورة نقــل كافــة األعيــان مــن هــذا النــوع إلــى مناطــق بعيــدة عــن المدنييــن وأيــة مراكــز حيويــة عاملــة لهــم، 

وتحمــل الجهــة المســيطرة علــى المنطقــة مســؤولية نقــل هــذه المســتودعات والمقــار العســكرية.

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
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ــي الذيــن هــم فــي األصــل مــن النازحيــن، تســتهدفهم  ــزاع تســتهدف األهال ــى مــا ســبق فــإن أطــراف الن واســتنادًا إل
مجــددًا بالعمليــات الحربيــة؛ ونشــير إلــى أن معظــم النازحيــن فــي شــمال غــرب ســوريا قــد تعرضــوا للنــزوح غيــَر مــرة. 

وفقــًا لتقريــر أصــدره مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي 22/ كانــون األول ال تــزال ســوريا تضــم 

أكبــر عــدد للنازحيــن داخليــًا فــي العالــم، بـــ 6.8 مليــون شــخصًا، وفــي عــام 2023 ســيكون هنــاك 15.3 مليــون شــخص 

بحاجــة إلــى المســاعدة اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك 2.1 مليــون نــازح يعيشــون فــي مخيمــات للنازحيــن داخليــًا.

علــى الصعيديــن المعيشــي واإلنســاني تصاعــدت معانــاة النازحيــن فــي شــمال غــرب ســوريا، ال ســيما فــي ظــل 

تدهــور الوضــع االقتصــادي وازديــاد حجــم االحتياجــات ووصولهــا إلــى مســتويات قياســية مــع تراجــع الدعــم المطلــوب 

مــن قبــل المنظمــات اإلغاثيــة لتغطيــة تلــك االحتياجــات، إضافــًة إلــى انعــدام شــبه كامــل لفــرص العمــل والتناقــص 

الكبيــر فــي القــدرة الشــرائية وخصوصــًا لــدى النازحيــن القاطنيــن فــي المخيمــات. فــي 9/ نيســان، أبلــغ برنامــج األغذيــة 

العالمــي عبــر البريــد اإللكترونــي المنظمــات اإلنســانية العاملــة فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا عــن تقليــل حجــم 

الحصــة الغذائيــة لــكل عائلــة علــى الشــكل التالــي: 5.7 كــغ مــن البرغــل لتصبــح 5 كــغ بعــد التعديــل، 7.5 مــن األرز 

لتصبــح 5 كــغ، 6 كــغ مــن العــدس األحمــر لتصبــح 5 كــغ، 6 كــغ مــن الحمــص لتصبــح 5 كــغ، واإلبقــاء علــى المــواد 

األخــرى كمــا كانــت، بحيــث توفــر الحصــة الغذائيــة المعدلــة لــكل شــخص 1170 ســعرة حراريــة بفــرض أن متوســط 

عــدد أفــراد العائلــة الواحــدة 5 أشــخاص، وذلــك اعتبــارًا مــن أيــار/ 2022 حســب بــاغ برنامــج األغذيــة العالمــي، نشــير 

إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء، الــذي أثــر ســلبًا علــى المســتفيدين فــي ظــل 

اعتمادهــم علــى هــذه الســالل لتأميــن الغــذاء، مــع انعــدام فــرص العمــل وانتشــار البطالــة.

ــار “إنَّ  وعــن انعكاســات تدهــور الوضــع االقتصــادي علــى القطــاع الصحــي، قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي 5/ أي

تناقــص المســاعدات الدوليــة الممنوحــة لشــمال غــرب ســوريا فــي 2021، تــرك نحــو 3.1 مليــون شــخصًا، مــن بينهــم 

2.8 مليــون نازحــًا داخليــًا، فــي مواجهــة أزمــة صحيــة تكافــح فيهــا المستشــفيات والمرافــق الطبيــة األخــرى للعمــل 

إلــى ســوريا،  أنــه بســبب خفــض إجمالــي المســاعدات الدوليــة المقدمــة  بمــوارد شــحيحة”، وأضافــت المنظمــة 

تراجعــت المســاعدات الدوليــة لقطــاع الصحــة بأكثــر مــن 40 %، ونقلــت المنظمــة عــن 4 مــن مديــري المستشــفيات 

فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا أّن مرافقهــم تواجــه خطــر اإلغــالق الوشــيك إذا لــم يتــم تأميــن التمويــل الــالزم 

بشــكل عاجــل.

ــي  ــة الليشــمانيا بيــن قاطن ــا معلومــات مؤكــدة عــن تفشــي مــرض الســحايا وحب فــي شــمال شــرق ســوريا، وردتن

المخيمــات العشــوائية48 بريفــي الرقــة الشــرقي والشــمالي فــي ظــل إهمــال واســع مــن قبــل لجنــة الصحــة التابعــة 

لمجلــس الرقــة المدنــي الخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة. وتفاقمــت معانــاة النازحيــن فــي المنطقــة، 

وبشــكل خــاص فــي الربــع األخيــر مــن العــام، ومــع انتشــار مــرض الكوليــرا فــي ظــل النقــص الحــاد فــي الميــاه الصالحــة 

للشــرب، وبســبب انخفــاض فعاليــة المنظمــات اإلغاثيــة التــي تقــدم الدعــم للنازحيــن وتســاهم فــي تحســين األمــن 

الغذائــي لألســر المحتاجــة باإلضافــة إلــى انخفــاض كميــات المــواد اإلغاثيــة التــي تــوزع مــن قبــل األمــم المتحــدة. وقــد 

ســجلنا حــوادث وفيــات فــي صفــوف األطفــال جــراء إهمــال الرعايــة الصحيــة وســوء الوضــع المعيشــي وضعــف 

اإلمكانــات الطبيــة فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا.

تــمَّ تســجيل عشــرات اإلصابــات فــي كل مــن مخيــم حويجــة الســوافي ومخيــم الخيالــة، ومخيــم رطلــة، ومخيــم الرشــيد، ومخيــم تــل الســمن بريــف الرقــة، والتــي تضــم مئــات العائــالت . 48
النازحــة والمهجــرة مــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات ديــر الــزور وحمــص وحمــاة وحلــب.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/2023-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic?_gl=1*y72ka5*_ga*MTAzMDY1ODE0Ny4xNjY4ODY1MTM3*_ga_E60ZNX2F68*MTY3MjA0NzM4NS4zMS4wLjE2NzIwNDczODUuNjAuMC4w
https://drive.google.com/file/d/1-rpR2ho6zxvuDEr_gkemsQ_2pLeloCzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rpR2ho6zxvuDEr_gkemsQ_2pLeloCzY/view?usp=sharing
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/cuts-in-international-aid-create-severe-health-crisis-in-north-west-syria/
https://news.snhr.org/ar/?p=104353
https://news.snhr.org/ar/?p=103889
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ــة،  ــاة النازحيــن وقاطنــي مخيمــات الشــمال الســوري الناجمــة عــن األوضــاع المناخي ــة أخــرى تســتمر معان مــن ناحي
حيــث تعانــي فــي فصــل الشــتاء مــن موجــات الصقيــع والعواصــف الثلجيــة والمطريــة ومــا ينجــم عنهــا مــن 
ســيول تجــرف الخيــام وتغــرق محتوياتهــا؛ أو تتســبب فــي دمارهــا أو حصارهــا وإغــاق الطــرق باتجاههــا؛ 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 الخصــوص بيــن األطفــال 
وكبــار الســن. وفــي 10/ شــباط أصــدرت المفوضيــة الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الاجئيــن تحديثــًا عــن الوضــع 
اإلنســاني شــمال غــرب ســوريا، قالــت فيــه إنَّ أزيــد مــن 250 ألــف شــخص تأثــروا باألحــوال الجويــة القاســية فــي مئــات 
المواقــع فــي محافظتــي حلــب وإدلــب شــمال غــرب ســوريا منــذ 18/ كانــون الثانــي، وأضــاف أّن مــا يقــارب مــن 10 آالف 

خيمــة كانــت تــؤوي نازحيــن ُدمــرت أو لحقــت بهــا أضــرار كبيــرة جــراء تلــك األحــوال الجويــة.

كمــا وثقنــا انــدالع حرائــق عديــدة فــي المخيمــات، جــراء اعتمــاد قاطنــي المخيمــات علــى الوقــود المكــرر وغيــر الصالــح 
للتدفئــة، أو بســبب اســتخدام وســائل الطبــخ والتدفئــة بشــكل خاطــئ، وانفجــار بطاريــات الطاقــة الشمســية نتيجــة 

ارتفــاع درجــات الحــرارة. وقــد ســجلنا وفيــات بيــن المدنييــن جــراء هــذه الحــوادث، مــن بينهــم أطفــال.

تجمــع الميــاه بيــن خيــم النازحيــن فــي مخيــم البالعــة فــي 

ســهل الــروج بإدلــب إثــر عاصفــة مطريــة فــي 20/ تشــرين 

األول/ 2022

وعــن مخيــم الهــول، شــرق مدينــة الحســكة قــرب الحــدود العراقيــة الســورية، الــذي يقطنــه قرابــة 60 ألــف شــخص، 
بينهــم عائــالت لعناصــر كانــت تنتمــي إلــى تنظيــم داعــش مــن مختلــف الجنســيات، والــذي يعــد معســكر احتجــاز تديــره 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ظــّل ظــروف غيــر إنســانية. أصــدرت القيــادة المركزيــة للقــوات األمريكيــة فــي 9/ 
أيلــول بيانــًا إثــر زيــارة الجنــرال مايــكل إريــك كوريــال المخيــم، جــاء فيــه أّن أكثــر مــن 90 % مــن قاطنــي المخيــم هــم مــن 
النســاء واألطفــال، ويعيشــون فــي خيــام فــي ظــّل ظــروف مناخيــة صعبــة، وأضــاف أن مــا يقــارب 70 % مــن ســكان 
المخيــم هــم مــن األطفــال مــا دون ســن 12 عامــًا، مــا يجعــل هــؤالء عرضــًة للتوجــه نحــو التطــرف نظــرًا لمــا يقاســوه 
مــن ظــروف معيشــية ســيئة، وأشــار البيــان إلــى أنــه ال وجــود لحــلٍّ عســكريٍّ للتهديــد الــذي يمثلــه مخيــم الهــول، وإنمــا 
ــم بإعــادة مواطنيهــا وإعــادة تأهيلهــم  ــا فــي المخي ــي لهــا رعاي ــدان الت ــر ديمومــة فــي أن تقــوم البل يتمثــل الحــل األكث

وإعــادة دمجهــم فــي مجتمعاتهــم.

https://news.sn4hr.org/ar/?p=99991
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100122
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99972
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100178
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99991
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-3-response-severe-winter-weather-north-west-syria-10
https://news.snhr.org/ar/?p=105801
https://news.sn4hr.org/ar/?p=101033
https://news.snhr.org/ar/?p=104376
https://news.sn4hr.org/ar/?p=101494
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99950
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100231
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100033
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99962
https://news.sn4hr.org/ar/?p=99844
https://drive.google.com/file/d/1VYHxNxsIO9mQYvY854_aFofRS-F7KXTT/view
https://drive.google.com/file/d/1VYHxNxsIO9mQYvY854_aFofRS-F7KXTT/view
https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/3154017/general-michael-erik-kurilla-on-visiting-the-al-hol-camp-on-sept-9/fbclid/general-michael-erik-kurilla-on-visiting-the-al-hol-camp-on-sept-9/
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مطلــع العــام ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج دفعــة مــن قاطنــي مخيــم الهــول49، فيمــا ســجلنا خــروج 

الدفعــة الثانيــة -فــي هــذا العــام- والثالثــة والعشــرين منــذ القــرار رقــم 146، فــي آب، وبذلــك فقــد غــادرت المخيــم فــي 

عــام 2022 قرابــة 130 عائلــة علــى دفعتيــن )53، و77 بحســب الترتيــب( فيمــا كان عــام 2021 قــد شــهَد مغــادرة 15 

دفعــة ضمــت 1200 عائلــة، وفــي ســياق متصــل اســتعادت عــدد مــن دول العالــم، مثــل ألمانيــا والدنمــارك وبلجيــكا 

وكنــدا وفرنســا وهولنــدا وروســيا وبريطانيــا وأذربيجــان والعــراق خــالل 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. 

ــة تحــت مســمى “األمــن واإلنســانية” فــي  ــة أمني ــة عــن إطــالق حمل فــي 25/ آب أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطي

ــم  ــا تنظي ــي عــن اعتقــال 27 عنصــرًا مــن خالي ــوم التال ــم داعــش، وأعلنــت فــي الي ــا تنظي ــًا عــن خالي ــم الهــول بحث مخي

داعــش فــي الحيــز األول مــن المخيــم. وفــي 17/ أيلــول أعلنــت فــي بيــان لهــا، عــن انتهــاء الحملــة األمنيــة، وأســفرت عــن 

اعتقــال 226 مدنيــًا بينهــم 36 ســيدة مشــتبه بهــم فــي التعامــل مــع خاليــا تنظيــم داعــش.

فــي مخيــم الركبــان، علــى الحــدود الســورية األردنيــة، والــذي يقطنــه قرابــة 7500 شــخصًا، اســتمرت قــوات النظــام 

الســوري والمليشــيات اإليرانيــة المواليــة لــه فــي حصــار المخيــم ومنــع وصــول المــواد األساســية كالوقــود والحطــب 

إضافــًة إلــى المــواد الغذائيــة بمــا فيهــا الخضــار والطحيــن؛ مــا أدى إلــى نقــص حــاد فــي تلــك المــواد داخــل المخيــم، كمــا 

ــة األناضــول فــي 3/ نيســان/ 2022 عــن ينــس  ــة ارتفاعــًا قياســيًا. وقــد نقلــت وكال ارتفعــت أســعار المــواد التمويني

الرك، المتحــدث باســم مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية قولــه، إّن قوافــل المســاعدات اإلنســانية 

لــم تصــل إلــى المنطقــة منــذ أيلــول/ 2019.

 حــاد فــي المــواد الغذائيــة األساســية. 
ٍ

ويعانــي قاطنــو مخيــم الركبــان مــن شــبه انعــدام للرعايــة الصحيــة ونقــص

 أصبــح 
ٍ

وتفاقمــت معاناتهــم منتصــف العــام مــع االرتفــاع الشــديد لدرجــات الحــرارة فــي شــهري تمــوز وآب بشــكل

ُيهــّدد حياتهــم؛ وذلــك جــراء تداعيــات تخفيــض كميــة الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى النصــف تقريبــًا، والتــي كانــت تدخــل 

عبــر الحــدود األردنيــة بدعــم مــن منظمــة اليونيســف، وقــد أصدرنــا فــي 3/ آب نــداء اســتغاثة لوقــف معانــاة آالف 

النازحيــن فــي المخيــم إثــر نقــص الميــاه الصالحــة للشــرب. 

للمطالبــة  احتجاجيــة  وقفــة  فــي  الركبــان  مخيــم  قاطنــو 
الســوري  النظــام  قــوات  تفرضــه  الــذي  الحصــار  بفــك 
عليهــم وتحســين أوضاعهــم المعيشــية الســيئة داخــل 

 2022 8/ آب/  المخيــم، فــي 

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 . 49
اســتكمال اإلجــراءات الالزمة.

https://drive.google.com/file/d/1sfNEDbruOLuVh0HhpeYCUA4cjFgUQRAh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfNEDbruOLuVh0HhpeYCUA4cjFgUQRAh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfNEDbruOLuVh0HhpeYCUA4cjFgUQRAh/view?usp=sharing
https://asayish.com/?p=5762
https://asayish.com/?p=6191
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-/2553720
https://snhr.org/arabic/?p=15834
https://drive.google.com/file/d/1WhkC0LJUA84E2PLlGetr94scjqaJIo_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhkC0LJUA84E2PLlGetr94scjqaJIo_d/view?usp=sharing
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عــن الالجئيــن الســورين فــي لبنــان، قــال تقريــر لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي 11/ أيــار، إّنهــم يواجهــون واقعــًا قاتمــًا 

بخطــاب  والعنــف ومالحظــات شــبيهة  والمضايقــة  “بالتمييــز  المضيفــة معهــم  المجتمعــات  تعامــل  ووصــف 

ــى المتاجــر التــي تبيــع المــواد المدعومــة،  ــر أن هــؤالء الالجئيــن قــد ُحرمــوا مــن الوصــول إل ــة”. وأضــاف التقري الكراهي

كمــا أنهــم يتعرضــون لعمليــات إخــالء قســري وعنــف واعتــداءات وحــرق لبيوتهــم، كمــا قامــت بعــض البلديــات 

بفــرض حظــر تجــول تمييــزي علــى الســوريين وقيــود علــى أجورهــم، وأضــاف التقريــر أن 57 % مــن الالجئيــن الســوريين 

يعيشــون فــي مســاكن خطــرة أو دون المســتوى المطلــوب أو فــي مســاكن مكتظــة. وفــي الســياق ذاتــه نشــر مركــز 

وصــول لحقــوق اإلنســانACHR( 48( بيانــًا فــي 18/ أيــار وثــق فيــه 6 حــاالت إخــالء قســري فرديــة، ومــا يزيــد عــن 3 حــاالت 

ــى أّن هــذه الحــاالت تشــكل مخالفــة واضحــة  ــان إل ــان، وأشــار البي ــن ســوريين فــي لبن ــة لالجئي إخــالء قســري جماعي

للقانــون اللبنانــي.

 مــن المنظمــات 
ٍ
بيانــًا صحفيــًا مشــتركًا مــع عــدد أيلــول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان   /9 وفــي 

الحقوقيــة، حــول أوضــاع الموقوفيــن والســجناء الســوريين فــي لبنــان، جــاء فيــه أّن جهــاز أمــن الدولــة اللبنانــي قــام 

باعتقــال الالجــئ الســوري بشــار عبــد الســعود فــي 30/ آب/ 2022، وأقــدم عــدد مــن العناصــر والضبــاط علــى تعذيبــه 

حتــى المــوت. 

وأخيــرًا، قالــت مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وبرنامــج األغذيــة العالمــي ومنظمــة األمــم المتحــدة 

للطفولــة )اليونيســيف( فــي بيــاٍن مشــترك فــي 16/ كانــون األول، إن النتائــج األوليــة لتقريــر تقييــم جوانــب الضعــف 

)VASyR( تظهــر تدهــورًا حــادًا ومســتمرًا فــي الظــروف المعيشــية لجميــع  لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان 

الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان، حيــث إّن 90 % مــن الالجئيــن الســوريين يحتاجــون إلــى المســاعدة اإلنســانية للتمكــن 

ــي  ــارة للقلــق هــي مســألة األمــن الغذائ ــر إث ــم األكث ــج التقيي ــان أن مــن نتائ ــاة، وأضــاف البي ــد الحي ــى قي مــن البقــاء عل

بيــن ُأســر الالجئيــن الســوريين، حيــث أورد التقريــر أن الالجئيــن الســوريين يعمــدون إلــى تقليــص وجباتهــم الغذائيــة، 

إذ يتنــاول البالغــون كميــات أقــل للســماح ألطفالهــم بتنــاول الطعــام ويقّللــون مــن اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم 

ــة لشــراء الطعــام. إلعطــاء األولوي

مركــز »وصــول« لحقــوق اإلنســان هــو جمعيــة حقوقيــة غيــر ربحيــة وغيــر حكوميــة مقــّره بيــروت وباريــس تأســس عــام 2017، ويضــم مجموعــة مــن الناشــطين ذوي الخبــرة فــي . 50
 ارتفعــت فيــه االنتهــاكات الجســيمة بحّقهــم.

ٍ
مجــاالت القوانيــن والمناصــرة المحليــة والدوليــة. انطلــق بنشــاطه مــن لبنــان لدعــم واقــع حقــوق الالجئيــن فــي وقــت

https://www.ohchr.org/ar/press-briefing-notes/2022/05/lebanon-un-expert-warns-failing-state-amid-widespread-poverty
https://www.achrights.org/2022/05/18/12588/
https://www.achrights.org/2022/05/18/12588/
https://www.achrights.org/2022/05/18/12588/
https://snhr.org/arabic/?p=16109
https://www.unhcr.org/lb/16369-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8F%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83.html
https://ialebanon.unhcr.org/vasyr
https://ialebanon.unhcr.org/vasyr
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النظــام الســوري بأمــر مــن حليفــه الروســي يبتــزُّ الــدول األوروبيــة بقضيــة الالجئيــن مــن أجــل المســاهمة فــي ملــف 

إعــادة اإلعمار:

تحــاول روســيا ترويــج أنَّ ســوريا آمنــة ومســتقرة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، وجاهــزة 
الســتقبال الالجئيــن العائديــن، وتهــدف مــن وراء ذلــك إلــى فــكِّ عزلــة النظــام الســوري، وابتــزاز الــدول األوروبيــة عبــر 
األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، وإعــادة الالجئيــن الســوريين مقابــل المســاهمة فــي ملــف إعــادة اإلعمــار، وتصويــر أن 

ــة المتضــررة هــي الســبب وراء عــدم عــودة الالجئيــن. ــي والمراكــز الحيوي المبان

وهــي تتجاهــل عــن قصــد أن القصــف الروســي وقصــف حليفهــا النظــام الســوري هــو المتســبب الرئيــس وراء التدمير 
وتشــريد مالييــن الســوريين، إضافــًة إلــى توحــش األجهــزة األمنيــة التــي تتحكــم بمفاصــل حيــاة المواطــن الســوري. 

تابــع النظــام الســوري، بطلــب مــن روســيا، حملتــه الترويجيــة لملــف “عــودة الالجئيــن” عــن طريــق عقــد سلســلة مــن 
االجتماعــات لمــا أســمياه “المؤتمــر الدولــي حــول عــودة الاجئيــن الســوريين”، كان آخرهــا المؤتمــر الرابــع الــذي عقــد 

فــي 14/ حزيــران/ 2022 متجاهليــن أنهمــا الســبب فــي التدميــر وتشــريد مالييــن الســوريين.

فــي 20/ كانــون األول ســمح النظــام الســوري بعــودة بعــض العائــالت إلــى قريــة عيــن الفيجــة فــي محافظــة ريــف 

دمشــق بعــد الحصــول علــى موافقــة أمنيــة مــن األمــن العســكري ومكتــب أمــن الحــرس الجمهــوري، واشــترط 

عليهــم عــدم إجــراء أي تعديــالت أو إصالحــات فــي منازلهــم، وقالــت وكالــة ســانا التابعــة للنظــام الســوري إّن األهالــي 

ــى منازلهــم  ــدة بمشــاركة شــعبية ورســمية” بعــد الســماح بعودتهــم إل ــري فــي ســاحة البل أقامــوا “احتفــال جماهي

وأراضيهــم بعــد “تهجيرهــم منهــا لســنوات بســبب اإلرهــاب”. 

تواصلنــا مــع عــدد مــن األهالــي، وعلمنــا منهــم أن الســكن فــي منازلهــم علــى وضعهــا القائــم شــبه مســتحيل بعــد 

تعرضهــا للقصــف والنهــب. ونشــير إلــى أن منطقــة وادي بــردى بريــف دمشــق شــهدت عمليــات تهجيــر قســري 

ــي/ 2017. ــاء المنطقــة إلــى منطقــة إدلــب شــمال غــرب ســوريا فــي كانــون الثان ألهالــي ومقاتليــن مــن أبن

صــورة التقطهــا األهالــي، بدايــة شــهر تشــرين 
األول/ 2022، تظهــر الدمــار الكبيــر فــي المســجد 
معــرة  مدينــة  فــي  الكبيــر”  “المســجد  األمــوي 

النعمــان

ويعمــل النظــام الســوري علــى الترويــج لعمليــات إعــادة النازحيــن 
والالجئيــن لغايــة تســريع عمليــات التعافــي المبكــر والحصــول 
علــى مــوارد ماليــة إضافيــة لدعمــه، وفــي هــذا الســياق نشــرت 
األول  15/ تشــرين  فــي  الســوري  للنظــام  التابعــة  وكالــة ســانا 
صــورًا تظهــر حافــالت تقــل مدنييــن عائديــن إلــى مدينــة معــرة 
النعمــان بريــف إدلــب الجنوبــي وعقبــت “عــادت اليــوم أكثــر مــن 
800 عائلــة إلــى مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب، وذلــك بعــد 
تطهيرهــا مــن مخلفــات اإلرهــاب، وتأميــن الخدمــات األساســية”، 
تواصلنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، مــع عــدد مــن 
األهالــي ممــن كانــوا قــد عــادوا إلــى المدينــة مطلــع تشــرين األول 
وأكــدوا لنــا أن المدينــة مدمــرة وتعرضــت لحمــالت نهــب وهــي 
ــغ 5 آالف  ــا منهــم أنهــم دفعــوا مبل ــة للســكن، وعلمن ــر مؤهل غي
ليــرة ســورية كشــرط للعــودة وكان عليهــم الحصــول علــى ورقــة 
ــل التوجــه  ــة حمــاة قب موافقــة مــن فــرع األمــن السياســي بمدين
إلــى المدينــة، وحســبما أخبرنــا بــه األهالــي فــإن اللجنــة المكلفــة 
بالتنســيق طالبــت أهالــي المدينــة والبلــدات المجــاورة فــي ريــف 
النظــام  ســيطرة  مناطــق  ضمــن  المقيميــن  النعمــان  معــرة 
الســوري بالتجهــز للتوجــه إلــى المدينــة بهــدف التصويــر والتغطية 
اإلعالميــة وهــددت الرافضيــن لهــذا البــالغ بالمحاســبة ســواء كان 

موظفــًا حكوميــًا أو مدنيــًا.

http://www.sana.sy/?p=1672919
https://www.sana.sy/?p=1252823
https://drive.google.com/file/d/1T2MQajg7HV5KAh78y8ZMDvM9Pp3pQLtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2MQajg7HV5KAh78y8ZMDvM9Pp3pQLtN/view?usp=sharing
http://www.sana.sy/?p=1806365
http://www.sana.sy/?p=1762418
http://www.sana.sy/?p=1762418
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موجــات اللجــوء مســتمرة مــع اســتمرار ارتــكاب االنتهــاكات، ســوريا ليســت آمنــة علــى ســكانها وال لعــودة 

الالجئيــن: 

بالتزامــن مــع الدعــوات التــي أطلقهــا النظــام الســوري وحليفــه الروســي ورغــم التضييــق الــذي يعانــي منــه الالجئــون 
فــي بلــدان اللجــوء، رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تصاعــدًا فــي موجــات الهجــرة؛ ونعتقــد أن ذلــك يعــود 

لألســباب التاليــة: 

اســتمرار االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان مــن قبــل مختلــف أطــراف النــزاع وبشــكل رئيــس قــوات النظــام الســوري 	 

وحلفائه. 

عدم توقف العمليات العسكرية من قبل مختلف أطراف النزاع في عدة مناطق في سوريا	 

تدهــور الوضــع االقتصــادي والمعيشــي واإلنســاني فــي مختلــف المناطــق فــي ســوريا؛ وهــي نتيجــة طبيعيــة لتداعيــات قرابــة 	 

12 عامــًا مــن النــزاع، وقــد ذكــر تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة األخيــر أن العــام 2022 هــو األســوأ علــى الصعيــد 

االقتصــادي واإلنســاني منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي فــي ســوريا51 كمــا أكــد التقريــر ذاتــه علــى أن ســوريا بلــد غيــر آمــن لعــودة 

الالجئيــن52.

وبســبب تدهــور أوضــاع الالجئيــن فــي دول الجــوار وخصوصــًا لبنــان، تليهــا تركيــا، رصدنــا اســتمرار رحــالت اللجــوء غيــر 
النظاميــة التــي يقــوم بهــا الالجئــون فــي محاولــة منهــم للعبــور إلــى دول االتحــاد األوروبــي عبــر البــر مــن تركيــا أو عبــر 
البحــر المتوســط ســواء مــن تركيــا أو لبنــان أو دول المغــرب العربــي، والمحفوفــة بالمخاطــر، وقــد ذكــرت المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة )IOM( فــي 25/ تشــرين األول، أّن مشــروع المهاجريــن المفقوديــن التابــع للمنظمــة وثــّق مــا ال 
يقــل عــن 5684 حالــة وفــاة علــى طــرق الهجــرة إلــى أوروبــا وداخلهــا منــذ بدايــة عــام 2021، جــاء الســوريون فــي قائمــة 

الجنســيات التــي تــم التعــرف عليهــا مــن بيــن الضحايــا.

وفــي بيــاٍن لهــا فــي 25/ تمــوز قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إنــه منــذ 14/ تمــوز، تقطعــت الســبل بـــ 50 شــخص مــن 
ــي اللجــوء، هــم 47 ســوريًا، و3 فلســطينيين، بينهــم أطفــال ونســاء، فــي ظــروف قاســية فــي إحــدى جــزر نهــر  طالب

إيفــروس الفاصــل بيــن تركيــا واليونــان، دون طعــام أو ميــاه شــرب آمنــة.

وفــي 15/ آب أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة بيانــًا صحفيــًا قالــت فيــه إّن مجموعــًة مــن 39 الجئــًا ســوريًا ال يزالــون 
عالقيــن فــي جزيــرة صغيــرة فــي نهــر إيفــروس، علــى الحــدود بيــن اليونــان وتركيــا، ودعــت اللجنــة فــي بيانهــا إلــى إجالئهــم 
ــًا فــي األرواح.  ــر االتحــاد األوروبــي تكلــف فقدان ــان وعب ــر القانونيــة فــي اليون فــورًا وحــذرت مــن أن عمليــات اإلعــادة غي
وفــي اليــوم ذاتــه قالــت وكالــة رويتــرز إّن الشــرطة اليونانيــة عثــرت علــى 38 الجئــًا ســوريًا فــي منطقــة الفــارا فــي نهــر 
إيفــروس، مــن بينهــم امــرأة حامــل وســبعة أطفــال، وأضافــت الوكالــة أن الالجئيــن كانــوا عالقيــن عــدة أيــام فــي جزيــرة 

صغيــرة فــي نهــر إيفــروس علــى طــول الحــدود بيــن اليونــان وتركيــا.

وفــي أيلــول ســجلنا وفــاة مــا ال يقــل عــن 55 ســوريًا غرقــًا فــي حادثــة واحــدة، جــراء انقــالب قــارب كان يقلهــم مــع ركاب 
آخريــن مــن جنســيات عربيــة مختلفــة، جلهــم لبنانيــون وفلســطينيون، والــذي انطلــق صبــاح الثالثــاء 20/ أيلــول مــن 
مدينــة طرابلــس شــمال لبنــان باتجــاه أوروبــا، ويــوم الخميــس 22/ أيلــول/ 2022 بــدأت بعــض جثــث غرقــى المركــب 
بالظهــور قــرب جزيــرة أرواد الســورية. وقــد دعــا مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لشــؤون الالجئيــن فيليبــو غرانــدي 
المجتمــع الدولــي إلــى تقديــم المســاعدة الكاملــة لـــ “تحســين ظــروف النازحيــن قســرًا والمجتمعــات المضيفــة فــي 
الشــرق األوســط”. وقــال فــي البيــان ذاتــه الــذي أصــدره تعليقــًا علــى الحادثــة “هــذه مأســاة مؤلمــة أخــرى”. وفــي 
اليــوم ذاتــه قــال ســتيفان دوجاريــك، الناطــق الرســمي باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، خــالل المؤتمــر الصحفــي 
اليومــي مــن المقــر الدائــم فــي نيويــورك، إن األســوأ مــن ذلــك هــو “أننــا نعلــم أنــه يمكــن منــع مثــل هــذه الحــوادث 
إذا أدارت الــدول تدفــق األشــخاص والمهاجريــن والالجئيــن بطريقــة منســقة. إذا لــم ُيتــرك تنقــل األشــخاص بيــد 

ــة والمهربيــن”.  ــات اإلجرامي العصاب

“تقريــر اللجنــة الدوليــة المســتقلة للتحقيــق فــي الجمهوريــة العربيــة الســوري إلــى الــدورة العاديــة ال51 لمجلــس حقــوق اإلنســان”، لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن . 	.
الجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة، الفقــرة 9، )14 أيلــول 2022(.

»تقريــر اللجنــة الدوليــة المســتقلة للتحقيــق فــي الجمهوريــة العربيــة الســوري إلــى الــدورة العاديــة ال51 لمجلــس حقــوق اإلنســان«، لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن . 	.
الجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة، الموجــز، )14 أيلــول 2022(.
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https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/5891/2022/en/
https://www.rescue.org/press-release/irc-warns-pushbacks-are-costing-lives-39-refugees-remain-trapped-dangerous-islet-near
https://www.reuters.com/world/irc-calls-evacuation-refugees-trapped-islet-between-greece-turkey-2022-08-15/
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/9/632ede204.html
https://news.un.org/ar/story/2022/09/1112381
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https://undocs.org/ar/A/HRC/51/45
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https://undocs.org/ar/A/HRC/51/45
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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

ال يحــق أليــة حكومــة أن تقّيــم األوضــاع فــي ســوريا، ثــم بنــاًء علــى هــذا التقييــم تتخــذ قــرارات بترحيل الالجئين الســوريين 
لديهــا إلــى ســوريا، إنَّ مهمــة تقييــم األوضــاع فــي ســوريا هــي مــن وظيفــة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
المختصــة  المحليــة  الدوليــة، والمنظمــات  الحقوقيــة  الدوليــة، والمنظمــات  التحقيــق  الالجئيــن، ولجنــة  لشــؤون 

والفاعلــة بتوثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا، وجميــع هــؤالء أكــدوا أنَّ ســوريا بلــد غيــر آمــن.

وقــد أكدنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عشــرات التقاريــر، وكذلك وفقــًا لتقاريــر لجنة التحقيــق الدولية، 
أكدنــا تعــرض الالجئــون العائــدون إلــى أنمــاط االنتهــاكات نفســها التــي يعانــي منهــا الســكان المقيميــن فــي ســوريا 
والســبب األساســي هــو غيــاب القانــون وهيمنــة القمــع واالســتبداد وتمركــز الســلطات، ولــن يكــون هنــاك عــودة حــرة 

وكريمــة لالجئيــن دون تحقيــق انتقــال سياســي نحــو نظــام ديمقراطــي يحتــرم حقــوق اإلنســان.

فــي 10/ كانــون الثانــي نشــرت صحيفــة تــرو الهولنديــة تحقيقــًا صحفيــًا قالــت فيــه أن سياســة الدنمــارك تجــاه 
طالبــي اللجــوء الســوريين التــي تفتــرض أن أجــزاء مــن ســوريا أصبحــت آمنــة وأنهــا ســتعيد إلــى ســوريا طالبــي اللجــوء 
ــى  ــى مغــادرة الدنمــارك والتوجــه إل ــي اللجــوء الســوريين إل ــات مــن طالب ــن مــن تلــك المناطــق، دفعــت المئ القادمي
دول أوروبيــة أخــرى. وحســب الصحيفــة فقــد بلــغ عــدد الســوريين الذيــن غــادروا الدنمــارك 400 شــخص، توزعــوا علــى 

ألمانيــا وبلجيــكا والســويد وهولنــدا.

قامــت عــدد مــن الــدول األوروبيــة بمحــاوالت لنقــل الالجئيــن مــن أراضيهــا إلــى أراضــي دول ثالثــة، وفــي هــذا الســياق 
جــاءت محاولــة الحكومــة البريطانيــة نقــل مجموعــة مــن الالجئيــن مــن بينهــم الجئيــن ســوريين إلــى روانــدا، وقــد أكــدت 
هيومــان رايتــس ووتــش أنَّ روانــدا بلــد غيــر آمــن ويعانــي ســكانه مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان، وتــمَّ نقــد 
هــذه االنتهــاكات مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة نفســها. وفــي 14/ حزيــران أصــدرت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق 
اإلنســان حكمــًا أوقــف عمليــات الترحيــل، وقــد قالــت الســيدة شــيفون مواللــي، المقــرر الخــاص المعنــي باالتجــار 
بالبشــر، فــي 17/ حزيــران، إنَّ “هنــاك مخاطــر جســيمة تتمثــل فــي انتهــاك مبــدأ القانــون الدولــي الخــاص بعــدم اإلعــادة 

القســرية مــن خــالل النقــل القســري لطالبــي اللجــوء إلــى روانــدا”.

عمليات ترحيل الالجئين، وممارسات اإلعادة القسرية لطالبي اللجوء تشكل انتهاكًا للقانون الدولي:

ونقلــت وكالــة رويتــرز لألنبــاء فــي 12/ أيلــول عــن مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أّنــه تــم العثــور علــى جثــث 
6 ســوريين بينهــم 3 أطفــال علــى متــن قــارب لطالبــي اللجــوء وصــل إلــى مينــاء بوتســالو فــي جزيــرة صقليــة، ونقلــت 
الوكالــة عــن كيــارا كاردوليتــي، ممثلــة مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي إيطاليــا، أّن الضحايــا “ماتــوا 
مــن العطــش والجــوع والحــروق الشــديدة”. كمــا نقلــت وكالــة اسوشــيتد بــرس لألنبــاء فــي 15/ تشــرين األول عــن 
وكالــة حــرس الحــدود وخفــر الســواحل األوروبيــة )Frontex( وعــن الشــرطة اليونانيــة أّن 92 طالبــًا للجــوء ُأجبــروا مــن 
قبــل الســلطات التركيــة علــى العبــور إلــى اليونــان بعــد تجريدهــم مــن مالبســهم، وذكــرت الوكالــة أن معظمهــم مــن 
الجنســية الســورية واألفغانيــة، وبعضهــم كان لديــه إصابــات جســدية، وفــي 16/ تشــرين األول طالبــت مفوضيــة 

األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي تغريــدٍة لهــا بإجــراء تحقيــق كامــل حــول هــذا الحــادث.  

وتؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن النظــام الســوري وحلفــاءه هــم المســؤولون عــن إجبــار الســوريين 
علــى المخاطــرة بحياتهــم فــي رحــالت الهجــرة غيــر النظاميــة ســعيًا للوصــول إلــى بلــد أكثــر أمنــًا يوفــر أبســط متطلبــات 

العيــش الكريــم لهم.

https://www.trouw.nl/binnenland/deens-migratiebeleid-duwt-tientallen-syrische-vluchtelingen-richting-nederland-ik-kan-eindelijk-ontspannen~bc0fc238/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.lighthousereports.nl%2F
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7360933-10056317
 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-urges-uk-halt-transfer-asylum-seekers-rwanda
https://www.reuters.com/world/six-syrian-refugees-found-dead-boat-reaching-sicily-2022-09-12/
https://apnews.com/article/middle-east-greece-turkey-migration-7b0e4fc5e53a95876aec8c065da19cd8
https://twitter.com/Refugees/status/1581649909824237568
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الســلطات التركية اعتقلت  إن  لهــا  تقريــرٍ  فــي  ووتــش  رايتــس  هيومــن  قالــت منظمــة  األول  تشــرين   /24 فــي 
واحتجــزت ورّحلــت بشــكل تعســفي مئــات الرجــال والفتيــان الســوريين الالجئيــن، حتــى األطفــال غيــر المصحوبيــن 
بذويهــم، إلى ســوريا بين شــباط وتمــوز/ 2022، مــا يشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي، وأضــاف التقريــر أّن تصنيــف تركيــا 

ــدولة ثالثــة آمنــة ال يتماشــى مــع حجــم عمليــات ترحيــل الالجئيــن الســوريين إلــى شــمال ســوريا.  كـ

فــي 4/ تمــوز نقلــت الوكالــة الوطنيــة لألنبــاء اللبنانيــة عــن عصــام شــرف الديــن، وزيــر المهجريــن فــي حكومــة تصريــف 
األعمــال اللبنانيــة أّن هنــاك خطــة لــدى الدولــة اللبنانيــة تقــوم علــى إعــادة 15 ألــف الجــئ ســوري شــهريًا، وأضــاف 
“مرفــوض كليــًا أال يعــود النازحــون الســوريون إلــى بالدهــم بعدمــا انتهــت الحــرب فيهــا وباتــت آمنــة”. وتعليقــًا علــى 
ذلــك، قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي 6/ تمــوز إّن اإلعــادة القســرية لالجئيــن الســوريين مــن قبــل 
ــر آمنــة، وإّن الخطــة الحكوميــة اللبنانيــة بإعــادة 15 ألــف الجــئ ســوري شــهريًا  الســلطات اللبنانيــة غيــر قانونيــة وغي
إلــى ســوريا هــي خطــوة ستشــكل انتهــاكًا واضحــًا اللتزامــات لبنــان الدوليــة، وإنــه علــى الحكومــات الدوليــة المانحــة 

ــة إلــى ســوريا. ــًا لإلعــادة القســرية أو الجبري التصــدي علن

وفــي 8/ أيلــول وجــه نجيــب ميقاتــي، رئيــس الحكومــة اللبنانيــة، رســالة إلــى أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم 
المتحــدة، قــال فيهــا إّن لبنــان “يدعــو دون إبطــاء إلــى البــدء بتنفيــذ اآلليــات الدوليــة الــواردة فــي النصــوص المعتمــدة 

لــدى المفوضيــة العليــا لالجئيــن ومجلســها التنفيــذي حــول عــودة الالجئيــن”.

وفــي 13/ تشــرين األول نقــل موقــع قنــاة الحــرة عــن دالل حــرب، المتحدثــة اإلعالميــة باســم مفوضيــة األمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن فــي لبنــان، “ال تســهل مفوضيــة الالجئيــن وال تشــجع فــي الوقــت الحالــي عــودة طوعيــة واســعة 
النطــاق لالجئيــن مــن لبنــان إلــى ســوريا”، ومــن جهتهــا قالــت منظمــة العفــو الدوليــة، فــي 14/ تشــرين األول فــي بيــاٍن 
لهــا إّن الســلطات اللبنانيــة بتســهيلها لعمليــات العــودة هــذه ُتعــّرض الالجئيــن الســوريين عــن علــم لخطــر التعــرض 

ألشــكال بشــعة مــن االنتهــاكات واالضطهــاد عنــد عودتهــم إلــى ســوريا.

وفــي 26/ تشــرين األول قالــت وكالــة فرانــس بــرس إن دفعــًة مــن الالجئيــن الســوريين غــادرت األراضــي اللبنانيــة 
باتجــاه األراضــي الســورية، وذلــك فــي إطــار خطــة الحكومــة اللبنانيــة إلعــادة الالجئين الســوريين بالتنســيق مــع النظام 
الســوري، وأضافــت الوكالــة أن عــدد المغادريــن فــي هــذه الدفعــة هــو 750 شــخصًا، ونقلــت وكالــة ســانا فــي اليــوم 
ذاتــه أن دفعــة مــن الالجئيــن الســوريين العائديــن مــن لبنــان دخلــوا األراضــي الســوري مــن معبــر الدبوســية الحــدودي. 
وتعليقــًا علــى ذلــك قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي نفــس اليــوم، فــي 
مؤتمــر صحفــي فــي نيويــورك إّن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ال تنظــم عمليــة “العــودة 
الطوعيــة واســعة النطــاق الجاريــة حاليــًا”، وأشــار إلــى أن المفوضيــة ســتواصل مراقبــة الوضــع، لكنهــا ليســت معنيــة 

بالعمليــة بشــكل مباشــر.

فــي 15/ تشــرين الثانــي ذكــر موقــع The Local الدنماركــي أن الالجئيــن الســوريين الذيــن ُألغيــت إقامتهــم فــي الدنمــارك 
معرضــون للخطــر فــي حــال ســافروا إلــى بالدهــم، ونقــل الموقــع عــن المجلــس الدنماركــي لالجئيــن ومنظمــات 
إنســانية أخــرى بــأن ســلطات الهجــرة الدنماركيــة ال تأخــذ بجديــة التقاريــر التــي تتحــدث عــن االنتهــاكات التــي تعــرَّض 

لهــا الالجئــون الســوريون الذيــن عــادوا إلــى ســوريا عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن تجديــد تصاريــح إقامتهــم.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/551686/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.hrw.org/ar/news/2022/07/06/forced-return-syrians-lebanon-unsafe-and-unlawful
http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=21990
https://www.alhurra.com/syria/2022/10/13/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/10/lebanon-stop-the-so-called-voluntary-returns-of-syrian-refugees/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221026-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://sana.sy/?p=1770483
https://news.un.org/ar/story/2022/10/1114602
https://news.un.org/ar/story/2022/10/1114602
https://www.thelocal.dk/20221115/danish-authorities-criticised-for-defying-own-report-on-syrian-asylum-claims/
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تميــز النظــام الســوري بارتــكاب انتهــاكات إضافيــة يطــال 

أثرهــا الالجئيــن والنازحيــن حتــى بعــد أن تــمَّ تشــريدهم 

قســريًا، وتجســد ذلــك فــي القوانيــن التعســفية التــي 

أصدرهــا علــى مــدار ســنوات، والتــي عمــل مــن خاللهــا 

ومحاصيــل  ألراٍض  والســرقة  النهــب  تشــريع  علــى 

وممتلــكات الاجئيــن والنازحيــن، وفــي العــام المنصــرم 

األراضــي  نهــب  فــي  الســوري  النظــام  اســتمر   2022

والممتلــكات، عبــر إجــراءات تظهــر أنهــا نظاميــة، وقــد 

ســجلنا نهبــه المزيــد مــن أراضــي النازحيــن والالجئيــن، 

“المــزادات  التغطيــة علــى ذلــك عبــر تكتيــك  ومحاولــة 

العلنيــة”.

فــي 29/ أيلــول/ 2022 أعلــن النظــام الســوري عبــر األمانــة 

علنيــة  مــزادات  ثالثــة  عــن  إدلــب  لمحافظــة  العامــة 

وتنــصُّ  المحافظــة.  ريــف  فــي  زراعيــة   
ٍ

أراض شــملت 

زراعيــة   
ٍ

أراض علنيــة لضمــان  مــزادات  علــى  اإلعالنــات 

اإلعالنــات  عنونــة  تمــت  كامــل،  زراعــي  موســم  لمــدة 

ــة”، ويشــير اإلعــالن  ــارة “إعــالن مــزاد بالســرعة الكلي بعب

إلــى أن المســاحات التــي تضمنهــا تقديريــة قابلــة للزيــادة 

والنقصــان، وســيتم تســليم المحاضــر علــى أرض الواقــع 

قبــل  مــن  رســمية منظمــة  تســليم  بموجــب محاضــر 

اللجنــة المختصــة، ولــم يتضمــن اإلعــالن تحديــد مواقــع 

علــى  اقتصــر  بــل  مالكيهــا،  أســماء  أو  األراضــي  هــذه 

ذكــر أســماء القــرى والمناطــق وإلــى جانبهــا المســاحة 

انعقــاد  مــكان  اإلعــالن  وحــّدد  للمزايــدة.  المعروضــة 

فــي  إدلــب  لمحافظــة  المؤقــت  “المبنــى  فــي  المــزاد 

خــان  منطقــة  األول  المــزاد  وشــمل  شــيخون”.  خــان 

منطقــة  والثالــث  النعمــان،  معــرة  والثانــي  شــيخون، 

ســراقب أبــو الضهــور. ووفقــًا لـــ “ثائــر ســلهب” محافــظ 

فــإن  الســوري،  للنظــام  التابعــة  الحكومــة  فــي  إدلــب 

األراضــي المشــمولة بالمــزادات العلنيــة تعــود ملكيتهــا 

الشــمال  فــي  الموجوديــن  األنظــار  عــن  “المتواريــن  لـــ 

ي”.  الســور

النظام السوري يقونن السيطرة على الممتلكات ويستولي على ممتلكات المشردين قسرياً عبر مزادات علنية: 

بعنــوان  تقريــرًا  األول  تشــرين   /20 فــي  أصدرنــا  وقــد 

عــن  إدلــب  محافظــة  فــي  يعلــن  الســوري  “النظــام 

مــزادات جديــدة ألراضــي النازحيــن والاجئيــن بهــدف 

الســيطرة عليهــا” أشــرنا فيــه إلــى أنَّ مصــادرة النظــام 

هــذه  عبــر  المشــردين  وممتلــكات  ألراضــي  الســوري 

األســاليب المخادعــة تعتبــر عمليــة نهــب، وترقــى إلــى 

جريمــة حــرب. ونؤكــد أّن عمليــة اســتيالء النظــام علــى 

ــخ عمليــة  ممتلــكات مئــات اآلالف مــن معارضيــه ترسِّ

القســري، وهــي محاولــة لهندســة  اإلخــالء والتشــريد 

بالضــرورة  ل  وُتشــكِّ واالجتماعيــة،  الســكانية  التركيبــة 

عقبــة أساســية أمــام عــودة الالجئيــن والنازحيــن.

بلغــت  فقــد  إحصائــه  مــن  فريقنــا  تمكــن  وحســبما 

مســاحة األراضــي الزراعيــة التــي شــملتها إعالنــات هــذه 

المــزادات قرابــة 570 ألــف دونــم بالحــد األدنــى. وتظهــر 

الخريطــة التفاعليــة التاليــة مواقــع أبــرز القــرى والبلــدات 

التــي وردت فــي إعالنــات المــزادات العلنيــة الثالثــة. 

منطقة معرة النعمان
منطقة معرة النعمان

منطقة خان شيخون

منطقــة ســراقب أبــو 
الضهور

https://news.sn4hr.org/ar/?p=83237
https://news.sn4hr.org/ar/?p=82771
https://news.sn4hr.org/ar/?p=83237
https://alwatan.sy/archives/320556?fbclid=IwAR09avVDKuznSnf-b4DN4zkSkUFZvBJL2_4qUZdm9eS1Y4cfG1F1OwDJXt4
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1wCd-W-PoE_mHhI9_gIki8u0topAdLUY&ll=35.66691535769375%2C36.822115472222244&z=10
https://snhr.org/arabic/?p=16339
https://snhr.org/arabic/?p=16339
https://snhr.org/arabic/?p=16339
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1wCd-W-PoE_mHhI9_gIki8u0topAdLUY&ll=35.66691535769375%2C36.822115472222244&z=10
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سادســًا: أبرز الوقائع على صعيد األوضاع السياســية والعســكرية 
والحقوقية والتحقيقات المتعلقة بالشــأن الســوري في عام 2022:

ألف: أبرز األحداث السياسية: 

فــي 11/ كانــون الثانــي وّجــه أعضــاء مــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب األمريكــي ولجنــة العالقــات الخارجيــة 
بمجلــس الشــيوخ األمريكــي رســالًة إلــى الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن مطالبيــن فيهــا إدارتــه بتعزيــز موقــف الواليــات 
المتحــدة مــن عــدم الســماح بإعــادة دمــج النظــام الســوري فــي المجتمــع الدولــي بــدون إجــراء محاســبة، وأضافــت 
الرســالة أن الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام الســوري موثقــة بشــكل دقيــق، حيــث اســتخدم النظــام الســوري الســالح 
الكيميائــي ضــد المدنييــن وذلــك بمســاندة روســيا وإيــران، وحــّث الموقعــون علــى الرســالة الرئيــس بايــدن التخــاذ 

آليــات الــردع الالزمــة فــي قانــون قيصــر لضمــان عــزل النظــام الســوري دوليــًا.

فــي 12/ كانــون الثانــي قــال موقــع )DW( أن مجلــس الــوزراء األلمانــي وافــق علــى تمديــد مهمــة القــوات األلمانيــة 
لمكافحــة تنظيــم داعــش، وقــد تضمــن قــرار التمديــد تعديــالت مــن ضمنهــا اســتبعاد ســوريا بشــكل رســمي 

كمنطقــة عمليــات للجيــش األلمانــي، واإلبقــاء علــى مهــام القــوات فــي العــراق لمــدة 9 أشــهر.

فــي 27/ كانــون الثانــي قــال مارتــن غريفيــث، وكيــل األمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية، خــالل جلســة اســتماع 
فــي مجلــس األمــن عــن التطــورات المتعلقــة بالشــأن اإلنســاني فــي ســوريا “إننــا نخــذل الشــعب الســوري صغــارًا 

ــزاع فــي ســوريا. ــة الن ــى خلفي ــا مدنييــن عل ــى اســتمرار مقتــل ضحاي ــارًا”. مشــيرًا إل وكب

فــي 31/ كانــون الثانــي قــال نيــد برايــس، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، فــي مؤتمــرٍ صحفــي إّن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة مــا زالــت تعتقــد أن الوقــت ليــس مناســبًا ألي تطبيــع عالقــات مــع النظــام الســوري، وأضــاف أّن 

الوقــت اآلن هــو لمحاســبة هــذا النظــام علــى الفظائــع التــي ارتكبهــا.

ــزع الســالح، خــالل إحاطتهــا أمــام جلســة  ــة الســامية لشــؤون ن فــي 28/ شــباط قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثل
لمجلــس األمــن بشــأن ســوريا، “إن أي اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة أمــر غيــر مقبــول وال يــزال غيــاب المســاءلة عــن 
االســتخدام الســابق لهــذه األســلحة يمثــل وصمــة عــار فــي ضميــر المجتمــع الدولــي”. وأضافــت أّن منظمــة حظــر 
األســلحة الكيميائيــة تحــاول منــذ مــا يقــارب 10 أشــهر تحديــد موعــد للمحادثــات فــي دمشــق، ولكــن النظــام الســوري 

يقابــل ذلــك برفضــه منــح تأشــيرة الدخــول ألحــد أعضــاء بعثــة المنظمــة.

فــي 3/ آذار نشــر موقــع وزارة الخارجيــة األمريكيــة بيانــًا مشــتركًا مــع كل مــن ممثلــي دول فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا 
والنــروج وتركيــا ومصــر والســعودية وقطــر واألردن والعــراق وممثليــن عــن االتحــاد األوروبــي والجامعــة العربيــة، 
عقــب اجتماعهــم لمناقشــة الوضــع فــي ســوريا، أعــرب البيــان عــن التــزام هــذه الــدول بتحقيــق حــل ســلمي لألزمــة 
فــي ســوريا علــى أســاس قــرار مجلــس األمــن 2254، بمــا يضمــن كرامــة كل الســوريين. كمــا شــدد البيــان علــى 
ضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية، ومواصلــة الضغــط مــن أجــل المحاســبة والمســاءلة بمــا يخــص الجرائــم 
التــي ارتكبــت فــي ســوريا، وخصوصــًا اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وكذلــك يجــب الضغــط مــن أجــل إطــالق ســراح 

ــن. ــر المفقودي المعتقليــن تعســفيًا والكشــف عــن مصي

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.

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/220111%20-%20TO%20POTUS%20-%20U.S.%20Syria%20Policy%20-%20SFRC%20and%20HFAC.pdf
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-60400598
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1092722
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-january-31-2022/
https://news.un.org/ar/story/2022/02/1095202
https://www.state.gov/joint-statement-of-the-syria-special-envoy-meeting/
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ــه لــم يرصــد  ــه إن ــو الغيــط، أميــن الجامعــة العربيــة، قول فــي 10/ آذار نقلــت صحيفــة الشــرق األوســط عــن أحمــد أب
وجــود توافــق بيــن الــدول العربيــة علــى مســألة إعــادة عضويــة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة، وذلــك خــالل مؤتمــر 
صحفــي عقــب اجتمــاع الــدورة 157 لمجلــس الجامعــة العربيــة علــى المســتوى الــوزاري فــي 9/ آذار. والــذي تــم فيــه 
التوافــق علــى تاريــخ انعقــاد القمــة العربيــة المقبلــة فــي الجزائــر فــي اليوميــن األول والثانــي مــن تشــرين الثانــي مــن 

ــه 2022. العــام ذات

 لــه فــي الذكــرى الحاديــة عشــر النــدالع 
ٍ
فــي 11/ آذار قــال أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي بيــان

الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، إّن مــا تعــرض لــه الســوريون مــن معانــاة ليــس لــه مثيــل فــي التاريــخ 

الحديــث، ويجــب أال يكــون هنــاك أي إفــالت مــن العقــاب فــي ســوريا. 

فــي 15/ آذار أصــدرت وزارة خارجيــة الواليــات المتحــدة بيانــًا صحفيــًا مشــتركًا مــع كل مــن فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا 

والمملكــة المتحــدة، وذلــك بمناســبة الذكــرى الـــ 11 علــى انــدالع الحــراك الشــعبي فــي ســوريا، قــال البيــان إّن الوقت قد 

حــان ألن يوقــف النظــام الســوري وداعميــه، بمــن فيهــم روســيا وإيــران، هجومهــم الوحشــي علــى الشــعب الســوري، 

وأكــد البيــان إنــه فــي الوقــت الحالــي ال يمكــن لالجئيــن وال النازحيــن الســوريين العــودة إلــى ديارهــم وفــق معاييــر األمــم 

المتحــدة، فــي ظــّل خوفهــم مــن التعــرض للعنــف واالعتقــال التعســفي والتعذيــب، وأكــدت الــدول المشــاركة فــي 

البيــان أنهــا ال تدعــم أيــة جهــود مبذولــة لتطبيــع العالقــات مــع النظــام الســوري، كمــا أنهــا لن تقــوم بتطبيــع العالقات 

معــه، ولــن ترفــع العقوبــات المفروضــة عليــه، كمــا أنهــا لــن تمــول عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا مــا لــم يتــم إحــراز 

تقــدم ملمــوس فــي مســار الحــل السياســي بنــاًء علــى قــرار مجلــس األمــن 2254.

فــي 16/ آذار أصــدر الممثــل األعلــى لالتحــاد األوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة األمنيــة بيانــًا بمناســبة الذكــرى 

الـــ 11 علــى انطــالق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا، جــاء فيــه أّن الشــعب الســوري ال يــزال أولويــة بالنســبة إلــى االتحــاد 

 دائــم وشــامل فــي ســوريا. 
ٍ

 سياســي
ٍ

األوروبــي، وأضــاف أن علــى المجتمــع الدولــي أن يواصــَل الّســعَي إلــى إيجــاد حــل

وبحســب البيــان “ال تطبيــع مــع النظــام الســوري، وال إعــادة إعمــار، وال رفــع للعقوبــات إلــى أن يتــم التوّصــل إلــى حــّل 

سياســّي ينســجم مــع قــرار مجلــس األمــن الدولــي 2254”.

بيــن 21 و25 آذار انعقــدت الجولــة الســابعة الجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية فــي مدينــة جنيــف، ضمــن إطــار 

الحــل السياســي فــي ســوريا وفقــًا للقــرار األممــي 2254، بإشــراف غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى 

ســوريا، لــم تحــرز الجولــة أي تقــدم ملمــوس فــي هــذا المســار، وقــد أصــدر المبعــوث األممــي بيانــًا صحفيــًا فــي 25/ آذار 

تعليقــًا علــى اختتــام الجلســة، ذكــر فيــه أنــه كان مــن المتوقــع فــي ختــام الجلســة أن تقــدم الوفــود مراجعــات تعكــس 

محتــوى المناقشــات خــالل األيــام األربعــة الســابقة، لكنهــا تقدمــت ببعــض التنقيحــات علــى بعــض النصــوص 

المقدمــة.

فــي 26/ نيســان قــال غيــر بيدرســون، المبعوث الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا، خــالل إحاطــة لــه أمــام مجلــس 

األمــن، “رغــم أّن الصــراع فــي ســوريا ال يتصــدر نشــرات األخبــار حاليــًا، لكــن يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يركــز علــى 

تحقيــق حــل سياســي شــامل هنــاك”، وأضــاف أّن ســوريا ال تــزال مــن بيــن أكبــر األزمــات اإلنســانية فــي هــذه الحقبــة، 

 فــي العالــم، حيــث إّن جيــاًل كامــاًل ولــد وترعــرع فــي حالــة نــزوح.
ٍ
وأكبــر أزمــة نــزوح

https://aawsat.com/home/article/3522091/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/2529569
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/2529569
https://www.un.org/sg/en/node/262340
http://state.gov/joint-statement-on-the-occasion-of-the-11-year-anniversary-of-the-syrian-uprising/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/112993/node/112993_ar
https://twitter.com/UNEnvoySyria/status/1505914650172575752?s=20&t=LbdGYj-9bhsGTBODj5i1bg
https://specialenvoysyria.unmissions.org/united-nations-special-envoy-syria-geir-o-pedersen-statement-conclusion-seventh-session-small-body
https://news.un.org/en/story/2022/04/1117012
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فــي 29/ نيســان قالــت جالينــا بورتــور، نائبــة المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، “ال يــزال النظــام 

الســوري فــي حالــة عــدم امتثــال التفاقيــة األســلحة الكيميائيــة”، وأضافــت أّن اإلدارة األمريكيــة ســتواصل العمــل 

لمحاســبة النظــام الســوري علــى اســتخدامه المتكــرر لألســلحة الكيميائيــة ضــد شــعبه، إضافــة إلــى مواصلــة الجهــود 

لمحاســبة روســيا علــى عملهــا المســتمر فــي حمايــة النظــام الســوري مــن المســاءلة عــن اســتخدامه األســلحة 

ــة. الكيمائي

علــى مــدار يومــي 9 و10 أيــار انعقــد مؤتمــر بروكســل الســادس حــول “دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة” الــذي 

نظمــه االتحــاد األوروبــي بحضــور أكثــر مــن خمســة وســبعين وفــدًا مــن البلــدان المجــاورة الُمضيفــة لاجئيــن 

وبلــدان شــريكة والــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي والمنظمــات الدوليــة والمحليــة بمــا فــي ذلــك األمــم 

المتحــدة، تعهــدت فــي ختامــه الــدول المجتمعــة بتقديــم 6.4 مليــار يورو لعــام 2022 لســوريا ودول الجــوار التــي 

تســتضيف الالجئيــن الســوريين. وهــي أقــل مــن الحاجــة التــي أعربــت عنهــا األمــم المتحــدة والتــي بلغــت قرابــة 10.5 

مليــار دوالر، وكنــا قــد أعربنــا فــي مناســبات عــدة عــن أســفنا لتحــول الغايــة مــن عقــد المؤتمــر إلــى جمــع األمــوال 

للشــعب الســوري والتغاضــي عــن الجوانــب السياســية والحقوقيــة التــي كانــت مــن أهــداف المؤتمــر فــي بداياتــه، 

حيــث لــم يتــم فــي المؤتمــر اتخــاذ إجــراءات جــادة فــي ســبيل تحقيــق األمــان للمدنييــن والضغــط علــى األطــراف الفاعلــة 

ــة االنتقــال السياســي أو تحقيــق خطــوات فــي مســار المحاســبة. ــق عملي فــي ســبيل تحقي

فــي 12/ أيــار نشــرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة بيانــًا صحفيــًا قالــت فيــه إّن مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة فــي وزارة 

الخزانــة األمريكيــة ســمح باســتثناء بعــض األنشــطة االســتثمارية فــي مناطــق شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري مــن العقوبــات األمريكيــة، ضمــن مــا قالــت إنهــا »اســتراتيجية معــدة لهزيمــة 

ــم تحريرهــا مــن ســيطرة  ــي ت ــق االســتقرار االقتصــادي فــي المناطــق الت ــة اإلســالمية مــن خــالل تحقي ــم الدول تنظي

التنظيــم اإلرهابــي«، وأضــاف البيــان أّن وزارة الخزانــة األمريكيــة لــم تســمح بــأي تعامــالت مالية أو نشــاطات اقتصادية 

مــع حكومــة النظــام الســوري أو أي جهــات مدرجــة تحــت العقوبــات األمريكيــة. 

فــي 17/ أيــار نشــرت قيــادة قــوات جيــش الواليــات المتحــدة األمريكيــة مذكــرة عــن “الخســائر المدنيــة” جــراء الهجمــة 

الجويــة التــي شــنتها القــوات األمريكيــة فــي محيــط بلــدة الباغــوز شــرق ســوريا فــي 18/ آذار/ 2019، جــاء فيهــا “لــم 

تحــدث انتهــاكات لقواعــد االشــتباك، أو قانــون الحــرب”، ولكــن مــا حــدث أّن قيــادة القــوة البريــة األمريكيــة “اعتمــدت 

علــى بيانــات لــم تكــن دقيقــة بالكامــل” حيــث إنــه “وبــدون علــم قيــادة القــوة البريــة األمريكيــة كان المدنيــون داخــل 

نصــف قطــر دائــرة االنفجــار ممــا أدى إلــى وقــوع ضحايــا مدنييــن”. وجــاء فــي تعليــق لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 

حــول المذكــرة، نشــرته فــي 19/ أيــار، أنهــا منقوصــة وال ُتحّمــل أي شــخص المســؤولية وتفتقــر للشــفافية وتنقصهــا 

معلومــات مــن شــهود، كمــا لــم تــرد أي إشــارة إلــى تعويضــات للمدنييــن المتضرريــن الذيــن تــم االعتــراف بوجودهــم.

فــي 30/ أيــار بــدأت الجولــة الثامنــة مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية فــي مدينــة جنيــف، ضمــن إطــار الحــل 

السياســي فــي ســوريا وفقــًا للقــرار األممــي 2254، بإشــراف غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا.

فــي 8/ حزيــران قالــت باربــرا ليــف، مســاعدة وزيــر الخارجيــة األميركــي لشــؤون الشــرق األدنــى، فــي بيــاٍن لهــا خــالل 

جلســة اســتماع عقدهــا مجلــس الشــيوخ األمريكــي للعالقــات الخارجيــة لمناقشــة السياســة الخارجيــة األمريكيــة 

تجــاه ســوريا، “ســنواصل اســتخدام كل أدواتنــا، بمــا فــي ذلــك قانــون قيصــر، للضغــط علــى نظــام األســد”، وقالــت إّن 

االســتقرار والســالم الدائميــن فــي ســوريا لــن يكونــا ممكنيــن بــدون تحقيــق العدالــة للشــعب الســوري.

https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-april-29-2022/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region_en
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/20220510_List_of_B6C_Participants_v3.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/20220510_List_of_B6C_Participants_v3.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2962
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2962
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/20220510_List_of_B6C_Participants_v3.pdf
https://news.un.org/ar/story/2022/05/1101312
https://news.un.org/ar/story/2022/05/1101312
https://news.un.org/ar/story/2022/05/1101312
https://www.state.gov/authorizing-specified-economic-activities-in-non-regime-held-areas-of-northeast-and-northwest-syria-in-support-of-d-isis-efforts/
https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html?searchResultPosition=1
https://media.defense.gov/2022/May/17/2002999192/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY-INDEPENDENT-REVIEW-OF-18-MARCH-2019-CIVILIAN-CASUALTY-INCIDENT-IN-BAGHUZ-SYRIA.PDF
https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html?searchResultPosition=1
https://www.hrw.org/ar/news/2022/05/20/us-flawed-military-review-civilian-casualties-syria
https://www.dailysabah.com/arabic/arab-world/2022/05/30/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.foreign.senate.gov/download/testimony06082201
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ــك  ــور ســلطان، وذل ــة ن ــة 18 مــن اجتماعــات أســتانا فــي العاصمــة الكازخي ــران الجول عقــدت فــي يومــي 15 و16/ حزي

بمشــاركة ممثليــن عــن الــدول الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، وممثــل عــن غيــر بيدرســون، مبعــوث األمــم المتحــدة 

الخــاص إلــى ســوريا، ووفــد عــن النظــام الســوري ووفــد ممثــل عــن المعارضــة الســورية، إضافــًة إلــى وفــود مــن دول 

لبنــان والعــراق واألردن وممثلــون عــن منظمــات دوليــة، وقــد نشــرت وزارة الخارجيــة الكازاخيــة علــى موقعها الرســمي 

بيانــًا ختاميــًا مشــتركًا لــكل مــن ممثلــي الــدول الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، لــم يحمــل أي قــرارات أو مســتجدات، 

وقــد أورد البيــان أّن الجولــة 19 مــن اجتماعــات أســتانا حــول ســوريا ســتعقد فــي نــور ســلطان أيضــًا فــي النصــف الثانــي 

مــن عــام 2022.

اســتمر النظــام الســوري وحليفــه الروســي بالعمــل علــى تعطيــل أيــة عمليــة سياســية ممكنــة تهــدف إلــى حــل 

سياســي محتمــل فــي ســوريا، فــي 16/ حزيــران نقلــت وكالــة ســبوتنيك الروســية عــن ألكســندر الفرينتييــف، مبعــوث 

الرئيــس الروســي الخــاص إلــى ســوريا، أّن روســيا اقترحــت نقــل مقــر اجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية من جنيف 

إلــى مســقط أو أبــو ظبــي، وأضــاف أن “الجزائــر ممكنــة أيضــًا كمنصــة”، ونقلــت الوكالــة أيضــًا تصريحــًا ســابقًا أليمــن 

ــًا يصلــح إلجــراء اجتماعــات  ــى مؤتمــر أســتانا 18، أن جنيــف “ليســت مكان سوســان، رئيــس وفــد النظــام الســوري إل

اللجنــة الدســتورية الســورية”.

فــي 20/ حزيــران قــال نجيــب ميقاتــي، رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال اللبنانيــة، إّن علــى المجتمــع الدولــي التعــاون 

مــع لبنــان إلعــادة الالجئيــن الســوريين إلــى بلدهــم “وإال فســيكون للبنــان موقــف ليــس مســتحبًا علــى دول الغــرب 

وهــو العمــل علــى إخــراج الســوريين مــن لبنــان بالطــرق القانونيــة، مــن خــالل تطبيــق القوانيــن اللبنانيــة بحــزم”، حســبما 

نقــل الموقــع الرســمي للجمهوريــة اللبنانيــة.

فــي 16/ حزيــران أصــدرت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بيانــًا مشــتركًا لعــدد مــن الهيئــات 

تدفــق  باســتمرار  الــذي يســمح   ،2585 رقــم  األمــن  قــرار مجلــس  لتجديــد  األمــن  أعضــاء مجلــس  دعــا  األمميــة، 

المســاعدات عبــر الحــدود مــدة 12 شــهرًا إضافيــة، حيــث إّن عــدم تجديــد القــرار ســيكون لــه عواقــب إنســانية وخيمــة 

علــى منطقــة شــمال غــرب ســوريا.

فــي 2/ تمــوز انعقــد االجتمــاع التشــاوري لــوزراء الخارجيــة العــرب فــي لبنــان، وأكــد وزيــر الخارجيــة الجزائــري، رمطــان 

ــع فــي عــودة ســوريا لشــغل مقعدهــا فــي الجامعــة العربيــة وال مشــكلة لديهــا  ــه أن بــالده “ال تمان لعمامــرة، خالل

فــي ذلــك” وفــق مــا نقلتــه وكالــة روســيا اليــوم، هــذا وقــد وصــل لعمامــرة إلــى العاصمــة الســورية فــي 24/ تمــوز فــي 

زيــارة رســمية اســتمرت يوميــن، تأتــي هــذه الخطــوات ضمــن المســاعي الحثيثــة للجزائــر إلعــادة التطبيــع مــع النظــام 

الســوري.

فــي 16/ تمــوز نشــر موقــع مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا، غيــر بيدرســون، بيانــًا 

قــال فيــه إّن المبعــوث الخــاص يأســف ألّن عقــد الــدورة التاســعة للهيئــة المصغــرة للجنــة الدســتورية، والتي كان من 

المقــرر عقدهــا مــن 25 إلــى 29/ تمــوز/ 2022 لــم يعــد ممكنــًا. وأضــاف البيــان أّن المبعــوث الخــاص شــدد علــى أهميــة 

قيــام جميــع األطــراف المعنيــة بحمايــة العمليــة السياســية الســورية وإبعادهــا عــن خالفاتهــم فــي أماكــن أخــرى مــن 

العالــم. كمــا نشــر وفــد هيئــة التفــاوض الســورية فــي اللجنــة الدســتورية تصريحــًا صحفيــًا فــي ذات اليــوم أوضــح فيــه 

ــدورة التاســعة فقــط  ــة الســورية ســيكون مســتعدًا للمشــاركة فــي ال ــة العربي ــل “أن وفــد الجمهوري ســبب التأجي

عندمــا تتــم تلبيــة مــا وصفــه بالطلبــات المقدمــة مــن االتحــاد الروســي”. وتعليقــًا علــى ذلــك قــال فرحــان حــق، نائــب 

المتحــدث الرســمي باســم األمــم المتحــدة، فــي 18/ تمــوز خــال مؤتمــر صحفــي لــه فــي مقــر األمــم المتحــدة “إننــا نعيــد 

التأكيــد علــى حياديــة جنيــف كمنبــر، ونريــد التأكيــد علــى إجــراء محادثــات جوهريــة وســنرى مــا ســيحدث الحقــًا. فــي هــذه 

المرحلــة ســيواصل الســيد بيدرســون مناقشــاته مــع األطــراف.”

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/documents/details/316986?lang=en
https://arabic.sputniknews.com/20220616/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1063707851.html
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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

ــة لمســار أســتانا، الرئيــس التركــي رجــب  ــدول الضامن فــي 19/ تمــوز انعقــدت قمــة طهــران التــي جمعــت رؤســاء ال

طيــب أردوغــان والروســي فالديميــر بوتيــن واإليرانــي إبراهيــم رئيســي فــي العاصمــة اإليرانيــة والتــي أكــدوا فيهــا حســب 

البيــان الختامــي الــذي نشــره موقــع الرئاســة الروســي، علــى “ضــرورة الحفــاظ علــى الهــدوء علــى األرض مــن خــالل 

التنفيــذ الكامــل لجميــع االتفاقــات بشــأن إدلــب” كمــا نــصَّ االتفــاق علــى تكليــف ممثلــي هــذه الــدول بمهمــة عقــد 

أســتانا 19 حــول ســوريا بحلــول نهايــة عــام 2022.

فــي 19/ تمــوز أصــدرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة تقريرهــا الســنوي عــن عمليــات االتجــار بالبشــر لعــام 2022 حــول 

العالــم، وجــاء فــي التقريــر أّن ســوريا هــي مــن بيــن الحكومــات الـــ 11 التــي لديهــا “سياســة أو نمــط موثــق لالتجــار بالبشــر، 

أو االتجــار بالبشــر ضمــن البرامــج الممولــة مــن الحكومــة، أو العمــل القســري فــي الخدمــات الطبيــة التابعــة للحكومــة 

أو القطاعــات األخــرى، واالســتعباد الجنســي فــي المعســكرات الحكوميــة، أو توظيــف أو تجنيــد األطفــال”.

فــي 21/ تمــوز عقــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اجتماعــًا لمناقشــة آليــة تســليم المســاعدات عبــر الحــدود 

إلــى شــمال غــرب ســوريا واســتخدام روســيا الفيتــو فــي مجلــس األمــن فــي 8/ تمــوز ضــد تمديــد اآلليــة مــدة ســنة 

إضافيــة، وقــد عقــد االجتمــاع بموجــب التفويــض الجديــد للجمعيــة العامــة لالنعقــاد فــي غضــون 10 أيــام عمــل فــي 

حالــة اســتخدام حــق النقــض فــي مجلــس األمــن، وقــد بــرر منــدوب روســيا اســتخدام بــالده الفيتــو؛ بــأن مشــروع القــرار 

ــًا،  ــم يكــن كافي ــة ل ــة إذا رأى أعضــاء المجلــس أّن عمــل اآللي ــد اآللي ــدم ال يحــدد طريقــة محــددة إلنهــاء تجدي ــذي ُق ال

بينمــا قــال منــدوب الواليــات المتحــدة “روســيا اســتخدمت حــق النقــض ضــد 17 قــرارًا لمجلــس األمــن بشــأن ســوريا 

منــذ بــدء الصــراع فــي ســوريا، وذلــك ســعيًا إلــى حمايــة نظــام األســد مــن المســاءلة ودعــم موقفــه المتهــاوي فــي 

المجتمــع الدولــي”، وقــد وصــف ممثــل أيرلنــدا حــق النقــض الروســي االنفــرادي بأنــه “عمــل عديــم الضميــر، حيــث يضــع 

هــذا الفيتــو شــريان الحيــاة األساســي ألربعــة مالييــن ســوري فــي خطــر”.

فــي 31/ تمــوز قالــت صحيفــة التلغــراف إّن الحكومــة البريطانيــة متهمــة بخــرق القوانيــن وذلــك لتمويلهــا ســجنًا 

فــي شــمال شــرق ســوريا يحــوي أشــخاصًا يشــتبه أنهــم كانــوا يتبعــون لتنظيــم داعــش، بمــا فيهــم أطفــال. وقالــت 

ــى  ــة، واحــد منهــم عل الصحيفــة إن 750 طفــاًل ال تتجــاوز أعمارهــم 9 أعــوام، بمــن فيهــم أطفــال مــن جنســيات غربي

األقــل يحمــل الجنســية البريطانيــة، يقبعــون فــي هــذا الســجن دون توجيــه أي اتهــام أو مثولهــم أمــام أي محكمــة.

فــي 1/ آب أصــدرت وزارة األمــن الداخلــي األمريكيــة قــرارًا قالــت فيــه إنــه تــم تمديــد تصنيــف ســوريا ضمــن الــدول التــي 

يمكــن أن يســتفيد مواطنوهــا، واألفــراد الذيــن ليــس لديهــم جنســية والذيــن أقامــوا بشــكل اعتيــادي فــي ســوريا، مــن 

وضــع الحمايــة المؤقتــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وذلــك لمــدة 18 شــهرًا، اعتبــارًا مــن 1/ تشــرين األول/ 2022.

فــي 2/ آب/ 2022 قــدم األميــن العــام لألمــم المتحــدة تقريــره إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، والــذي جــاء 

عمــاًل بقــرار الجمعيــة رقــم 53228/76، وجــاء فــي التقريــر أنــه ينبغــي إنشــاء كيــان دولــي مســتقل جديــد مكــرس تحديــدًا 

لمســألة المفقوديــن فــي ســوريا، وتنــاط بــه واليــة واســعة النطــاق، وأن يصمــم علــى أســاس نهــج محــوره الضحايــا 

والناجــون، ويشــمل جميــع األســر. 
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http://en.kremlin.ru/supplement/5825
https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/
https://press.un.org/en/2022/ga12436.doc.htm
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/07/31/dark-danger-lost-boys-syrias-prison-system/
https://www.federalregister.gov/documents/2022/08/01/2022-16508/extension-and-redesignation-of-syria-for-temporary-protected-status
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/76/890&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/76/228&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/76/228&Lang=A
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فــي 4/ آب قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش إن قــرار مجلــس الدولــة الهولنــدي الصــادر فــي تمــوز الفائــت 

والقاضــي بعــدم إمكانيــة نقــل طالبــي اللجــوء الســوريين فــي هولنــدا تلقائيــًا إلــى الدنمــارك بموجــب اتفــاق دبلــن 

لالتحــاد األوروبــي، والــذي خلــص أيضــًا إلــى أنــه ال يمكــن االعتقــاد بــأن الســلطات الدنماركيــة تحتــرم حظــر المعاملــة 

ــي. ــي اللجــوء الســوريين فــي االتحــاد األوروب ــة طالب الالإنســانية، هــو قــرار يســاعد فــي حماي

فــي 10/ آب أصــدر الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن بيانــًا فــي الذكــرى العاشــرة الختفــاء الصحفــي األمريكــي أوســتن تايــس 

ــل مســؤولية اختطافــه للنظــام الســوري، حســبما أورد البيــان الــذي  فــي مدينــة دمشــق فــي 13/ آب/ 2013، وحمَّ

نشــره موقــع البيــت األبيــض” نحــن نعلــم علــى وجــه اليقيــن أنــه محتجــز مــن قبــل الحكومــة الســورية.” وقــد أصــدرت 

وزارة الخارجيــة فــي حكومــة النظــام الســوري فــي 17/ آب بيانــًا وصفــت فيــه هــذه التصريحــات بـــ “المضللــة والبعيــدة 

القنصليــة  للعالقــات  فيينــا  اتفاقيــات  أحــكام  “خرقــت  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  أّن  وأضافــت  المنطــق”  عــن 

والدبلوماســية حيــن غضــت الطــرف بــل وشــجعت العشــرات مــن مواطنيهــا علــى الســفر إلــى ســوريا والدخــول إلــى 

أراضيهــا بشــكل غيــر شــرعي وإلــى مناطــق تواجــد المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة”.

فــي 21/ آب أصــدر نيــد برايــس، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، بيانــًا فــي الذكــرى الســنوية التاســعة 

للهجــوم الكيميائــي الــذي نفذتــه قــوات النظــام الســوري فــي غوطتــي ريــف دمشــق، قــال فيــه إنــه ال يمكــن أن يكــون 

هنــاك إفــالت مــن العقــاب ألولئــك الذيــن يســتخدمون األســلحة الكيميائيــة، وإّن الواليــات المتحــدة تســتخدم جميــع 

ــز المســاءلة عــن مثــل هــذه الهجمــات. األدوات المتاحــة لتعزي

يومــي 30 و31/ آب عقــد مبعوثــون مــن جامعــة الــدول العربيــة ومصــر واالتحــاد األوروبــي وفرنســا وألمانيــا والعــراق 

واألردن والنرويــج وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة اجتماعــًا فــي 

مدينــة جنيــف لمناقشــة األزمــة فــي ســوريا، أكــد المجتمعــون فــي نهايــة االجتمــاع علــى التزامهــم بالتوصــل إلــى حــل 

سياســي فــي ســوريا بمــا يتفــق مــع قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254، حســبما ورد فــي البيــان المشــترك الــذي 

نشــره موقــع وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي 31/ آب. كمــا أكــد البيــان أيضــًا علــى ضــرورة مواصلــة الضغــط مــن أجــل 

المســاءلة والمحاســبة عــن جميــع الفظائــع والجرائــم التــي ارتكبــت فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة.

فــي 3/ أيلــول نقلــت وكالــة أنبــاء الفاتيــكان الرســمية عــن البابــا فرنســيس، بابــا الفاتيــكان، أن األزمــة فــي ســوريا 

ال تــزال واحــدة مــن أخطــر األزمــات علــى مســتوى العالــم، وذلــك مــن حيــث الدمــار، وحجــم االحتياجــات اإلنســانية 

المتزايــدة، واالنهيــار االجتماعــي واالقتصــادي، والفقــر والمجاعــة التــي وصلــت إلــى مســتويات كارثيــة، فــي ظــل وجــود 

مــا يقــارب 14 مليــون شــخصًا، أي مــا يقــرب أكثــر مــن نصــف عــدد الســكان قبــل األزمــة، يعيشــون حالــة نــزوح داخلــي أو 

لجــوء خــارج البــالد، وفــي ذات الســياق نقلــت وكالــة األنبــاء الكاثوليكيــة فــي اليــوم ذاتــه عــن الكاردينــال ماريــو زينــاري، 

ممثــل بابــا الفاتيــكان فــي ســوريا، قولــه “يعيــش أكثــر مــن 90 ٪ مــن الســكان فــي ســوريا تحــت خــط الفقــر، وتشــير 

اإلحصائيــات إلــى أن العديــد مــن األطفــال يعانــون مــن الجــوع أو ســوء التغذيــة”.

فــي 13/ أيلــول نشــرت بعثــة االتحــاد األوروبــي إلــى ســوريا تغريــدًة علــى حســابها الرســمي علــى موقــع تويتــر قالــت 

فيهــا إنــه مــن حــق جميــع الســوريين العــودة إلــى منازلهــم، ولكــن إلــى اآلن لــم يتوفــر بعــد المنــاخ المالئــم للعــودة، 

حيــث إنــه يجــب أواًل توفيــر الظــروف المتوافقــة مــع القانــون الدولــي لعــودة آمنــة وطوعيــة وكريمــة، وعندمــا تتوفــر 

هــذه الظــروف ســيدعم االتحــاد األوروبــي عــودة الالجئيــن والنازحيــن التــي تنظمهــا األمــم المتحــدة.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@131909/overdracht-syrische-vreemdelinge/
https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/04/dutch-decision-helps-protect-eus-syrian-asylum-seekers
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/10/statement-by-president-biden-on-the-ten-year-anniversary-of-austin-tices-captivity/
http://mofaex.gov.sy/ar/news1931/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8D-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.state.gov/ninth-anniversary-of-the-ghouta-syria-chemical-weapons-attack/
https://www.state.gov/joint-statement-on-syria-2/
https://www.state.gov/joint-statement-on-syria-2/
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-09/pope-audience-open-hospitals-syria-cardinal-zenari-avsi.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/252205/hope-is-dying-in-syria-nuncio-says
https://twitter.com/EUinSyria/status/1569583975978467328?t=HyyHHnmUsej_QBIwHkWKYw&s=19
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فــي 29/ أيلــول قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســالح، فــي إحاطتهــا خــالل اجتمــاع 

مجلــس األمــن الشــهري حــول تنفيــذ القــرار 2118/ 2013 بشــأن إزالــة برنامــج األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، إنــه “لــم 

 )DAT( يتــم إحــراز أي تقــدم فيمــا يتعلــق بالجهــود التــي يبذلهــا فريــق تقييــم إعــالن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة

لتوضيــح جميــع القضايــا العالقــة المتعلقــة باإلعــالن األولــي واإلعالنــات الالحقــة للجمهوريــة العربيــة الســورية، منــذ 

آخــر اجتمــاع للمجلــس بشــأن هــذه المســألة”، وأضافــت أن النظــام الســوري ال يــزال يضــع شــروطًا تمنــع نشــر 

الفريــق األممــي، ممــا أدى إلــى إفشــال محــاوالت األمانــة الفنيــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تنظيــم الجولــة 

الخامســة والعشــرين مــن المشــاورات مــع النظــام الســوري فــي دمشــق.

فــي 1/ تشــرين األول قــال مركــز المصلحــة الوطنيــة األمريكــي لألبحــاث54 إّن “نظــام األســد” يعتبــر إهانــة للقيــم 

الغربيــة وتهديــدًا للنفــوذ األمريكــي العالمــي وخطــرًا وشــيكًا علــى األمــن القومــي األمريكــي، حيــث إّن اإلفــالت النســبي 

مــن العقــاب الــذي اســتخدمه هــذا النظــام لالســتمرار فــي ارتــكاب جرائــم حــرب قــد أرســل إشــارة خطيــرة إلــى المجتمع 

الدولــي، وأضــاف المركــز أّن النظــام الســوري لديــه عالقــات وطيــدة مــع ميليشــيا حــزب هللا اإلرهابيــة، وقــد أرســل حزب 

هللا آالف المقاتليــن لمســاندة النظــام الســوري، وبــدوره أصبــح النظــام الســوري طريــق عبــور لألســلحة اإليرانيــة إلــى 

مليشــيا حــزب هللا.

فــي 12/ تشــرين األول أعلــن البيــت األبيــض علــى موقعــه الرســمي تجديــد الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن حالــة الطــوارئ 

الوطنيــة بشــأن التعامــل مــع التهديــد الــذي يســببه الوضــع فــي ســوريا علــى األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة 

األمريكيــة، وتســمح حالــة الطــوارئ لــإلدارة األمريكيــة حجــز ممتلــكات مــن يثبــت ضلوعهــم فــي حالــة اســتمرار عــدم 

االســتقرار فــي ســوريا وفــرض عقوبــات عليهــم مــن بينهــا عــدم منــح تأشــيرات لدخــول الواليــات المتحــدة وأيــة قروض 

ماليــة.

مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تمــول مشــروع إعــادة تأهيــل 
مبنــى مديريــة المصالــح العقاريــة فــي ديــر الــزور - تشــرين األول/ 2022

فــي منتصــف تشــرين األول أعلــن النظــام الســوري 

المصالــح  مديريــة  تأهيــل  إعــادة  مشــروع  عــن 

الــزور بتمويــل مــن مفوضيــة  العقاريــة بمدينــة ديــر 

الشــبكة  تديــن  الالجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  األمــم 

الســورية لحقــوق اإلنســان تقديــم أي دعــم مــادي أو 

المملوكــة  أو  التابعــة  الشــركات  مــن  لوجســتي أليٍّ 

القســم  يســتخدم  ســوف  ألنــه  الســوري؛  للنظــام 

األعظــم مــن المــردود فــي ارتــكاب أفظــع االنتهــاكات 

الســلطة. الحفــاظ علــى  أجــل  مــن 

مركز أبحاث متخصص في السياسة العامة في واشنطن، أسسه الرئيس األمريكي السابق ريتشارد نيكسون في 20 / كانون الثاني/ 1994. 54

https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2022/09/HRs-statement-to-the-Security-Council-on-the-IMplementation-of-Security-Council-Resolution-2118-2013.pdf
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/america-be-secure-assad-must-go-205111
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/10/12/notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-the-situation-in-and-in-relation-to-syria-2/
https://drive.google.com/file/d/1lDzHt9ahyuYUWVDYkGoGZZz0O7XYlsOw/view?usp=share_link


التقرير السنوي الثاني عشر:111

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

فــي 16/ تشــرين الثانــي اعتمــدت اللجنــة الثالثــة فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار A/C.377/L.36 بشــأن 

حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، الــذي رحــب بدعــوة األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلنشــاء مؤسســة دوليــة مختصــة 

بشــأن مصيــر المفقوديــن فــي ســوريا. 

عقــدت فــي يومــي 22 و23/ تشــرين الثانــي الجولــة 19 مــن اجتماعــات أســتانا فــي العاصمــة الكازاخيــة، وذلــك بمشــاركة 

ممثليــن عــن الــدول الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، ووفــد عــن النظــام الســوري وآخــر ممثــل عــن المعارضــة 

الســورية، وقــد نشــرت وزارة الخارجيــة الكازاخيــة علــى موقعهــا الرســمي بيانــًا ختاميــًا مشــتركًا لــكل مــن ممثلــي الدول 

الضامنــة )تركيــا، روســيا، وإيــران(، أعــرب فيــه عــن قناعــة الــدول الضامنــة بأنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك حــل عســكري 

للصــراع الســوري، والتزامهــم بدفــع عمليــة سياســية قابلــة للحيــاة بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس األمــن الدولــي 

رقــم 2254، وأكــد علــى ضــرورة أن تباشــر اللجنــة الدســتورية أعمالهــا دون أي معوقــات بيروقراطيــة ولوجســتية، وقــد 

أورد البيــان أّن الجولــة 20 مــن اجتماعــات أســتانا حــول ســوريا ســتعقد فــي النصــف األول مــن عــام 2023.

فــي 21/ كانــون األول قــال غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا، خــالل إحاطــٍة لــه أمــام مجلــس األمــن 

عــن الوضــع فــي ســوريا، يواجــه الســوريون أزمــة إنســانية واقتصاديــة، فــي كل مناطــق ســوريا، وال تــزال مناطــق 

مخيمــات النازحيــن هــي أكثــر المناطــق تأثــرًا بهــذه األزمــات، وأشــار إلــى أنــه علــى مجلــس األمــن العمــل علــى إيصــال 

المســاعدات اإلنســانية غيــر المقيــدة إلــى كل الســوريين الذيــن هــم بحاجــة وبكافــة الســبل، وعــن مســار اجتماعــات 

اللجنــة الدســتورية قــال المبعــوث األممــي إنــه ال يوجــد أي تقــدم فــي هــذا المســار وخصوصــًا موقــف روســيا مــن 

مــكان عقــد االجتماعــات فــي مدينــة جنيــف.

فــي 21/ كانــون األول نقلــت وكالــة روســيا اليــوم عــن فاســيلي نيبينزيــا، منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، 

خــالل جلســة لمجلــس األمــن لمناقشــة الوضــع فــي ســوريا قولــه “إن الوضــع اإلنســاني الراهــن فــي ســوريا، ال يوفــر 

ســياقًا مناســبًا للمناقشــات عــن تمديــد آليــة إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود” وأضــاف “الحجــج لصالــح تمديــد آليــة 

نقــل المســاعدات عبــر الحــدود غيــر مقنعــة، ألن عــدم وجــود البديــل لهــا أمــر مفتعــل”.

فــي 21/ كانــون األول قــال مارتــن غريفيــث، وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة 

فــي حــاالت الطــوارئ، فــي إحاطــٍة لــه عــن الوضــع فــي ســوريا أمــام مجلــس األمــن إّن عــدد األشــخاص الذيــن يحتاجــون 

ــًة بعــام  ــد عــن 1.2 مليــون شــخصًا مقارن ــى 14.6 مليــون شــخصًا، وهــذا العــدد يزي إلــى مســاعدات إنســانية ارتفــع إل

 ،2021

فــي 28/ كانــون األول أصــدرت وزارة الدفــاع التركيــة بيانــًا علــى موقعهــا الرســمي علــى اإلنترنــت قالــت فيــه إّن خلوصــي 

ــر  ــا فــي موســكو بســيرغي شــويغو، وزي ــة، التقي ــرات الوطني ــدان، رئيــس المخاب ــر الدفــاع التركــي، وهــاكان في أكار، وزي

الدفــاع الروســي، وعلــي محمــود عبــاس، وزيــر الدفــاع الســوري، ورئيســي االســتخبارات الروســي والســوري، وأضــاف 

ــة كل التنظيمــات  ــوزارة “ناقــش االجتمــاع األزمــة الســورية ومشــكلة الالجئيــن والجهــود المشــتركة لمحارب ــان ال بي

اإلرهابيــة فــي ســوريا”. وفــي 29/ كانــون األول نقلــت وكالــة روســيا اليــوم عــن خلوصــي أكار، وزيــر الدفــاع التركــي قولــه 

“ أكدنــا علــى ضــرورة حــل األزمــة الســورية بمــا يشــمل جميــع األطــراف، وفــق القــرار األممــي رقــم 2254”.

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/C.3/77/L.36/Rev.1&Lang=A
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/documents/details/375309?lang=en
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/united-nations-special-envoy-syria-geir-o-pedersen-briefing-security-council-21-december-2022
https://ar.rt.com/uf52
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mr-martin-griffiths-statement-security-council-briefing-syria-21-december-2022
https://www.msb.gov.tr/Basin-ve-Yayin/Aciklamalar/mill-savunma-bakani-hulusi-akar-ve-mit-baskani-hakan-fidan-in-moskova-ziyareti-hakkinda-aciklama-28122022
https://ar.rt.com/ugm6
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محاوالت إلعادة العاقات مع النظام السوري المتورط بجرائم ضد اإلنسانية بحق الشعب السوري:

منــذ مطلــع العــام 2022 واســتمرارًا لمــا كانــت قــد بدأتــه نهايــة العــام األســبق 2021 قامــت الجزائــر بحملــة عالقــات 

عامــة لصالــح النظــام الســوري وزارت عــددًا مــن الــدول العربيــة مــن أجــل إقناعهــا بالتصويــت لصالــح عــودة النظــام 

الســوري إلــى جامعــة الــدول العربيــة، متجاهلــًة انتهاكاتــه الفظيعــة التــي بلغــت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية بحــق الشــعب 

الســوري. ومتجاهلــًة أيضــًا أنَّ النظــام الســوري أهــان الجامعــة العربيــة وانتهــك جميــع مبادراتهــا الداعيــة إلــى حــلِّ 

النــزاع الســوري، وهــو الــذي لــم يلتــزم بمبادراتهــا، ومــا زال يمــارس انتهــاكات فظيعــة بحــقِّ الشــعب الســوري، بلــغ 

بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية منــذ األشــهر األولــى النــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011. وقــد أصدرنــا تقريــرا 

مفصــًا أدان دور النظــام الجزائــري الداعــم للنظــام الســوري، متبعــًا بذلــك خطــى أنظمــة تابعــة إليــران مثــل العــراق 

ــت إلــى جانــب النظــام الســوري  ــر كانــت دائمــًا ضــدَّ حقــوق الشــعب الســوري، واصطفَّ ولبنــان، وأشــار إلــى أن الجزائ

وبالتالــي فهــي متورطــة وداعمــة لالنتهــاكات التــي مارســها بحــق الشــعب الســوري. كمــا دعــا التقريــر الجزائــر إلــى 

ــذار  ــج لهــذا النظــام، واالعت ــن قتلهــم وشــردهم النظــام الســوري، والتوقــف عــن التروي ــا الذي ــرام حقــوق الضحاي احت

للضحايــا عــن التصويــت ضــدَّ حقوقهــم 9 مــرات فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.

فــي 18/ آذار اســتقبل محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد إمــارة أبــو ظبــي فــي دولــة اإلمــارات، رئيــس النظــام الســوري 

بشــار األســد مــع وفــد مرافــق لــه، فــي زيــارة هــي األولــى مــن نوعهــا بعــد تعليــق عضويــة ســوريا فــي الجامعــة العربيــة 

فــي تشــرين الثانــي/ 2011. كمــا زار وفــد النظــام الســوري نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات حاكــم دبــي محمــد بــن راشــد 

آل مكتــوم. ونشــير إلــى أن إعــادة العالقــات مــع نظــام متوحــش ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية بحــق شــعبه، ُيســيء 

أواًل لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا يعتبــر بموجــب القانــون الدولــي دعمــًا لالنتهــاكات التــي يمارســها النظــام 

الســوري بحــق الشــعب الســوري، ألنَّ محاربــة االنتهــاكات الفظيعــة التــي ُتشــكل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب 

تعتبــر مــن صلــب مهــام دول العالــم كافــًة باعتبارهــا مصادقــًة علــى اتفاقيــات جنيــف.

فيليبــو غرانــدي مــع وزيــر داخليــة  أيلــول اجتمــع المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن   13 فــي 

النظــام الســوري محمــد الرحمــون فــي قاعــة المؤتمــرات التابعــة لرئاســة مجلــس الــوزراء فــي حــي كفرسوســة فــي 

ــة محمــد الرحمــون   بخلفي
ٍ

ــى اّطــالع كاف ــدو أن المفــوض الســامي والعامليــن معــه ليســوا عل ــة دمشــق. ويب مدين

واالنتهــاكات الفظيعــة المتــورط بهــا، والتــي يشــكل بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية وبعضهــا اآلخــر جرائــم حــرب. وقــد 

أصدرنــا فــي 22/ أيلــول بيانــًا بعنــوان “وزيــر داخليــة النظــام الســوري متــورط بجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب 

ولقــاء المفــوض الســامي لشــؤون الاجئيــن معــه يضــر بقضيــة الاجئيــن الســوريين” عرضنــا فيــه جانبــًا مــن خلفيــة 

محمــد الرحمــون وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ــه كان ينبغــي علــى المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون  نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن

الالجئيــن تجنــب لقــاء وزيــر داخليــة النظــام الســوري، والــذي تتبــع لــه نظريــًا األجهــزة األمنيــة ذات الصيــت البربــري فــي 

التعامــل مــع المواطنيــن الســوريين، وإن هــذا اللقــاء يرســل رســالة ســلبية لمالييــن الالجئيــن ولمالييــن النازحيــن 

ــًا مــع النظــام الســوري، وتشــير إلــى  ــًا تصالحي فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام الســوري، ألنهــا تحمــل مضمون

رغبــة فــي التقــارب بيــن المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن، وبيــن النظــام الســوري، علــى الرغــم مــن تقريــر لجنــة 

التحقيــق األمميــة المســتقلة األخيــر والــذي يؤكــد اســتمرار ارتــكاب النظــام الســوري لالنتهــاكات الواســعة النطــاق، 

وتقاريــر الزمــالء فــي هيومــان رايتــس ووتــش، والعفــو الدوليــة، وكذلــك تقاريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 

والتــي تؤكــد جميعهــا علــى أن ســوريا بلــد غيــر آمــن، والســبب هــو عــدم حصــول تغيــر سياســي مــن نظــام دكتاتــوري 

إلــى نظــام ديمقراطــي.

https://snhr.org/arabic/?p=15117
https://snhr.org/arabic/?p=15117
https://wam.ae/ar/details/1395303031342
https://wam.ae/ar/details/1395303031348
http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=551&nid=5782
http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=551&nid=5782
https://snhr.org/arabic/?p=16181
https://snhr.org/arabic/?p=16181
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/09/dont-look-away-syrian-civilians-face-prospect-new-escalation
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/09/dont-look-away-syrian-civilians-face-prospect-new-escalation
https://snhr.org/arabic/?p=15647
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
https://www.hrw.org/ar/report/2021/10/20/380106
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بيــن 30/ تشــرين األول و10/ تشــرين الثانــي/ 2022 زارت الســيدة ألينــا دوهــان المقــررة الخاصــة لألمــم المتحــدة 

المعنيــة باألثــر الســلبي للتدابيــر المتخــذة مــن جانــب واحــد علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان ســوريا، بعــد أن نقــل بيــان 

اإلعــان عــن الزيــارة علــى موقــع مجلــس حقــوق اإلنســان عــن دوهــان قولهــا “إننــي أتطلــع إلــى المشــاركة مــع 

الحكومــة وأصحــاب المصلحــة غيــر الحكومييــن بــروح مــن الحــوار والتعــاون والحيــاد، بهــدف جمــع معلومــات مباشــرة 

ــة علــى اإلعمــال الكامــل لجميــع حقــوق اإلنســان.”  ــر القســرية االنفرادي ــر التدابي عــن تأثي

الســيدة ألينــا دوهــان مــن دولــة بيالروســيا، وهــي أســتاذة فــي القانــون الدولــي فــي جامعــة بيالروســيا الحكوميــة، وقــد 

اســتلمت مهامهــا كالمقــررة الخاصــة الجديــدة المعنيــة بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية االنفراديــة علــى التمتــع 

بحقــوق اإلنســان فــي 25/ آذار/ 2020.

ووفقــًا للبيــان فــإن هــدف الزيــارة جمــع معلومــات مباشــرة عــن تأثيــر التدابيــر القســرية االنفراديــة علــى اإلعمــال 

الكامــل لجميــع حقــوق اإلنســان فــي ســوريا. كمــا ســتولي المقــررة اهتمامــًا خاصــًا لقضايــا مثــل العقوبــات الثانويــة، 

واالمتثــال المفــرط للعقوبــات، والعقبــات الناجمــة عــن العقوبــات أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والحــق 

فــي التنميــة.

نؤكــد أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن المســؤولين فــي النظــام الســوري متورطــون بارتــكاب انتهــاكات بحــق الشــعب 

الســوري، ويجــب تذكــر هــذه الحقيقــة عنــد التعاطــي معهــم، وكذلــك أعضــاء مجلــس الشــعب، فقــد تــم تعيينهــم 

ــكاب أو دعــم انتهــاكات  ــة وثلــث أعضــاء مجلــس الشــعب متورطيــن بشــكل مباشــر بارت ــل األجهــزة األمني مــن قب

بحــق الشــعب الســوري، فهــم ال يمثلــون مصالــح الشــعب الســوري. وقــد أصدرنــا فــي 8/ تشــرين الثانــي )أي قبــل 

انتهــاء الزيــارة بيوميــن( تقريــرًا موجــزًا بعنــوان “يتوجــب علــى المقــررة الخاصــة لألمــم المتحــدة ألينــا دوهــان مطالبــة 

النظــام الســوري بوقــف االنتهــاكات والجرائــم ضــد اإلنســانية كــي ترفــع العقوبــات” تحدثنــا فيــه أن لدينــا شــكوكًا 

عــن طبيعــة هــذه الزيــارة وأهدافهــا، وذلــك اســتنادًا إلــى تقييمنــا لبيــان صحفي ســبق للمقررة دوهــان أن أصدرته في 

28/ كانــون األول/ 2020، وكان البيــان وقتهــا قــد اســتهدف العقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى النظــام الســوري 

باعتبارهــا إجــراءات قســرية انفراديــة، دون اإلشــارة إلــى األســباب التــي دفعــت بعــض الــدول إلــى فــرض عقوبــات علــى 

ــة،  ــة، التركي ــة، الكندي ــة، األمريكي ــات المفروضــة، األوروبي ــى أن كافــة العقوب النظــام الســوري، ودون اإلشــارة أيضــًا إل

األســترالية، تتضمــن اســتثناءات واضحــة للمــواد اإلغاثيــة والطبيــة. كمــا أنــه كان البيــان األول الــذي تصــدره المقــررة 

عــن ســوريا بعــد توليهــا منصبهــا، وهنــاك العديــد مــن اإلجــراءات القســرية األحاديــة التــي اتخــذت بحــق الشــعب 

الســوري وأكثــر خطــرًا بكثيــر علــى حقــوق اإلنســان مــن فــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري، مــن أبرزهــا:

إدخــال إيــران عشــرات اآلالف مــن الميليشــيات مــن مختلــف دول العالــم إلــى ســوريا، وتــورط تلــك الميليشــيات  	

فــي انتهــاكات ترقــى إلــى جرائــم حــرب. 

اســتجالب روســيا شــركات مرتزقــة، مثــل شــركة فاغنــر وغيرهــا، والتــي تورطــت أيضــًا فــي عمليــات قتــل مباشــرة  	

ونهــب واســع للممتلــكات.

دخــول اآلالف مــن مقاتلــي حــزب هللا اللبنانــي إلــى ســوريا واحتاللهــم العشــرات مــن األحيــاء والمناطــق ونهبهــا  	

علــى خلفيــة طائفيــة.

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/10/syri-un-rights-expert-assess-impact-unilateral-coercive-measures
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/10/syri-un-rights-expert-assess-impact-unilateral-coercive-measures
https://snhr.org/arabic/?p=12593
https://snhr.org/arabic/?p=16435
https://snhr.org/arabic/?p=16435
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/us-must-remove-sanctions-and-allow-syria-rebuild-un-expert?LangID=E
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/us-must-remove-sanctions-and-allow-syria-rebuild-un-expert?LangID=E
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/us-must-remove-sanctions-and-allow-syria-rebuild-un-expert?LangID=E
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فــي آخــر يــوم للزيــارة 10/ تشــرين الثانــي قدمــت الســيدة ألينــا بيانــًا مــن قرابــة 20 صفحــة، تضمــن معلومــات وصفتهــا 

ــب  ــة الجان ــات أحادي ــا المتعلقــة بالعقوب ــم التحقــق مــن صحتهــا حــول القضاي ــة وت بأنهــا شــاملة ومســتقلة وحيادي

وتأثيرهــا الســلبي، حــول تمتــع الشــعب فــي ســوريا بحقــوق اإلنســان. مشــيرًة إلــى أن هــذه المعلومــات ذات طابــع 

أولــي وســوف تقــدم تقريرهــا النهائــي فــي أيلــول/ 2023. 

نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن بيانــًا يقــدم معلومــات تفصيليــة عــن قطاعــات عــدة، بمــا يشــمل 

دراســة كل قطــاع منهــا قبــل فــرض العقوبــات وبعدهــا؛ لهــو أمــر يتطلــب أشــهرًا طويلــة مــن البحــث الدقيــق 

ــرى أن هــذه  ــام، ون ــر لزيارتهــا التــي امتــدت 10 أي ــان فــي اليــوم األخي ــا أصــدرت هــذا البي والتفصيلــي، إال أن الســيدة ألين

ــة.  ــت أولي ــى وإن كان ــًا فــي صحــة ودقــة المعلومــات المقدمــة حت ــرة يمكــن أن تشــكل طعن المــدة القصي

ال شــك أنَّ للعقوبــات آثــارًا جانبيــة تؤثــر علــى المدنييــن55، وال يمكــن معاقبــة نظــام دكتاتــوري مثــل النظــام الســوري 

وأجهزتــه األمنيــة المتغلغلــة فــي مفاصــل حيــاة المواطــن الســوري دون أن يتأثــر المجتمــع الســوري، ولكــن هنــاك 

جوانــب أخــرى مــن معانــاة الشــعب الســوري االقتصاديــة هــي أكثــر خطــورة بكثيــر مــن العقوبــات المفروضــة علــى 

النظــام الســوري، مــن أبرزهــا: تشــريد 14 مليــون مواطــن ســوري داخــل وخــارج ســوريا. واعتقــال/ إخفــاء قرابــة 136 

ــم  ــى أن النظــام الســوري مصنــف مــن أســوأ أنظمــة العال ــدى النظــام الســوري. إضافــًة إل  ســوري ل
ٍ

ألــف مواطــن

فســادًا، ويحتــل المرتبــة الثانيــة فــي درجــة الســوء.

إنَّ العقوبــات وحدهــا ال تكفــي فــي الضغــط علــى النظــام الســوري، والدليــل علــى ذلــك اســتمراره طيلــة إحــدى عشــرة 

ــة مــع  ــدَّ مــن أن تترافــق العقوبــات االقتصادي ســنة حتــى اآلن فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، وال ب

أشــكال أخــرى مــن العقوبــات بمــا فيهــا العســكرية، وكذلــك مــع إرادة سياســية وتحــرك جــدي ضمــن خطــة زمنيــة 

صارمــة فــي مســار العمليــة السياســية يهــدف إلــى تحقيــق االنتقــال السياســي نحــو نظــام يحتــرم الديمقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان.

ونعتقــد أنــه كان األجــدر بالســيدة دوهــان مطالبــة النظــام الســوري بوقــف كافــة أشــكال االنتهــاكات بمــا فيهــا 

ــا، وهــي  ــة إلــى أصحابهــا، وتعويــض كافــة الضحاي التعذيــب، واإلخفــاء القســري، ورد الممتلــكات واألراضــي المنهوب

المقرريــن  العقوبــات. كمــا أن علــى مجلــس حقــوق اإلنســان اإللمــام بتفاصيــل عمــل  لرفــع  الوحيــدة  الطريقــة 

الخــواص وتوجهاتهــم السياســية واأليدولوجيــة، والعمــل علــى تقييــم العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري 

بشــكل مهنــي وموضوعــي، والطلــب مــن مجلــس األمــن أخــذ زمــام المبــادرة وفــرض عقوبــات أمميــة علــى النظــام 

الســوري تشــمل منــع توريــد األســلحة. وكل مــا هــو عكــس ذلــك مــن شــأنه تكريــس إفــالت النظــام الســوري مــن 

العقــاب وتشــجيع أنظمــة شــمولية وديكتاتوريــة أخــرى علــى انتهــاج نهجــه.

فــي 19/ تشــرين األول/ 2022 قــام وفــد مــن حركــة المقاومــة اإلســامية )حمــاس( يترأســُه القيــادي فــي الحركــة 

خليــل الحيــة بزيــارة إلــى ســوريا بهــدف إعــادة العاقــات مــع النظــام الســوري، والتقــى مــع رأس النظــام الســوري 

بشــار األســد. نؤكــد أنَّ إعــادة أي شــكل مــن العالقــات مــع النظــام الســوري يعتبــر بمثابــة دعــم لــه، وعفــو عــن 

االنتهــاكات التــي مارســها، وتشــجيع علــى االســتمرار وارتــكاب المزيــد منهــا، وبالتالــي فهــو بحســب القانــون الدولــي 

شــكل مــن أشــكال التــورط والمســاهمة فيهــا. وقــد أصدرنــا بيانــًا أكدنــا فيــه أن علــى حركــة حمــاس مطالبــة النظــام 

ــا 2721 وإيقــاف تعذيبهــم  ــغ عددهــم وفــق قاعــدة بياناتن الســوري بإطــالق ســراح المعتقليــن الفلســطينيين والبال

ــا.  وتعويــض الضحاي

“هــل يجــب أن يوجــد مقاييــس مختلفــة لكيفيــة فــرض األمــم المتحــدة العقوبــات إن كان المقصــود فــرض االلتــزام بحقــوق اإلنســان أو المحافظــة علــى األمــن والســام؟”، . 55
فضــل عبــد الغنــي، قلمــون: المجلــة الســورية للعلــوم اإلنســانية، العــدد 21 )ص280-271(، تشــرين األول 2022.

https://www.ohchr.org/en/node/104160
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
https://sana.sy/?p=1766089
https://sana.sy/?p=1766089
https://snhr.org/arabic/?p=16351
https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2022/11/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3.pdf
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فــي 19/ كانــون األول قالــت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري إّن أديــل خضــر، المديــرة اإلقليميــة لمنظمــة 

األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، التقــت مــع فيصــل المقداد، 

ــره  ــر عــن تقدي ــة النظــام الســوري “عّب ــر خارجي ــة أّن وزي ــة النظــام الســوري، فــي دمشــق، وأضافــت الوكال ــر خارجي وزي

للجهــود المبذولــة مــن قبــل المنظمــة بالتعــاون مــع الجهــات الوطنيــة الســورية والــوزارات المعنيــة لدعــم األطفــال 

فــي ســوريا، مؤكــدًا أهميــة زيــادة العمــل علــى مشــاريع التعافــي المبكــر”، يســعى النظــام الســوري مــن خــالل هــذه 

ــي تســتجلبها  ــج لنفســه واســتخدام األمــوال الت اللقــاءات الســتغالل ملــف التعافــي المبكــر وإعــادة اإلعمــار للتروي

هــذه المشــاريع لدعــم اقتصــاده المتدهــور، واســتغالل المعونــات المقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة وتوزيعهــا وفــق 

أهوائــه. نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه كان ينبغــي علــى المديــرة اإلقليميــة لليونيســيف تجنــب 

ــوا مــن  ــن عان ــن الســوريين الذي ــة النظــام الســوري، حيــث يرســل هــذا اللقــاء رســالة ســلبية لماليي ــر خارجي لقــاء وزي

ــة فــي التقــارب  ــى رغب ــًا مــع النظــام الســوري، وتشــير إل ــًا تصالحي انتهــاكات النظــام الســوري، ألنهــا تحمــل مضمون

ــة التــي تؤكــد  ــر المنظمــات الدولي ــر وتقاري ــر لجنــة التحقيــق األمميــة المســتقلة األخي بينهمــا، علــى الرغــم مــن تقري

اســتمرار ارتــكاب النظــام الســوري لالنتهــاكات الواســعة النطــاق.

باء: التطورات العسكرية: 

فــي 5/ كانــون الثانــي أعلنــت قــوات التحالــف الدولــي فــي بيــاٍن لهــا أن قاعــدًة تابعــًة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، تحــوي 

علــى مستشــارين مــن التحالــف الدولــي، تعرضــت لهجــوم صاروخــي مصــدره مجموعــات مدعومــة مــن إيــران كانــت 

تتمركــز فــي محيــط مدينــة المياديــن شــرق مدينــة ديــر الــزور، وأضــاف البيــان أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة ردت علــى 

مصــدر الهجــوم بقصــف 6 قذائــف مدفعيــة.

فــي 22/ كانــون الثانــي تعرضــت مدينــة الحــراك بريــف درعــا الشــرقي لقصــف مدفعــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

أدى إلــى إصابــة ثاثــة مدنييــن بينهــم ســيدتين، نشــير إلــى أن عمــوم محافظــة درعــا تخضــع التفاقــات تســوية أجرتهــا 

قــوات النظــام الســوري فــي شــهري أيلــول وتشــرين األول مــن العــام األســبق 2021.

بيــن 3 و6 شــباط شــنت طائــرات حربيــة روســية غــارات بالصواريــخ علــى أطــراف قريــة كفرشــاليا بريــف إدلــب الجنوبــي، 

 زراعيــة ومدجنــة فارغــة لتربيــة الطيــور. كمــا رصدنــا فــي شــباط نشــاطًا ميدانيــًا للقــوات الروســية فــي 
ٍ

طالــت أراض

النقــاط التــي تتمركــز فيهــا، ومنتصــف ليــل 23/ شــباط رصدنــا تحليقــًا لطائــرات حربيــة روســية فــوق مناطــق ريــف حلــب 

الشــرقي، وقامــت بإطــالق صــاروخ جــو- جــو أحــدث انفجــارات قويــة فــي ســماء المنطقــة بالتــوازي مــع إطــالق قنابــل 

ضوئية.

رصدنــا أيضــًا وصــول تعزيــزات عســكرية ضخمــة للقــوات الروســية المتمركــزة فــي ســوريا للمشــاركة فــي المنــاورات 

ــى موقعهــا   لهــا نشــر عل
ٍ
ــان ــت وزارة الدفــاع الروســية فــي بي ــي أجرتهــا القــوات الروســية، وقــد أعلن العســكرية الت

ــر الدفــاع الروســي، إلــى ســوريا حيــث التقــى مــع رئيــس  الرســمي فــي 15/ شــباط عــن وصــول ســيرجي شــويغو، وزي

“المركــز  مــن  المتوســط  البحــر  فــي  الجاريــة  العســكرية  المنــاورات  بتفقــد  فــي دمشــق، وقــام  الســوري  النظــام 

اللوجســتي للبحريــة الروســية فــي طرطــوس”. 

http://www.sana.sy/?p=1805640
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/09/dont-look-away-syrian-civilians-face-prospect-new-escalation
https://www.inherentresolve.mil/Releases/News-Releases/Article/2888767/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100112
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12409035@egNews
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فــي 28/ آذار شــّن الطيــران الحربــي الروســي غــارات بالصواريــخ فــي محيــط قريــة معــارة النعســان فــي ريــف إدلــب 

الشــمالي علــى مواقــع قريبــة مــن خطــوط التمــاس بيــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل المعارضــة المســلحة. 

ــات قامــت بهــا عناصــر مــن  ــه تدريب ــون الجيــش الروســي Zvezda مقطعــًا مصــورًا قــال إن وفــي 30/ آذار نشــر تلفزي

فرقــة النمــر “الفرقــة 25 قــوات خاصــة” فــي قــوات النظــام الســوري بإشــراف القــوات الروســية علــى عمليــات القفــز 

المظلــي، ويظهــر المقطــع المصــور بعــد الدقيقــة الثانيــة بشــكل واضــح اســتخدام أقمشــة “شــوادر” تحمــل شــعار 

ــا فــي الشــبكة الســورية  ــات. وكن ــاء التدريب ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مــن قبــل تلــك العناصــر أثن مفوضي

لحقــوق اإلنســان قــد أكدنــا فــي عــدة تقاريــر علــى ضــرورة منــع اســتغالل النظــام الســوري للمعونــات المقدمــة مــن 

المنظمــات الدوليــة وتوزيعهــا وفــق أهوائهــا.

الســوري وقــوات ســوريا  النظــام  قــوات  بيــن  الحســكة والقامشــلي اشــتباكات  5/ نيســان شــهدت مدينتــا  فــي 

الديمقراطيــة، أعقبهــا فــرض قــوات ســوريا الديمقراطيــة حصــارًا علــى كل المراكــز األمنيــة التابعــة لقــوات النظــام 

الســوري فــي كلتــا المدينتيــن ردًا علــى الحصــار الــذي فرضتــه قــوات النظــام الســوري علــى حيــي الشــيخ مقصــود 

واألشــرفية بمدينــة حلــب.

كمــا شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي فــي منطقــة عفريــن وريفــي حلب الشــمالي والشــرقي تصاعدًا 

 ســابقة، اســتخدمت فيهــا األســلحة الخفيفــة 
ٍ
فــي االشــتباكات بيــن مكونــات الجيــش الوطنــي مقارنــة بشــهور

والمتوســطة ضمــن األحيــاء الســكنية ال ســيما فــي مدينــة عفريــن، وناحيــة بلبــل وإعــزاز والبــاب ومناطــق أخــرى؛ مــا 

ــن بســبب  ــن المدنيي ــات بي ــى تســجيل عــدة إصاب ــة مــن الفوضــى، إضافــًة إل ــن وخلــق حال ــع المدنيي تســبب فــي تروي

ــرًا بجراحــه، فيمــا توفــي  تبــادل إطــالق الرصــاص، توفــي أحدهــم فــي بلــدة بلبــل شــمال حلــب فــي 21/ نيســان متأث

مدنــي آخــر برصــاص اشــتباكات بيــن فصيليــن فــي مدينــة عفريــن فــي 23/ نيســان.

وفي نيســان أيضًا شــنت قوات الحلف الســوري الروســي عشــرات الغارات الجوية على البادية الســورية مســتهدفًة 

آليــات ومناطــق يتحصــن فيهــا عناصــر تابعــة لتنظيــم داعــش، كانــت قــد شــنت هجمــات علــى عناصــر تابعــة لقــوات 

النظــام الســوري، تســببت العمليــات العســكرية فــي مقتــل عشــرات المقاتليــن مــن الطرفيــن. 

رصدنا في الربع األول من العام اشــتباكات بشــكل متقطع بين قوات الجيش الوطني وقوات ســوريا الديمقراطية 

فــي القــرى التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

باســتخدام األســلحة الثقيلــة، دون حــدوث تغيــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إلــى أن هــذه المنطقــة تشــهد 

اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2019. وقــد أدى قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي بالقذائــف قريــة 

جهبــل بريــف الرقــة، إلــى مقتــل طفــل فــي 22/ كانــون الثانــي.

 https://tvzvezda.ru/news/20223301426-Q3DCY.html
https://news.snhr.org/ar/?p=102757
https://news.snhr.org/ar/?p=102810
https://news.snhr.org/ar/?p=102810
https://news.snhr.org/ar/?p=102757
https://news.sn4hr.org/ar/?p=100086
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فــي 18/ حزيــران اندلعــت اشــتباكات بيــن عناصــر مــن الفيلــق الثالــث التابــع لقــوات الجيــش الوطنــي وعناصــر مــن 

الفرقــة 32 التابعــة لحركــة أحــرار الشــام المنضويــة تحــت الفيلــق الثالــث ذاته، وذلــك علــى خلفيــة انشــقاق الفرقــة 32 

عــن الفيلــق الثالــث. اســتخدم الطرفــان األســلحة الرشاشــة إضافــًة إلــى قصــف مدفعــي بقذائــف الهــاون، وتركــزت 

االشــتباكات بينهمــا فــي منطقــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي ضمــن قــرى “الــواش، ودويــر الهــوى، وقعــر كلبيــن، 

واشــدود، وبرعــان، وبــاروزة، وعبلــة، وعــوالن”، كمــا امتــدت إلــى مدينتــي عفريــن وجرابلــس، وجميعهــا مناطــق مدنيــة. 

ووصلــت االشــتباكات إلــى مناطــق قريبــة مــن المخيمــات فــي محيــط مدينــة البــاب وأدت إلــى إصابــات بيــن النازحيــن 

القاطنيــن فــي تلــك المخيمــات إضافــًة إلــى حالــة مــن الذعــر والهلــع.

فــي 29/ حزيــران قصفــت قــوات الجيــش الوطنــي بالمدفعيــة مواقــع تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي منطقــة 

الشــهباء بريــف حلــب الشــمالي، ومناطــق ريــف منبــج الشــمالي وريــف عيــن العــرب القريبــة مــن خطــوط التمــاس، 

وتســببت إحــدى الهجمــات بصــاروخ موجــه فــي مقتــل طفليــن مــن عائلــة واحــدة فــي قريــة عــرب حســن بريــف مدينــة 

منبــج شــرق حلــب. 

فــي تمــوز رصدنــا اســتهداف قــوات النظــام الســوري طرقــات فــي المناطــق القريبــة مــن خطــوط التمــاس بصواريــخ 

مضــادة للــدروع، كمــا ســجلنا رصــَد هــذه المناطــق مــن قبــل قناصــة تابعــون لقــوات النظــام الســوري، وقــد ســجلنا 

فــي 4/ تمــوز مقتــل طفــل برصــاص قنــاص وهــو فــي منزلــه فــي قريــة آفــس بريــف إدلــب الشــرقي.

وطــوال شــهر تمــوز رصدنــا تحليقــًا للطيــران المروحــي الروســي بشــكل شــبه يومــي فــوق مدينــة منبــج بريــف حلــب 

الشــرقي، وذلــك بالتزامــن مــع اســتقدام حشــود عســكرية لقــوات النظــام الســوري علــى طــول خطــوط الجبهــة مــع 

فصائــل الجيــش الوطنــي فــي منطقتــي منبــج وعيــن العــرب. 

فــي 12/ تمــوز نشــر الموقــع الرســمي للبيــت األبيــض بيانــًا للرئيــس األمريكــي جــو بايــدن قــال فيــه إّن القــوات األمريكيــة 

شــنت غــارة جويــة فــي ســوريا أدت إلــى مقتــل ماهــر العــكال، “أحــد كبــار قــادة تنظيــم داعــش” حســبما أضــاف البيــان.

فــي 22/ تمــوز قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة للجبهــة الوطنيــة للتحريــر -أحــد الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة- 

صواريــخ عــدة علــى قريــة نبــل الخطيــب غــرب محافظــة حمــاة، مــا أدى إلــى مقتــل مدنييــن أحدهمــا ســيدة.

ونهايــة تمــوز شــهدت محافظــة الســويداء مواجهــات بيــن عناصــر مــن فــرع األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام 

الســوري ومجموعــات محليــة مســلحة مــن األهالــي علــى خلفيــة اختطــاف مجموعــة مســلحة تابعــة للمخابــرات 

العســكرية، بقيــادة راجــي فلحــوط، أحــد المدنييــن فــي مدينــة شــهبا، فــي 23/ تمــوز، قــام علــى إثرهــا مســلحون مــن 

ذوي المخطــوف “آل الطويــل” بقطــع الطريــق الدولــي دمشــق- الســويداء، تصاعــدت األحــداث مــع ازديــاد عمليــات 

الخطــف مــن قبــل الطرفيــن )ميليشــيات فــرع األمــن العســكري التابــع للنظــام الســوري ومجموعــات مســلحة 

أهليــة( وتحولهــا إلــى اشــتباكات بينهمــا، فــي 26/ تمــوز، أســفرت عــن مقتــل 23 مســلحًا مــن الطرفيــن علــى مــدار 3 

أيــام، كمــا أســفرت االشــتباكات عــن إصابــة طفلــة بشــظايا فــي الــرأس جــراء قصــف ميليشــيا راجــي فلحــوط بقذائــف 

الهــاون قريــة ســليم فــي ريــف محافظــة الســويداء.

https://news.snhr.org/ar/?p=104554
https://news.snhr.org/ar/?p=104749
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/12/statement-by-president-biden-on-successful-counterterrorism-operation/
https://news.snhr.org/ar/?p=105170
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فــي آب شــهدت قــرى الشــحيل والشــعيطات بريــف ديــر الــزور الشــرقي وجديــدة كحيــط بريــف الرقــة الغربــي، بشــكل 

شــبه يومــي، حــوادث اشــتباكات باألســلحة الخفيفــة والمتوســطة بيــن عــدة عشــائر فيمــا بينهــا علــى خلفيــة ثــأر، أدت 

إلــى مقتــل مــا ال يقــل عــن 13 شــخصًا وحــرق عشــرات المنــازل. نشــير إلــى أن المنطقــة الشــرقية تشــهد انفالتــًا أمنيــًا 

ــة  ــى المنطقــة بأي ــة المســيطرة عل ــام قــوات ســوريا الديمقراطي ــاك وعــدم قي ــد العشــائر هن جــراء توفــر الســالح بي

إجــراءات لوقــف االشــتباكات التــي تندلــع بشــكل شــبه يومــي فــي المنطقــة. 

تعرضــت مدينــة تــل تمــر والقــرى التابعــة لهــا فــي ريــف الحســكة الشــرقي والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا 

ــة والهــاون مــن قبــل قــوات الجيــش  ــى قصــف مكثــف بقذائــف المدفعي ــة، خــالل شــهري تمــوز وآب إل الديمقراطي

الوطنــي المتمركــزة فــي منطقــة رأس العيــن بريــف الحســكة الغربــي دون وقــوع خســائر بشــرية بيــن المدنييــن ودون 

تغييــر فــي مناطــق الســيطرة. 

فــي 8/ أيلــول، ســجلنا هجومــًا مــن قبــل القــوات الروســية بصــاروخ متوســط المــدى اســتهدف أرضــًا زراعيــة فــي 

منطقــة تــل ســحان فــي ســهل الــروج غــرب إدلــب، وقــد تزامــن ســقوط الصــاروخ مــع غــارات جويــة مــن القــوات ذاتهــا 

علــى منطقــة جبليــة قــرب قريــة الغفــر القريبــة مــن منطقــة تــل ســحان، مــا زالــت عمليــات تحقيــق الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان مســتمرة للتأكــد فــي حــال كان الصــاروخ ُمحمــاًل بذخائــر عنقوديــة.

مخلفــات صــاروخ متوســط المــدى أطلقتــه قــوات نعتقــد أنهــا 
روســية علــى أرض زراعيــة قــرب تــل ســحان فــي ســهل الــروج/ 

غــرب إدلــب - 8/ أيلــول/ 2022

وفــي 27/ أيلــول تســبب هجــوم جــوي روســي علــى مقــر إلحــدى الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة يقــع وســط 

مخيمــات نازحيــن عــدة شــمال إدلــب، فــي إصابــة 4 مدنييــن بجــراح كانــوا قــرب موقــع القصــف، كمــا تســبب الهجــوم 

بحالــة مــن الخــوف والهلــع بيــن قاطنــي المخيمــات. 

https://news.snhr.org/?p=106809
https://drive.google.com/file/d/1RJ5x7_IbJTyEPifBklyztM9SDN2tjYAR/view
https://drive.google.com/file/d/1RJ5x7_IbJTyEPifBklyztM9SDN2tjYAR/view
https://news.snhr.org/ar/?p=107322
https://news.snhr.org/ar/?p=107322
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فــي 20/ تشــرين الثانــي أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة عــن عمليــة “المخلــب الســيف”، وقــد شــنَّت القــوات التركيــة 

هجمــات جويــة وأرضيــة اســتهدفت مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي محافظــة الحســكة 

ومنطقــة الشــهباء بريــف حلــب الشــمالي ومناطــق منبــج وعيــن العــرب بريــف حلــب الشــرقي. 

فــي 29 / كانــون األول أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عبــر موقعهــا الرســمي عــن إطــالق عمليــة أمنيــة تحــت 

مســمى “صاعقــة الجزيــرة” بمشــاركة قــوى األمــن الداخلــي لشــمال وشــرق ســوريا وقــوات التحالــف الدولــي لمحاربــة 

داعــش وذلــك للقضــاء علــى خاليــا تنظيــم داعــش فــي مناطــق انطلقــت منهــا هجمــات التنظيــم ضــد مخيــم الهــول 

ــا تنظيــم  والحســكة وجنــوب القامشــلي علــى مــدار األشــهر الســابقة، اعتقلــت فيهــا عشــرات األشــخاص مــن خالي

داعــش، وكانــت هــذه القــوات قــد أعلنــت حالــة الطــوارئ وفــرض حظــر التجــوال فــي مدينــة الرقــة منــذ 26/ كانــون األول 

ردًا علــى الهجــوم الــذي نفــذه مســلحون مجهولــون يعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش، فــي اليــوم ذاتــه، ضــد إحــدى 

مقــرات قــوات ســوريا الديمقراطيــة داخــل مدينــة الرقــة وأدى إلــى مقتــل 6 عناصــر مســلحين تابعيــن لقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة . 

لــم تســفر أي مــن الهجمــات الســابقة عــن تغيــر مســتمر وواضــح فــي مناطــق النفــوذ العســكري ألطــراف 

النــزاع، وتوضــح الخريطــة التاليــة واقــع الســيطرة بيــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا في عــام 2022، 

liveumap والتي قام فريق التصميم في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بإعدادها باالستناد إلى خرائط موقع

https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/20112022-20762
https://sdf-press.com/?p=39277
https://www.alkhabour.com/ar/news/single/2516/%D8%B3%D8%AA%D8%A9_%D9%82%D8%AA%D9%80%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%86_%D8%A8_%D9%8A_%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%84%D8%AD_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%82%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ESigAGifhaNElAA5FLl5I2cBqZ-h4FcRa39IsVrT008ZxQ?e=Gloli2
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جيم: على الصعيد الحقوقي: 

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، وقــدر التقريــر عــدد الالجئيــن الســوريين حــول العالــم بـــ 6.7 مليــون الجــئ حتــى 

نهايــة عــام 2020 وذلــك بزيــادة 100 ألــف الجــئ عــن عــام 2019، وعلــى مؤشــر الســالم العالمــي الــذي أورده التقريــر فقــد 

جــاءت ســوريا فــي ذيــل القائمــة بالمرتبــة 161 مــن أصــل 163 بلــد فــي القائمــة.

فــي 13/ كانــون الثانــي قــال كل مــن كاثريــن مارشــي أوهيــل، رئيســة آليــة األمــم المتحــدة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة 

الخاصــة بســوريا، وباولــو بينيــرو، رئيــس لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة الخاصــة بســوريا، وهانــي مجلــي وليــن 

ــت تســتمر  ــدول ال زال ــاك بعــض ال ــق التابعــة لألمــم المتحــدة فــي ســوريا، أن هن ــة التحقي ويلشــمان، مفوضــي لجن

فــي وضــع حواجــز أمــام الواليــة القضائيــة العالميــة وتمنــع محاكمــة مجرمــي الحــرب الســوريين. وطالبــوا فــي مقــال 

رأي مشــترك، علــى موقــع الجزيــرة نــت، المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن بإحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة. 

فــي 13/ كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقريرهــا الســنوي الثانــي والثالثــون عــن أوضــاع 

حقــوق اإلنســان فــي أكثــر مــن 100 دولــة ومنطقــة حــول العالــم فــي عــام 2021. وفــي الفقــرة المفّصلــة عــن ســوريا 

قــال التقريــر إن قــوات الحلــف الســوري الروســي قــد شــّنت “قصفــًا جويــًا عشــوائيًا علــى المــدارس والمستشــفيات 

واألســواق، وهــي بنــى تحتيــة مدنيــة حيويــة لبقــاء المجتمــع. وفقــًا لمجموعــة “إيــر ويز” للمراقبــة في المملكــة المتحدة، 

نفــذت القــوات الجويــة الروســية وحدهــا حوالــي 39 ألــف غــارة جويــة فــي ســوريا منــذ عــام 2015”. وقــد أورد التقريــر عــدة 

إحصائيــات مصدرهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ض، فــي مجلــس حقــوق اإلنســان بجنيــف، ســجل ســوريا فــي مجــال حقــوق اإلنســان 
ِ
فــي 24/ كانــون الثانــي اســُتعر

مــن قبــل الفريــق العامــل المعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل التابــع لمجلــس حقــوق اإلنســان للمــرة الثالثــة، 

ــد مــن التوصيــات لوفــد النظــام الســوري فيمــا يتعلــق بوضــع  ــدول المشــاركة فــي االســتعراض العدي وقدمــت ال

حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، كان أهمهــا وضــع حــد لعمليــات اإلخفــاء القســري واالعتقــال التعســفي والتعذيــب فــي 

ســوريا، وطالبــت الــدول المشــاركة أيضــًا وفــد النظام الســوري بنشــر قوائم رســمية بأســماء المحتجزيــن والمتوفين 

فــي مراكــز االعتقــال. وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد قدمــت تقريــرًا إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق 

اإلنســان وذلــك ضمــن مســاهمة “أصحــاب المصلحــة اآلخــرون” فــي وثائــق هــذه الــدورة، فــي 14/ تمــوز/ 2021.

فــي 24/ كانــون الثانــي أصــدر فريــق التَّحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 

فــي ســوريا تقريــره بخصــوص هجمــات “مزعومــة” بأســلحة كيميائيــة فــي مدينــة مــارع شــمال حلــب فــي حادثتيــن فــي 

ــر إلــى “أّن جميــع المعلومــات التــي حصلــت عليهــا بعثــة تقصــي الحقائــق وحللتهــا  1 و3/ أيلــول/ 2015، خلــص التقري

توفــر أســبابًا معقولــة لالعتقــاد بــأن مــادة )كبريــت الخــردل(، والمصنفــة كســالح كيميائــي حســب اتفاقيــة األســلحة 

الكيميائيــة، قــد اســُتخدمت فــي 1/ أيلــول/ 2015”. وذكــر التقريــر أنــه وفقــًا للشــهود فــإن الهجــوم قــد تــم تنفيــذه مــن 

مواقــع خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش.

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/1/13/we-need-better-laws-to-prosecute-atrocities-in-syria
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/1/13/we-need-better-laws-to-prosecute-atrocities-in-syria
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/01/World%20Report%202022%20web%20pdf_0.pdf
https://www.hrw.org/ar/world-report/2022/country-chapters/380768
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/syrian_arab_republic/session_40_-_november_2021/a_hrc_wg.6_40_syr_3_a.pdf
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1092442
https://sn4hr.org/arabic/?p=13913
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRSYStakeholdersInfoS40.aspx
https://www.opcw.org/media-centre/news/2022/01/opcw-issues-fact-finding-mission-report-chemical-weapons-use-allegation
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فــي 27/ كانــون الثانــي قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش والبرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي إّن وكاالت 

 مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي تقييمهــا لمورديهــا وشــركائها فــي ســوريا”، وذلــك 
ٍ

األمــم المتحــدة “ال تدمــج بشــكل كاف

يعرضهــم لمخاطــر تمويــل جهــات أو كيانــات شــاركت فــي انتهــاكات ضــد حقــوق اإلنســان، وأصــدرت المنظمتــان 

تقريــرًا ودليــاًل توضــح فيــه ممارســات الشــراء المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان لمســاعدة وكاالت األمــم المتحــدة فــي 

ســوريا. 

فــي 1/ شــباط أصــدرت بعثــة تقصــي الحقائــق فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا تقريــرًا أثبتــت 

فيــه مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم بأســلحة كيميائيــة علــى مدينــة كفــر زيتــا بريــف حمــاة الشــمالي فــي 1/ 

تشــرين األول/ 2016. 

فــي 4/ شــباط قالــت هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريرهــا الصــادر بعنــوان “شــمال شــرق ســوريا: مصيــر مجهــول 

لمئــات الفتيــان المحاصريــن” إنــه ينبغــي حمايــة المحتجزيــن المســتردين مــن داعــش وتوضيــح ظروفهــم، وأضافــت 

أنَّ علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة أن تعمــل علــى ضمــان المعاملــة اإلنســانية لجميــع األشــخاص الذيــن تــم 

إجالؤهــم مــن ســجن غويــران، بمــن فيهــم األطفــال، الذيــن قدرتهــم بنحــو 400 طفــل. 

 لهــا الســلطات القضائيــة الفرنســية إلــى اســتكمال 
ٍ
فــي 21/ شــباط دعــت منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي بيــان

التحقيقــات فــي جريمــة حــرب ارتكبتهــا قــوات النظــام الســوري بقصفهــا مركــزًا إعالميــًا فــي مدينــة حمــص فــي 22/ 

شــباط/ 2021؛ مــا تســبب فــي مقتــل المصــور الفرنســي ريمــي أوشــليك والمراســلة األمريكيــة مــاري كولفيــن وإصابــة 

مراســل فرنســي آخــر، وأضــاف البيــان أّن الســلطات الفرنســية لــم توجــه حتــى اآلن أي اتهامــات بخصــوص هــذه 

الحادثــة.

ــف مــن  فــي 2/ آذار نشــر مكتــب المتحــدث الرســمي باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، بيانــًا قــال فيــه إّن ســوريا ُتصنَّ

بيــن أكثــر البلــدان التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي علــى مســتوى العالــم، حيــث يعانــي أزيــد مــن نصــف الســكان 

مــن انعــدام شــديد فــي األمــن الغذائــي، ويواجــه ربــع األطفــال دون ســن الخامســة التقــزم فــي أجــزاء مــن ســوريا.

فــي 9/ آذار أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا تقريرهــا عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي 

ســوريا، الــذي يتنــاول المــدة بيــن 1/ تمــوز و 31/ كانــون األول/ 2021، واســتعرض االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

اإلنســان فــي عمــوم ســوريا وركــز علــى العمليــات العســكرية التــي مارســتها جميــع األطــراف واســتمرار عمليــات 

االحتجــاز واالختفــاء القســري بحــق الســوريين، وتحــدث عــن أوضــاع النازحيــن الذيــن بلــغ عددهــم وفــق التقريــر 7 

مالييــن، وعــن الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا، قــال التقريــر إّن الســوريين يعانــون مــن فقــر مدقــع، وأضــاف أن قرابــة 90 

% مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر. 

وفــي اليــوم ذاتــه نشــر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة بيانــًا صحفيــًا تعليقــًا علــى تقريــر اللجنــة جــاء 

فيــه “إن التقاريــر المتزايــدة مؤخــرًا عــن اإلخفاقــات فــي التحقيقــات بشــأن جرائــم حــرب محتملــة، وحــوادث أخــرى يمكــن 

أن تكــون ســببت أضــرارًا للمدنييــن فــي ســوريا فــي 2019-2018 مــن قبــل التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة 

تثيــر القلــق”. وحــثَّ البيــان الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وجميــع األطــراف األخــرى علــى إجــراء تحقيقــات محايــدة 

ــت خســائر فــي صفــوف المدنييــن، والعمــل علــى ضمــان محاســبة المســؤولين  ومســتقلة بشــأن الحــوادث التــي خلفَّ

عــن تلــك االنتهــاكات، ونشــر نتائــج تلــك التحقيقــات بشــكل علنــي.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/01/27/381016
https://www.opcw.org/media-centre/news/2022/02/opcw-issues-fact-finding-mission-report-chemical-weapons-use-allegationhttps://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/s-2020-2022%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/media-centre/news/2022/02/opcw-issues-fact-finding-mission-report-chemical-weapons-use-allegationhttps://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/s-2020-2022%28e%29.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2022/02/04/381097
https://www.hrw.org/ar/news/2022/02/04/381097
https://rsf.org/en/news/france-urged-complete-judicial-probe-marie-colvin-and-remi-ochliks-deaths-syria-ten-years-ago
https://www.un.org/sg/en/node/262166
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/50/PDF/G2225150.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/03/syrias-abyss-un-syria-commission-warns-escalating-violence-plummeting?LangID=E&NewsID=28240
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فــي 14/ آذار أصــدرت منظمــة اليونســيف تقريــرًا عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا فــي غضــون الـــ 11 عامــًا 

الماضيــة، وّثــق التقريــر مقتــل 6833 طفــاًل منــذ عــام 2011 حتــى عــام 2021. 

فــي 15/ آذار قالــت منظمــة أوكســفام56 إنــه بعــد 11 عامــًا مــن بــدء الصــراع فــي ســوريا هنــاك 6 مــن كل 10 ســوريين ال 

يعلمــون مــن أيــن ســيأتون بوجبتهــم التاليــة، وأضافــت المنظمــة “بــات الســوريون يخشــون المــوت مــن الجــوع أكثــر 

مــن خوفهــم مــن الحــرب”.

ــًا لمقابــالت مــع ناجيــن ســوريين وصحفييــن  فــي 15/ آذار أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أرشــيفًا صوتي

ومحاميــن ونشــطاء، ركــز بشــكل أساســي علــى المحاكمــة التــي جــرت فــي مدينــة كوبلنــز فــي ألمانيــا والتــي ُأديــن فيهــا 

أنــور. ر، الضابــط الســابق لــدى مخابــرات النظــام الســوري، بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وتــم الحكــم عليــه بالســجن 

مــدى الحيــاة.

فــي 18/ آذار قــال باولــو بينيــرو، رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن ســوريا، خــالل الــدورة 49 لمجلــس حقــوق 

اإلنســان فــي األمــم المتحــدة، أّن النــاس فــي ســوريا، “بغــض النظــر عّمــن يســيطر عليهــم، يعيشــون فــي حالــة خــوف 

مــن التعــرض لالعتقــال بســبب التعبيــر عــن آرائهــم، أو االنتمــاء إلــى حــزب سياســي معــارض، أو التغطيــة اإلعالميــة 

أو الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان”، وأضــاف أّن أجــزاء مــن البــالد ال تــزال تشــهد قتــااًل وقصفــًا علــى الخطــوط األماميــة، 

بينمــا يتزايــد العنــف ضــد المدنييــن فــي جميــع أنحــاء البــالد.

فــي 29/ آذار أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريرهــا الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان للعــام 22/2021 فــي 154 

بلــدًا حــول العالــم، وعــن ســوريا قــال التقريــر “واصلــت أطــراف النــزاع ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي 

اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك جرائــم حــرب، وجرائــم ضــد اإلنســانية، وغيرهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، 

وظلــت بمنــأى عــن العقــاب والمســاءلة”.

فــي 31/ آذار قالــت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة إنَّ القطــاع الصحــي فــي ســوريا شــهد منــذ بدايــة الصــراع مســتويات غيــر 

مســبوقة مــن العنــف واالنتهــاكات، حيــث إنَّ 25 % مــن حــاالت القتــل بحــق العامليــن الصحييــن فــي مناطــق النــزاع 

حــول العالــم قــد ُســجلت فــي ســوريا خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة، وأضافــت اللجنــة أنــه حســب التقديــرات فــإن 

أزيــد مــن 50 % مــن األطبــاء غــادروا منطقــة شــمال شــرق ســوريا. 

اإلنســان  حقــوق  مجلــس  اعتمــد  نيســان   /1 فــي 

A/ القــرار الخــاص بحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، 

HRC/49/L.30، والــذي مــدد بموجبــه واليــة لجنــة التحقيق 

وقــد  عــام.  مــدة  بســوريا،  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة 

أصدرنــا فــي 21/ نيســان تقريــرًا فــي هــذا الخصــوص. فــي 

نتيجــة التصويــت علــى القــرار الخــاص بحالــة حقــوق اإلنســان 
فــي ســوريا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان

تأسســت منظمــة أوكســفام الدوليــة فــي عــام 1995 مــن قبــل مجموعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المســتقلة، انضمــوا معــًا كاتحــاد كونفدرالــي لتحقيــق أقصــى قــدر مــن . 56
الكفــاءة وتحقيــق تأثيــر أكبــر للحــد مــن الفقــر والظلــم فــي العالــم، ويبلــغ عددهــم 21 منظمــة.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/fast-facts-children-and-syria-regional-crisis-11-years-enar
https://www.oxfam.org/en/press-releases/we-feared-dying-war-now-we-fear-dying-hunger-ukraine-crisis-propelling-hunger-syria
https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/15/381432
https://news.un.org/ar/story/2022/03/1096712
https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/11-years-violence-against-health-care-syria
https://drive.google.com/file/d/1wY1VZmNAYPDFiYaD_RN70BL33sIq8sCR/view?usp=sharing
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F49%2FL.30&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F49%2FL.30&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F49%2FL.30&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://snhr.org/arabic/?p=15265
https://snhr.org/arabic/?p=15265
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 ،)IIIM( 1/ نيســان قالــت كاثريــن مارشــي أويــل، رئيســة اآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة للتحقيــق فــي ســوريا

ــع المرتكبــة فــي ســوريا هــي  ــر الثامــن لآلليــة فــي االجتمــاع العــام لألمــم المتحــدة، إنَّ الفظائ خــالل تقديمهــا التقري

مــن بيــن الفظائــع األكثــر وحشــية التــي ارتكبــت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وأضافــت “إنَّ أثــر اإلفــالت مــن 

العقــاب علــى ارتــكاب جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية يمكــن رؤيتــه بوضــوح اليــوم”، وأشــارت إلــى 

أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل العديــد مــن الــدول واألفــراد فيمــا يتعلــق بإطــار المحاســبة، “إال أّن 

االســتجابة لألزمــة الســورية كانــت غيــر كافيــة”.

العدالــة  ومركــز   ،Civitas Maxima مــع منظمــة  بالتعــاون   Trial international منظمــة  أصــدرت  نيســان   /4 فــي 

والمســاءلة )CJA(، والمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان)ECCHR( ، واالتحــاد الدولــي لحقــوق 

 .)UJAR 2022(  2022 العالميــة  القضائيــة  للســلطة  الســنوي  التقريــر   ،REDRESS ومنظمــة   )FIDH( اإلنســان 

واســتعرض التقريــر كافــة القضايــا التــي جــرت فــي إطــار الواليــة القضائيــة العالميــة فــي عــام 2021، بمــا فيهــا القضايــا 

الخاصــة بشــأن ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية وانتهــاكات فــي ســوريا، وأكــد التقريــر علــى األهميــة 

المتزايــدة للواليــة القضائيــة العالميــة فــي إطــار العدالــة الدوليــة حيــث شــهد عــام 2021 تطــورات فــي 60 قضيــة عبــر 

16 واليــة قضائيــة.

فــي 7/ نيســان اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قــرارًا بتعليــق حقــوق عضويــة روســيا فــي مجلــس حقــوق 

ــد القــرار بموافقــة 
ِ

اإلنســان، وذلــك علــى خلفيــة االنتهــاكات الروســية لحقــوق اإلنســان فــي حربهــا علــى أوكرانيــا، واعُتم

93 دولــة، ومعارضــة 24، وامتنــاع 58 دولــة أخــرى عــن التصويــت، وقــد صــوت منــدوب النظــام الســوري فــي الجمعيــة 

العامــة ضــد القــرار. رحبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالقــرار فــي تقريــر أصدرتــه فــي 21/ نيســان. 

فــي 8/ نيســان قالــت ميشــيل باشــيليت، المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان، خــالل إفادتهــا أمــام الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، “ عشــرات اآلالف مــن الســوريين ُحرمــوا تعســفًا مــن حريتهــم 

فــي ظــروف قاســية وكثيــرًا مــا تعرضــوا للتعذيــب وســوء المعاملــة. تعــرض الرجــال والنســاء، وكذلــك األطفــال، بمن 

فيهــم الفتيــان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 11 عامــًا، للعنــف الجنســي أثنــاء االحتجــاز”. وأضافــت المفوضــة الســامية أّن 

حجــم المأســاة مــروع، حيــث إنَّ اختفــاء األشــخاص يتــم فــي ســياقات مختلفــة، منهــم يختفــي أثنــاء األعمــال العدائيــة 

أو النــزوح أو االحتجــاز.

فــي 19/ أيــار أصــدر مركــز مراقبــة النــزوح الداخلــي IDMC تقريــره الســنوي عــن حالــة النــزوح الداخلــي حــول العالــم، وعــن 

ســوريا قــال التقريــر إنــه بحلــول نهايــة عــام 2021 كان هنــاك حوالــي 6.7 مليــون شــخصًا فــي ســوريا يعيشــون فــي حالــة 

نــزوح داخلــي، مــا يعــد أعلــى رقــم للنازحيــن حــول العالــم، وأشــار التقريــر أن 80 % مــن هــذه العائــالت تعيــش فــي حالــة 

نــزوح منــذ 4 أعــوام أو أكثــر.

https://www.un.org/press/en/2022/ga12413.doc.htm
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/report-international-impartial-and-independent-mechanism-assist
https://trialinternational.org/latest-post/2021-highlights-in-the-universal-jurisdiction-annual-review-ujar-released-today/
https://trialinternational.org/latest-post/2021-highlights-in-the-universal-jurisdiction-annual-review-ujar-released-today/
https://news.un.org/ar/story/2022/04/1098432
https://snhr.org/arabic/?p=15265
https://news.un.org/ar/story/2022/04/1098572
https://www.internal-displacement.org/countries/syria
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://www.internal-displacement.org/countries/syria
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ــر إّن عوامــل الصــراع  ــرًا بعنــوان “جيــل ضائــع مــن الســوريين”، قــال التقري ــران أصــدر البنــك الدولــي تقري فــي 9/ حزي

والنــزوح وانهيــار األنشــطة االقتصاديــة ســاهمت فــي تدهــور المســتوى المعيشــي لألســرة فــي ســوريا، وأضــاف 

أّن انخفــاض قيمــة العملــة فــي ســوريا أدى إلــى تضاعــف األســعار محليــًا، مــا أدى إلــى ارتفــاع معــدل التضخــم، حيــث 

وصــل معــدل التضخــم فــي عــام 2020 إلــى 114 %، وأشــار التقريــر إلــى أن أســعار الغــذاء ازدادت وفقــًا لمؤشــر الحــد 

األدنــى لســعر الســلة الغذائيــة لبرنامــج الغــذاء العالمــي، بنســبة 97 % خــالل عــام 2021، إضافــًة إلــى زيــادة بنســبة 236 

% فــي عــام 2020.

فــي 17/ حزيــران/ 2022، أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة ورقــة بعنــوان “المفقــودون والمختفــون فــي 

ســوريا: هــل مــن ســبيل للتحــرك قدمــًا؟”، قدمــت فيهــا توصيــات لألميــن العــام لألمــم المتحــدة بشــأن إنشــاء آليــة 

ــن فــي ســوريا -بمــن فيهــم المختفيــن قســريًا، جــاء فــي  ــر وأماكــن وجــود المفقودي ــة مســتقلة لتوضيــح مصي دولي

الورقــة “أن الحكومــة علــى علــم باألشــخاص الذيــن احتجزتهــم وتســجل المعلومــات عنهــم بدقــة ومــع ذلــك وبــداًل 

ــم المرتكبــة فــي مرافقهــا لالحتجــاز فإنهــا تواصــل حجــب المعلومــات عــن أفــراد األســر...”  مــن التحقيــق فــي الجرائ

وأضافــت الورقــة أن االحتجــاز واالختفــاء مــع منــع االتصــال يحدثــان بصــورة روتينيــة حتــى اآلن، ممــا يــدل علــى عــدم 

وجــود إرادة سياســية بيــن أطــراف النــزاع لمعالجــة الحالــة. وقــد أوصــت الورقــة بإنشــاء آليــة ذات واليــة دوليــة، 

وتحديــد اختصاصاتهــا الدقيقــة، وأســاليب عملهــا واســتراتيجياتها، حســب الواليــة الممنوحــة لهــا وبمشــاركة أســر 

األشــخاص المفقوديــن فــي ســوريا. دعمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كافــة مطالــب لجنــة التحقيــق 

ــن  ــن بمــن فيهــم المختفي ــة المفقودي ــة تنحصــر مهمتهــا فــي قضي ــة أممي ــة المســتقلة بضــرورة إنشــاء آلي الدولي

قســريًا، وأكدنــا فــي عشــرات التقاريــر الســابقة أن ضخامــة حصيلــة المختفيــن قســريًا فــي ســوريا التــي بلغــت قرابــة 

 قســريًا، قرابــة 86 % منهــم لــدى قــوات النظــام الســوري. تجعــل الحاجــة إلــى مثــل هــذه اآلليــة مطلبــًا 
ٍ

112 ألــف مختــف

ملحــًا لجميــع الضحايــا المفقوديــن وألســرهم، وقــد قدمنــا تقريــرًا إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول 

رؤيتنــا لهــذه اآلليــة، وأكدنــا علــى أننــا ســوف نتعــاون معهــا فــي حــال إنشــائها، وعلــى اســتعداد لتزويدهــا بالمعلومــات 

والبيانــات التــي تــم توثيقهــا ضمــن قاعــدة بياناتنــا علــى مــدى أحــد عشــر عامــًا.

فــي 29/ حزيــران قالــت منظمــة مراســلون بــال حــدود فــي بيــان لهــا إنهــا تديــن القيــود المتزايــدة التــي تفرضهــا قــوات 

اإلدارة الذاتيــة علــى الصحفييــن فــي شــمال وشــرق ســوريا، وأشــار البيــان إلــى أن هــدف هــذه القيــود هــو إحــكام قبضــة 

قــوات اإلدارة الذاتيــة علــى التغطيــة اإلخباريــة فــي المنطقــة.

فــي 8/ تمــوز تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار رقــم A/HRC/50/L.5/REV.1 بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان فــي 

ــذ  ــزاع فــي ســوريا من ــي ارتكبتهــا أطــراف الن ــره جميــع أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني الت ــذي أدان عب ســوريا، ال

عــام 2011، وعلــى رأســها النظــام الســوري الــذي مــارس االغتصــاب والعنــف الجنســي والجنســاني ضــد المحتجزيــن 

فــي مراكــز االحتجــاز بمــن فيهــم األطفــال، وأكــد أن أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني يمكــن أن تشــكل جرائــم ضــد 

اإلنســانية إذا مــا ارتكبــت فــي إطــار هجــوم منهجــي أو واســع النطــاق ضــد الســكان المدنييــن كمــا يمكــن أن تشــكل 

جرائــم حــرب إذا مــا ارتكبــت علــى خلفيــة النــزاع المســلح. كمــا أكــد القــرار علــى ضــرورة وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب. 

رحبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بقــرار المجلــس وأثنــت علــى مواقــف الــدول التــي صوتــت لصالــح حقــوق 

الشــعب الســوري، وتديــن وقــوف دول أرمينيــا، بوليفيــا، الصيــن، كوبــا، أريتيريــا، وفنزويــا إلــى جانــب انتهــاكات النظام 

الســوري وتصويتهــا ضــد قــرار لصالــح الشــعب الســوري.

https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/099335506102250271/idu06190a00a0d128048450a4660ae3b937ae4bd
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/PolicyPaperSyriasMissingAndDisappeared_17June2022_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/PolicyPaperSyriasMissingAndDisappeared_17June2022_AR.pdf
https://rsf.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F50%2FL.5%2FREV.1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F50%2FL.5%2FREV.1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://twitter.com/UN_HRC/status/1545361791269707776/photo/1
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فــي 11/ تمــوز أصــدرت األمــم المتحــدة تقريرهــا الســنوي “األطفــال والنــزاع المســلح” لعــام 2021، اســتعرض التقريــر 

االتجاهــات الســائدة فيمــا يتعلــق بأثــر النــزاع المســلح علــى األطفــال ومعلومــات عــن االنتهــاكات المرتكبــة، حيــث قــال 

التقريــر إّن األمــم المتحــدة تحققــت مــن وقــوع 2271 انتهــاكًا جســيمًا بحــق األطفــال فــي ســوريا، ووثــق التقريــر 898 

عمليــة قتــل وتشــويه بحــق األطفــال فــي ســوريا.

 لهــا إّن هنــاك مــا يقــارب 4.1 مليــون 
ٍ
فــي 5/ آب قالــت منظمــة الالجئيــن الدوليــة Refugees International فــي تقريــر

شــخصًا بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا، منهــم 3.1 مليــون شــخصًا يعانــون مــن 

انعــدام األمــن الغذائــي، و1.7 مليــون شــخصًا نازحــون ويعيشــون فــي المخيمــات، وأضــاف التقريــر أنــه ســيكون مــن 

الصعــب للغايــة العثــور علــى بدائــل مناســبة آلليــة األمــم المتحــدة إليصــال المســاعدات عبــر الحــدود لمــن يحتاجــون 

ــر إنــه يجــب علــى أعضــاء  لهــا فــي شــمال غــرب ســوريا فــي حــال اســتمر الفيتــو الروســي فــي عرقلتهــا، وقــال التقري

ــر خطــوط  ــًا بآليــة إيصالهــا عب ــر الحــدود كلي ــة إيصــال المســاعدات عب مجلــس األمــن رفــض محــاوالت اســتبدال آلي

التمــاس فــي القــرارات المســتقبلية. 

IC-(  25/ آب أصــدر التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة  فــي

BL-CMC( تقريــره الثالــث عشــر، وأكــد أن ســوريا كانــت فــي كل عــام، منــذ عــام 2012، البلــد األســوأ فــي العالــم مــن 

حيــث حصيلــة ضحايــا الذخائــر العنقوديــة، وقــد ســجلت أعلــى حصيلــة للضحايــا أيضــًا فــي عــام 2021، والتــي بلغــت 37 

ضحيــة، وتشــكل هــذه الحصيلــة قرابــة 25 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة للضحايــا علــى مســتوى العالــم فــي عــام 2021. 

وأشــار التقريــر إلــى أنَّ ثلثــي الضحايــا فــي هــذا العــام 2021 كانــوا مــن األطفــال. وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان بيانــًا علقــت فيــه علــى التقريــر. 

فــي 14/ أيلــول، أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا تقريرهــا الســادس والعشــرين ويغطــي 

التقريــر المــدة مــا بيــن 1/ كانــون الثانــي و30/ حزيــران/ 2022، ويوثــق التقريــر االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان 

األساســية والقانــون الدولــي اإلنســاني فــي جميــع أنحــاء ســوريا، وقــد أصدرنــا بيانــًا قدمنــا فيــه موجــزًا عــن التقريــر.

فــي 4/ تشــرين األول أعربــت لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد 

أســرهم فــي جلســة ُكّرســت للنظــر فــي التقريريــن الدورييــن الثانــي والثالــث للجمهوريــة العربيــة الســورية خــالل 

الــدورة الخامســة والثالثيــن للجنــة، عــن قلقهــا مــن أن العّمــال المهاجريــن فــي ســوريا يواجهــون صعوبــات شــديدة 

ــزاع المســلح المســتمر، وعــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي،  وانتهــاكات لحقوقهــم، بســبب الن

ــة وجماعــات مســلحة مــن دول أخــرى.  فضــاًل عــن وجــود قــوات مســلحة أجنبي

فــي 7/ تشــرين األول تبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه الـــ 51 القــرار  A/HRC/51/26 حــول حالــة حقــوق اإلنســان 

فــي ســوريا، الــذي طالــب النظــام الســوري بــأن يفــي بمســؤوليته عــن حمايــة الســوريين وعــن احتــرام وحمايــة حقــوق 

اإلنســان المكفولــة لجميــع األشــخاص الخاضعيــن لواليتــه، بمــن فيهــم المحتجــزون وأســرهم، وقــال إنَّ النظــام 

الســوري يتحمــل فــي المقــام األول المســؤولية عــن عشــرات آالف المختفيــن قســرًا والمفقوديــن والمحتجزيــن فــي 

ســوريا. وفــي 10/ تشــرين األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا رحبــت فيــه بالقــرار.

https://childrenandarmedconflict.un.org/document/secretary-general-annual-report-on-children-and-armed-conflict/
https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/8/2/transforming-syrias-lifeline-a-plan-for-sustaining-cross-border-aid-in-northwest-syria
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2022/cluster-munition-monitor-2022.aspx
https://snhr.org/arabic/?p=16077
https://snhr.org/arabic/?p=16125
https://news.un.org/ar/story/2022/10/1113482
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/RES/51/26&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/RES/51/26&Lang=A
https://snhr.org/arabic/?p=16296
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الســلطات التركية اعتقلت  إن  لهــا   
ٍ
تقريــر فــي  ووتــش  رايتــس  هيومــن  منظمــة  قالــت  األول  تشــرين   /24 فــي 

واحتجــزت ورّحلــت بشــكل تعســفي مئــات الرجــال والفتيــان الســوريين الالجئيــن، حتــى األطفــال غيــر المصحوبيــن 

بذويهــم، إلى ســوريا بين شــباط وتمــوز/ 2022، مــا يشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي، وأضــاف التقريــر أّن تصنيــف تركيــا 

ــدولة ثالثــة آمنــة ال يتماشــى مــع حجــم عمليــات ترحيــل الالجئيــن الســوريين إلــى شــمال ســوريا.  كـ

فــي 30/ تشــرين الثانــي دعــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة فــي بيــاٍن مشــترك الــدول 

األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إلنشــاء هيئــة دوليــة مســتقلة لتتّبــع وتحديــد هويــة المفقوديــن والمخفييــن قســرًا منــذ 

انــدالع األزمــة الســورية فــي عــام 2011، وقــال البيــان إنَّ حكومــة النظــام الســوري تتحمــل المســؤولية عــن الغالبيــة 

العظمــى مــن حــاالت االختفــاء، والتــي غالبــًا مــا تســفر عــن وفيــات فــي الحجــز وعمليــات إعــدام خــارج نطــاق القضــاء، 

 مــا زالــوا فــي عــداد المفقودين، 
ٍ

وأضــاف البيــان أّن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــدرت أن نحــو 111 ألــف شــخص

معظمهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري.

فــي 6/ كانــون األول أصدر مشــروع قاعــدة بيانــات أمــن عمــال اإلغاثــة الدولية، تقريرًا عــن العنــف فــي مخيــم الهــول 

فــي شــمال شــرق ســوريا، والــذي يتســبب فــي تضييــق نطــاق التغطية اإلنســانية، تحــدث التقرير عن ازديــاد الهجمات 

العنيفــة علــى عاملــي اإلغاثــة فــي مخيــم الهــول بشــكل ملحــوظ منــذ عــام 2020، حيــث بلغــت نســبة الهجمــات فــي 

المخيــم نحــو 72 % مــن جميــع الهجمــات فــي المخيمــات علــى مســتوى العالــم حتــى اآلن. اســتندت المعلومــات 

الــواردة فــي التقريــر علــى عــدة مصــادر محليــة حصــل عليهــا المشــروع عبــر شــراكته مــع الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان، باإلضافــة إلــى مشــروع بيانــات مواقــع وأحــداث الصراعــات المســلحة )ACLED( ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود. 

بحــق  2022 حــول االعتــداءات  تقريــر حصيلــة عــام  حــدود  بــا  14/ كانــون األول أصــدرت منظمــة مراســلون  فــي 

الصحفييــن حــول العالــم، وجــاءت ســوريا فــي قائمــة البلــدان الـــ 6 األخطــر علــى حيــاة الصحفييــن حــول العالــم، وعلــى 

رأس قائمــة الــدول فــي حصيلــة الصحفييــن المفقوديــن والمحتجزيــن والرهائــن حــول العالــم، بوجــود 42 رهينــة مــن 

ــم.  الصحفييــن والعامليــن فــي المجــال اإلعالمــي فــي ســوريا مــن أصــل 65 فــي مختلــف أنحــاء العال

فــي 15/ كانــون األول قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــرٍ لهــا إّن أكثــر مــن 42400 أجنبــي متهمــون بــأن 

لهــم صــالت مــع تنظيــم داعــش مــا زالــوا متروكيــن مــن قبــل بلدانهــم فــي المخيمــات والســجون فــي منطقــة شــمال 

شرق ســوريا، وأضــاف التقريــر أن قــوات اإلدارة الذاتيــة تحتجــز هــؤالء األجانــب، والذيــن معظمهــم مــن األطفــال، إلــى 

ــب فــي شــمال شــرق ســوريا  ــز األجان ــب 23200 ســوريًا، فــي ظــروف تهــدد حياتهــم، وأضافــت المنظمــة “ُيحتَج جان

بموافقــة ضمنيــة أو صريحــة مــن بلدانهــم األصليــة” حيــث قامــت بعــض الــدول، مثل المملكــة المتحدة والدنمــارك، 

بإســقاط الجنســية عــن العديــد مــن مواطنيهــا أو بعضهــم، تاركــًة العديــد منهــم دون جنســية فــي انتهاك لحقهــم 

فــي الجنســية، وأضافــت المنظمــة أن الحكومــات التــي تســاهم عــن علــم وبشــكل كبيــر فــي هــذا الحبــس التعســفي 

قــد تكــون متواطئــة فــي االحتجــاز غيــر القانونــي لألجانــب.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria
https://www.hrw.org/ar/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria
https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/30/syria-families-disappeared-deserve-answers
https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/2022-12/AWSD%20Signal%20Alert_Ar_Final.pdf
https://aidworkersecurity.org/
https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/2022-12/AWSD%20Signal%20Alert_Ar_Final.pdf
https://snhr.org/arabic/?p=16643
https://snhr.org/arabic/?p=16643
https://rsf.org/en/new-record-number-journalists-jailed-worldwide
https://www.hrw.org/ar/news/2022/12/15/syria-repatriations-lag-foreigners-alleged-isis-ties
https://www.hrw.org/ar/alshrq-alawst-wshmal-afryqya/swrya
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حاء: أبرز التحقيقات االستقصائية حول واقع االنتهاكات في سوريا: 

فــي 21/ كانــون الثانــي نشــر معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق األدنــى تحليــاًل موجــزًا حــول المســاعدات العابــرة 

للحــدود فــي ســوريا، جــاء فيــه “ستســتمر آليــة مســاعدات األمــم المتحــدة لســوريا لمــدة ســتة أشــهر أخــرى، ولكــن 

ــم تتخــذ واشــنطن الخطــوات  ــد العســكري ســتبقى قائمــة مــا ل خطــر المجاعــة، وحــق النقــض الروســي، والتصعي

المناســبة قبــل الجولــة المقبلــة مــن مفاوضــات التجديــد”.

فــي 12/ كانــون الثانــي نشــر موقــع منظمــة ألمــا اإلســرائيلي للدراســات تحقيقيــًا قــال فيــه إّن “منطقــة جبــل محمــد 

بــن علــي، الواقعــة علــى بعــد بضعــة كيلومتــرات شــمال مدينــة تدمــر شــرق ســوريا، تشــكل مجمعــًا محصنــًا للمحــور 

الشــيعي الراديكالــي الــذي تقــوده إيــران. وأّن الموقــع مجهــز بصواريــخ أرض - أرض متوســطة وبعيــدة المــدى داخــل 

ممــرات محصنــة”. وأضــاف التحقيــق أن المليشــيات الشــيعية التــي تتبــع إليــران قــد نشــرت العديــد مــن القــوات فــي 

منطقــة تدمــر، كمــا تــم نشــر أنظمــة دفــاع جــوي، “ربمــا ُصّنعــت فــي إيــران”، لحمايــة المنطقــة بشــكل عــام وصواريــخ 

أرض – أرض المنتشــرة هنــاك بشــكل خــاص.

فــي 19/ كانــون الثانــي نشــرت مجلــة الفوريــن بوليســي األمريكيــة مقــااًل قالــت فيــه أنــه بإعــادة العالقــات مجــددًا مــع 

ــي أحــد أهــم القواعــد الجيوسياســية، وهــي “ال للتفــاوض مــع اإلرهابييــن”.  النظــام الســوري، ُيغفــل المجتمــع الدول

وأضــاف المقــال أنــه يتوجــب علــى اإلدارة األمريكيــة تطبيــق قانــون قيصــر لحمايــة المدنييــن بشــكل كامــل، وعليهــا 

ــى أي نشــاط مــن شــأنه  ــات صارمــة عل ــذي يفــرض عقوب ــون ال ــى كل مــن يخــرق هــذا القان ــات عل أيضــًا فــرض عقوب

مســاعدة النظــام الســوري علــى صيانــة أو توســيع قطــاع المنتجــات البتروليــة أو قطــاع الطاقــة، وأشــار المقــال إلــى 

أنــه فيمــا إذا كانــت عمليــات توصيــل نقــل الغــاز المصــري إلــى لبنــان عبــر األراضــي الســورية تســتدعي إصــالح البنيــة 

التحتيــة لهــذه األنابيــب فــي ســوريا أو بنــاء بنيــة جديــدة فذلــك يعتبــر خــرق لقانــون قيصــر. 

التــي  تايمــز األمريكيــة تحقيقــًا صحفيــًا عــن الضربــة الجويــة  النيويــورك  صحيفــة  الثانــي نشــرت  20/ كانــون  فــي 

اســتهدفت ســد الطبقــة فــي مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة فــي 26/ آذار/ 2017. ذكــر التحقيــق أن الموقــع كان ضمــن 

الئحــة المناطــق الممنــوع اســتهدافها، ولكــن فرقــة مهمــات خاصــة أمريكيــة تدعــى “وحــدة المهــام 9” اســتهدفت 

الســد مســتخدمًة قنبلــة، مــن أكبــر القنابــل فــي الترســانة األمريكيــة، خارقــة للتحصينــات مصممــة لتدميــر الهيــاكل 

الخرســانية الســميكة. وردًا علــى تســاؤالت وجهتهــا الصحيفــة بشــأن االســتهداف، أنكــرت القيادة المركزيــة األمريكية 

 باســتهداف أبــراج مراقبــة ذات صلــة بالســد وليــس الســد ذاتــه.
ٍ

اســتهداف الســد، واكتفــت باعتــراف

فــي 26/ كانــون الثانــي أصــدرت منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو( وبرنامــج الغــذاء العالمــي تقريــرًا 

تحليليــًا بعنــوان “نقــاط الجــوع الســاخنة” وشــمل المــدة بيــن شــباط وأيــار/ 2022، وجــاء فــي التحليــل أنــه مــن 

المرجــح أن يتدهــور انعــدام األمــن الغذائــي فــي 20 دولــة ومنطقــة ومنهــم ســوريا خــالل الفتــرة التــي يشــملها التحليل. 

وأضــاف أن ســوريا ال تــزال فــي قائمــة الــدول المثيــرة للقلــق مــن ناحيــة األمــن الغذائــي.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/aadt-syaght-alnqash-aldayr-hwl-almsadat-alabrt-llhdwd-aly-swrya
https://israel-alma.org/2022/01/12/mt-mohammad-ben-ali-palmyra-iran-controlled-surface-to-surface-missile-and-air-defense-zone/
https://foreignpolicy.com/2022/01/19/assad-war-crimes-normalization-chemical-weapons/
https://www.nytimes.com/2022/01/20/us/airstrike-us-isis-dam.html
https://www.wfp.org/publications/hunger-hotspots-fao-wfp-early-warnings-acute-food-insecurity-february-may-2022-outlook
https://www.wfp.org/publications/hunger-hotspots-fao-wfp-early-warnings-acute-food-insecurity-february-may-2022-outlook
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فــي 6/ شــباط نشــرت صحيفــة النيويــورك تايمــز األمريكيــة تحقيقــًا صحفيــًا قالــت فيــه إّن األطفــال فــي ســجن 

غويــران شــمال شــرق ســوريا، الــذي تعــرض لهجــوم مــن قبــل تنظيــم داعــش فــي كانــون الثانــي الماضــي، يعانــون مــن 

الجــوع والعطــش والنقــص فــي الرعايــة الصحيــة، وذلــك حســب بــو فيكتــور نيلونــد، ممثــل منظمــة اليونيســف الــذي 

زار الســجن فــي 5/ شــباط، وأظهــرت صــورة حصلــت عليهــا الصحيفــة مــن منظمــة اليونيســف، مراهقيــن جالســين 

حفــاة القدميــن علــى أرضيــة إســمنتية متســخة فــي غرفــة مظلمــة لهــا نوافــذ عاليــة يدخــل منهــا قليــل مــن الضــوء، 

وتــم تقديــر عــدد األطفــال بقرابــة 30 طفــاًل فــي كل زنزانــة، وتعــم المــكان روائــح الدخــان الناتــج عــن الحرائــق التــي شــّبت 

جــراء العمليــة العســكرية التــي شــهدها الســجن فــي كانــون الثانــي/ 2022. 

فــي 8/ شــباط نشــرت صحيفــة الفوريــن بوليســي األمريكيــة تحقيقــًا صحفيــًا قالــت فيــه إّن الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة أبرمــت اتفاقــًا مــع روســيا لتخفيــف الضغــط السياســي علــى النظــام الســوري فــي األمــم المتحــدة، مــن 

خــالل تقليــل جلســات مجلــس األمــن حــول األســلحة الكيميائيــة لــدى النظــام الســوري، مقابــل الســماح بتدفــق 

المســاعدات لشــمال غــرب ســوريا عبــر الحــدود وتعزيــز جلســات مجلــس األمــن حــول اإلغاثــة اإلنســانية واالنتقــال 

السياســي، ونقــل التحقيــق الصحفــي عــن جريغــوري كوبلنتــز، الخبيــر فــي برنامــج األســلحة الكيميائيــة في ســوريا، قوله 

ــة  ــى اســتخدامه لألســلحة الكيميائي ــر مناســب اآلن لتقليــص الجهــود لمحاســبة النظــام الســوري عل إن الوقــت غي

ــه. ــر األســلحة الكيميائيــة المتبقيــة لدي ورفضــه المســتمر للســماح للمفتشــين الدولييــن بالتحقــق مــن تدمي

فــي 10/ شــباط نشــر موقــع قنــاة الحــرة األمريكيــة تحقيقــًا مشــتركًا عــن قيــام األمــم المتحــدة بمحاولــة التســتر علــى 

مقتــل عامليــن فــي المجــال اإلنســاني، كانــا ضمــن قافلــة إغاثــة بيــن مدينتــي حلــب وحمــص عــام 2016، علــى يــد قــوات 

النظــام الســوري، وجــاء فــي التحقيــق أن ســتيفن أوبرايــن، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة 

فــي حــاالت الطــوارئ حينهــا، ويــان إيغالنــد، المستشــار الخــاص لمبعــوث األمــم المتحــدة إلــى ســوريا حينهــا، لــم يعلنــا 

ــن مــن  ــل اثني بت فــي مقت ــات قــوات النظــام الســوري تســبَّ ــة للمنظمــة تقــول أّن ضرب عــن مضمــون رســالة داخلي

عمــال اإلغاثــة فــي عــام 2016. 

فــي 14/ شــباط نشــر مركــز الدراســات االســتراتيجية والدوليــة57 بحثــًا عــن المســاعدات األمميــة فــي ســوريا، ورد 

فيــه أّن النظــام الســوري اســتخدم المســاعدات الدوليــة كوســيلة سياســية للضغــط علــى المناطــق الخارجــة عــن 

ســيطرته كمــا اســتخدمها لدعــم مؤيديــه، وأضــاف البحــث أنــه وفقــًا للعديــد مــن مســؤولي األمــم المتحــدة رفيعــي 

المســتوى، فــإن األمــم المتحــدة ســمحت ألول مــرة فــي ســوريا لــوكاالت “تابعــة للحكومــة” بتقديــم المســاعدات 

األمميــة منفــردة، ويتــم تنفيــذ معظــم عمــل وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة عــن طريــق الهــالل 

األحمــر الســوري، ومنظمــة األمانــة الســورية للتنميــة التابعــة ألســماء األســد، زوجــة رئيــس النظــام الســوري، كمــا أن 

معظــم المــدراء فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة والخيريــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري هــم مــن المقربيــن 

مــن النظــام الســوري؛ مــا يســبب صعوبــة فــي مراقبــة نشــاطات تلــك المنظمــات. 

مؤسسة دراسات مقرها واشنطن العاصمة بالواليات المتحدة. تأسس المركز في جامعة جورج تاون في عام 1962.. 57

https://www.nytimes.com/2022/02/06/world/middleeast/syria-prison-teenage-detainees.html
https://drive.google.com/file/d/1s50TfqOkmy9kamyLT-IS-zc-Oz2tG1Cz/view?usp=sharing
https://foreignpolicy.com/2022/02/08/us-russia-deal-assad-syria/
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/02/10/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%92%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220214_Hall_Rescuing_Aid_Syria.pdf?hG4dKipxCaBNDRDaezmDvn2lHVmr8937
https://www.csis.org/analysis/rescuing-aid-syria
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فــي 23/ آذار نشــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة تحقيقــًا صحفيــًا عــن تنفيــذ حكومــة النظــام الســوري، بحجــة إزالــة 

األلغــام، عمليــات هــدم واســعة فــي حــي القابــون فــي دمشــق، وقالــت الصحيفــة إّن عمليــات الهــدم شــبه الكاملــة 

للحــي لــن تتــرك شــيئًا يجــده الالجئــون عنــد عودتهــم، وأضافــت أن حــي القابــون يدفــع بذلــك ثمــن خروجــه ضــد النظــام 

الســوري، وبقائــه خــارج ســيطرته حتــى 2017.

فــي 4/ نيســان قــال مركــز كارتــر لألبحــاث إنــه وفقــًا لتقريــر أصــدره المركــز، والــذي يســلط الضــوء علــى ضــرورة تخليــص 

ســوريا مــن الذخائــر ومخلفــات األســلحة غيــر المنفجــرة، فــإن هنــاك مــا بيــن 100 و300 ألــف مــن الذخائــر التــي لــم تنفجــر 

فــي ســوريا، والتــي اســتخدمت بيــن كانــون األول/ 2012 وأيــار/ 2021، وأشــار التقريــر إلــى أنَّ العــدد يمكــن أن يكــون أعلــى 

مــن ذلــك بكثيــر، وأضــاف التقريــر أّن وجــود الذخائــر غيــر المنفجــرة يقــف عائقــًا جديــًا  أمــام تعافــي ســوريا وتنميتهــا.

فــي 5/ نيســان نشــرت منظمــة العمــل علــى العنــف المســلحAOAV“ 58” تقريرهــا الســنوي الحــادي عشــر عــن رصــد 

العنــف الناتــج عــن اســتخدام األســلحة المتفجــرة فــي عــام 2021، جــاء فــي التقريــر أّنــه علــى الرغــم مــن انخفــاض وتيــرة 

الهجمــات فــي عــام 2021 مقارنــًة مــع ســابقه، إال أنَّ ســوريا بقيــت فــي المرتبــة الثانيــة ضمــن أســوأ المتضرريــن علــى 

مســتوى العالــم، مــن حيــث الخســائر المدنيــة، جــراء اســتخدام األســلحة المتفجــرة عمومــًا، وجــراء الغــارات الجويــة 

أيضــًا.

فــي 17/ أيــار أصــدرت مجموعــة الحمايــة الدوليــة تقريــرًا عــن مخلفــات الذخائــر المتفجــرة فــي ســوريا، خلــص التقريــر 

ــة أو المــوت جــراء وجــود تلــك المخلفــات، كمــا  ــى أّن واحــدًا مــن كل شــخصين فــي ســوريا معــرض لخطــر اإلصاب إل

ــر أنــه مــا بيــن 100 ألــف إلــى 300 ألــف ذخيــرة مــن  أّن وجودهــا يعيــق وصــول المســاعدات اإلنســانية، وأضــاف التقري

تلــك المخلفــات فــي ســوريا لــم تنفجــر، ممــا يشــكل تهديــدًا نشــطًا، إضافــة إلــى انتشــار اســتخدام العبــوات الناســفة 

 أجــري فــي عــام 2022 علــى 14 منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة 
ٍ
واأللغــام األرضيــة، وأضــاف التقريــر إلــى أنــه وفقــًا لمســح

تعمــل فــي المجــال اإلنســاني فــي ســوريا، اضطــرت 6 منهــا إلــى نقــل أو تأجيــل أو إلغاء مشــاريع في المجال اإلنســاني 

خــالل العاميــن الســابقين ألن موقــع تلــك المشــاريع كان مهــددًا جــراء انتشــار مخلفــات ذخائــر متفجــرة.

فــي 8/ آب قالــت صحيفــة واشــنطن بوســت األمريكيــة إّن النظــام الســوري عمــل علــى مــدى الســنوات الماضيــة، 

بشــكل جــدي علــى تجنيــد مســتخدمي موقــع YouTube والمؤثريــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الذيــن يدخلــون 

البــالد مــن خــالل وكاالت ســفر معتمــدة مــن قبــل النظــام الســوري وبمجــرد وصولهــم يتــم تعييــن مرافقيــن لهــم 

بصفــة مترجميــن. ونقلــت الصحيفــة أنــه علــى الرغــم مــن ادعــاء معظــم هــؤالء المؤثريــن حيادهــم السياســي إال أنهــم 

يروجــون ألجنــدة النظــام الســوري مــن خــالل نقــل معلومــات مغلوطــة تفيــد بــأن األوضــاع فــي ســوريا علــى خيــر مــا 

يــرام، وأعربــت الصحيفــة عــن قلقهــا مــن قيــام العديــد مــن الشــركات الغربيــة برعايــة تلــك الفيديوهــات، حيــث قامــت 

ــو التــي تــم إنتاجهــا خــالل رحــالت الســفر  شــركات Duolingo و Surfshark و Skillshare برعايــة جميــع مقاطــع الفيدي

تلــك، وتمكــن المدونــون مــن اســتثمار هــذا المحتــوى علــى موقــع YouTube لجنــي األربــاح الماديــة منهــا.

منظمــة غيــر ربحيــة مقرهــا لنــدن، تقــوم بإجــراء األبحــاث بشــأن تأثيــر العنــف المســلح عالميــًا. وتســعى إلــى الحــد مــن تأثيــر العنــف المســلح مــن خــالل الرصــد والبحــث فــي أســباب . 58
وعواقــب العنــف القائــم علــى األســلحة، وتركــز بشــكل خــاص علــى تأثيــر األســلحة المتفجــرة ذات اآلثــار الواســعة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان.

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/23/its-a-kind-of-revenge-damascus-suburb-demolished-as-assad-builds-a-new-syria
https://www.cartercenter.org/news/features/blogs/2022/new-report-spotlights-need-to-rid-syria-of-dangerous-unexploded-weapons.html
https://twitter.com/AOAV/status/1511333930271756301?s=20&t=eh3L4WLKKsXfHgdqexpF3w
https://www.globalprotectioncluster.org/2022/05/17/explosive-ordnance-in-syria-impact-and-required-action/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/08/travel-influencers-whitewash-syrian-war/
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فــي 22/ تشــرين الثانــي أصــدرت منظمــة 59PAX مــن أجــل الســالم الهولنديــة تقريــرًا قالــت فيــه إّن ســوريا تحولــت إلــى 

مختبــر وســاحة لتجريــب الطائــرات العســكرية بــدون طيــار، حيــث تســتخدم ســت دول علــى األقــل طائــرات عســكرية 

ــة مســلحة  ــرات تجاري ــر ســورية بتشــغيل طائ ــار فــي ســوريا، بينمــا تقــوم جماعــات مســلحة ســورية وغي ــدون طي ب

بــدون طيــار، بمــا فــي ذلــك ميليشــيا حــزب هللا اللبنانــي والميليشــيات العراقيــة المدعومــة مــن إيــران، وأضــاف التقريــر 

أنــه تــم اســتخدام 39 نوعــًا مختلفــًا مــن الطائــرات العســكرية بــدون طيــار مــن قبــل هــذه الــدول خــالل الصــراع فــي 

ســوريا. 

فــي 20/ تشــرين األول أصــدرت وكالــة أسوشــتيد بــرس لألنبــاء تحقيقــًا صحفيــًا قالــت فيــه إّن أكجمــال ماكتيموفــا، 

ممثلــة منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا، أســاءت إدارة مالييــن الــدوالرات مــن أمــوال الجهــات المانحــة، وقدمــت 

هدايــا، بمــا فــي ذلــك عمــالت ذهبيــة وســيارات، إلــى مســؤولين فــي حكومــة النظــام الســوري، وأضــاف التحقيــق أن 

أكثــر مــن 100 وثيقــة ورســائل ومــواد أخــرى ســرية حصلــت عليهــا الوكالــة تثبــت تــورط ممثلــة المنظمــة فــي ســلوك 

مســيء مــن خــالل قيامهــا بالضغــط علــى موظفــي منظمــة الصحــة العالميــة لتوقيــع عقــود مــع سياســيين كبــار 

فــي حكومــة النظــام الســوري، كمــا اجتمعــت بشــكل ســري مــع الجيــش الروســي، وهــو مــا يمثــل انتهــاكات محتملــة 

لحيــاد منظمــة الصحــة العالميــة كمنظمــة تابعــة لألمــم المتحــدة.

فــي 5/ كانــون األول نشــر موقــع  Lighthouse Reports تحقيقــًا مشــتركًا مــع عــدة وســائل إعــالم أوروبيــة قــال فيه إّن 

حــرس الحــدود البلغاريــة قامــوا بإطــالق الرصــاص الحــي علــى مجموعــة مــن طالبــي اللجــوء حاولــوا العبــور مــن الحــدود 

مــع تركيــا، وأظهــر فيديــو نشــره الموقــع إصابــة طالــب لجــوء ســوري بعــد تعرضــه لطلــق نــاري، وأضــاف الموقــع أن 

الفيديــو هــو أول دليــل مرئــي علــى اســتخدام الذخيــرة الحيــة ضــد طالبــي اللجــوء الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى بلغاريــا، 

مــا يثيــر تســاؤالت جديــة حــول سياســة االتحــاد األوروبــي فــي مراقبــة الحــدود.

فــي 12/ كانــون األول أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة تقريــر “قائمــة مراقبــة الطــوارئ لعــام 2023”، وهــو تقييــم للــدول 

األكثــر تعرضــًا لخطــر الطــوارئ اإلنســانية الجديــدة كل عــام، وجــاءت ســوريا فــي قائمــة الــدول العشــر األولــى فــي هــذا 

التقييــم.

PAX هي أكبر منظمة سالم في هولندا. تعمل على حماية المدنيين من أعمال الحرب وإنهاء العنف المسلح وبناء سالم شامل. . 59

https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/a-laboratory-of-drone-warfare
https://apnews.com/article/WHO-syria-bce4ad6714a8b9e29b15c4db39f66720?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_03
https://www.lighthousereports.nl/investigation/shot-for-seeking-asylum/
https://www.rescue.org/report/2023-emergency-watchlist
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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 أقــل 

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 

2022 خطــوات عديــدة علــى صعيــد الشــكاوى والقضايــا ضــد مرتكبــي االنتهــاكات فــي ســوريا التــي ال ترقــى آلمــال 

الشــعب الســوري، ونأمــل أن يكــون عــام 2023 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:

ــور. ر، الــذي اســتلم منــذ  ــا المتهــم أن ــز فــي ألماني ــا فــي كوبلن ــي أدانــت المحكمــة اإلقليميــة العلي ــون الثان فــي 13/ كان

ــرة التحقيــق فــي فــرع األمــن 251 )فــرع الخطيــب( بالتعذيــب، و27  ــي/ 2011 حتــى أيلــول/ 2012، رئاســة دائ ــون الثان كان

جريمــة قتــل وحالــة عنــف جنســي، إضافــًة إلــى احتجــاز وحرمــان 4000 شــخص مــن حريتهــم، وحكمــت عليــه بالســجن 

مــدى الحيــاة. وفــي 17/ كانــون الثانــي أصــدرت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز بيانــًا صحفيــًا باللغــة العربيــة 

حــول حكمهــا الصــادر بحــق أنــور ر، الضابــط الســابق فــي جهــاز المخابــرات التابــع للنظــام الســوري فــي 13/ كانــون 

الثانــي، والقاضــي بعقوبــة ســجنه مــدى الحيــاة، حيــث فّنــد البيــان التهــم التــي بنــت عليهــا المحكمــة قرارهــا، كمــا أورد 

تفاصيــل عــن مجريــات المحاكمــة والشــهود وآليــة التحقــق مــن التهــم الموجهــة. 

فــي 19/ كانــون الثانــي بــدأت محاكمــة الطبيــب الســوري “عــالء م” أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي مدينــة 

التهــم  تضمنــت قائمــة  ينــدرج معظمهــا فــي خانــة الجرائــم ضــد االنســانية. وقــد   
ٍ

فرانكفــورت األلمانيــة، بتهــم

الموجهــة إليــه حســب المدعــي العــام االتحــادي، 18 حالــة تعذيــب لســجناء مــن المعارضــة ضــد النظــام الســوري فــي 

الفتــرة الممتــدة مــن 1/ نيســان 2011 حتــى نهايــة عــام 2012، وذلــك فــي مستشــفيات عســكرية فــي ســوريا، إضافــًة 

ــى تهمــة القتــل العمــد ألحــد المعتقليــن وتهــم أخــرى. إل

 لهــا عــن توقيــف ســيدة أمريكيــة، بتهمــة تنظيــم 
ٍ
فــي 29/ كانــون الثانــي أعلنــت وزارة العــدل األمريكيــة فــي بيــان

وقيــادة كتيبــة عســكرية نســائية لصالــح تنظيــم داعــش فــي ســوريا إضافــة للتخطيــط لهجــوم علــى جامعــة أمريكيــة، 

وحســب مــا أورد البيــان أن المتهمــة قدمــت تدريبــات ألعضــاء الكتيبــة النســائية فــي أواخــر عــام 2016 فــي مدينــة 

الرقــة فــي ســوريا حيــن أصبحــت قائــدة للكتيبــة ومنظمــة لهــا، وتضمــن ذلــك تدريبــات بدنيــة وتدريبــات علــى اســتخدام 

أســلحة عــدة. 

https://olgko.justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Ordentliche_Gerichte/Oberlandesgerichte/Koblenz/Dokumente/Presse/Pressemitteilung_Urteil_gegen_Anwar_R_in_arabischer_Sprache.pdf
https://olgko.justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Ordentliche_Gerichte/Oberlandesgerichte/Koblenz/Dokumente/Presse/Pressemitteilung_Urteil_gegen_Anwar_R_in_arabischer_Sprache.pdf
https://www.reuters.com/world/second-syria-torture-trial-opens-germany-2022-01-18/
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/2022006.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/2022006.html
https://www.justice.gov/opa/pr/american-woman-who-led-isis-battalion-charged-providing-material-support-terrorist
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فــي 9/ شــباط نشــرت وزارتــي الخارجيــة والعــدل الفرنســية بيانــًا مشــتركًا قــال إّن الحكومة الفرنســية قدمت مشــروع 

قانــون يجيــز إقــرار اتفاقيــة التعــاون القضائــي الدوليــة بيــن حكومــة الجمهوريــة الفرنســية ومنظمــة األمــم المتحــدة 

ممثلــًة باآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة مــن أجــل ســوريا، وأضــاف البيــان أن الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية 

اعتمــدت مشــروع القانــون، وأشــار البيــان إلــى أنــه ثمــة أكثــر مــن أربعيــن تحقيقــًا ودعــوى قضائيــة مفتوحــة فــي فرنســا 

بشــأن انتهــاكات وفظائــع ارتكبــت فــي ســوريا. 

 

فــي 17/ شــباط قالــت جريــدة Le Parisien الفرنســية إّن مكتــب المدعــي العــام فــي مدينــة باريــس فتــح تحقيقــًا 

أوليــًا حــول تهمــة التواطــؤ فــي جرائــم حــرب بحــق جمعيــة SOS Chrétiens d’Orient بعــد نشــر تحقيــق أجــراه موقــع 

ــة  ــة أقامــت شــراكات مــع عــدد مــن الميليشــيات الموالي ــارت، والــذي كشــف أّن الجمعي ــي ميدياب التحقيــق اإللكترون

للنظــام الســوري والمتهمــة فــي ارتــكاب جرائــم حــرب فــي ســوريا، وأضافــت الصحيفــة أن بعــض شــركاء المنظمــة 

هــم علــى رأس ميليشــيات مواليــة للنظــام الســوري قامــت بقصــف مدنييــن ونهــب قــرى وتجنيــد أطفــال وتدريبهــم 

علــى القتــال.

فــي 21/ شــباط أصــدر مجلــس االتحــاد األوروبــي بيانــًا أعلــن فيــه عــن إدراج 5 أشــخاص مــن عائلــة محمــد مخلــوف، 

خــال رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، ضمــن قائمــة العقوبــات األوروبيــة، وقــد أشــار البيــان إلــى أّن محمــد 

مخلــوف مــدرج علــى قائمــة العقوبــات منــذ 1/ آب/ 2011 حتــى وفاتــه فــي 12/ أيلــول/ 2020، وقــد تــم إدراج ورثتــه جميعــًا 

فــي قائمــة العقوبــات ألن أصولــه الموروثــة ســتدعم أنشــطة النظــام الســوري مــا يســاهم فــي قمــع المدنييــن، وقــد 

تضمنــت قائمــة األســماء المدرجــة، زوجتيــه و3 مــن بناتــه. 

فــي 6/ نيســان أصــدر قاضــي التحقيــق فــي محكمــة العــدل االتحاديــة األلمانيــة مذكــرة توقيــف بحــق الالجــئ الســوري 

رائــد. ي فــي برليــن بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم داعــش إضافــًة إلــى تهمــة ارتكابــه جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، 

حيــث قــال بيــان المحكمــة إنَّ المتهــم انضــم إلــى تنظيــم داعــش فــي ســوريا فــي صيــف 2014، وشــارك فــي هجــوم 

التنظيــم علــى قبيلــة الشــعيطات فــي محافظــة ديــر الــزور؛ مــا أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 700 مــن رجالهــا، 

إضافــًة إلــى اتهامــات وجهــت لرائــد. تتعلــق بعمليــات تعذيــب بحــق ســجناء فــي أحــد ســجون تنظيــم داعــش.

ــه مكتــب المدعــي العــام فــي محكمــة العــدل االتحاديــة األلمانيــة الئحــة اتهامــات لشــخص يدعــى  فــي 14/ نيســان وجَّ

موفــق. د تتعلــق بارتــكاب جرائــم حــرب فــي ســوريا، حيــث أوضــح بيــان نشــره المكتــب أن المشــتبه بــه “كان قــد أطلــق 

قنبلــة يدويــة، ربمــا قاذفــة صواريــخ، قذيفــة صاروخيــة مــن نــوع آر بــي جــي” فــي 23/ آذار/ 2014 علــى تجمــع لمدنييــن فــي 

ســاحة الريجــة فــي حــي اليرمــوك فــي مدينــة دمشــق بينمــا كانــوا ينتظــرون اســتالم مســاعدات غذائيــة مــن قبــل وكالــة 

األونــروا؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 أشــخاص، وإصابــة 3 آخريــن بينهــم طفــل، وأضــاف البيــان أن المتهــم آنــذاك كان عضــوًا 

فــي حركــة فلســطين الحــرة المواليــة لقــوات النظــام الســوري.

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/la-justice-internationale/evenements/article/competence-des-juridictions-francaises-en-matiere-de-crimes-contre-l-humanite
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lassociation-sos-chretiens-dorient-visee-par-une-enquete-pour-complicite-de-crimes-de-guerre-17-02-2022-SFSVIKMQABG27GKKEKHK2KU7TI.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lassociation-sos-chretiens-dorient-visee-par-une-enquete-pour-complicite-de-crimes-de-guerre-17-02-2022-SFSVIKMQABG27GKKEKHK2KU7TI.php
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung2-vom-06-04-2022.html?nn=677796
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-14-04-2022.html?nn=677796
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فــي 9/ أيــار فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة عقوبــات علــى “خمســة ميســرين مالييــن تابعيــن إلــى الدولــة اإلســالمية 

ــوزارة إّن  ــان ال ــا”، حيــث قــال بي ــع أنحــاء إندونيســيا وســوريا وتركي ــون فــي جمي فــي العــراق وســوريا )داعــش( يعمل

ــوا دورًا رئيســًا فــي تســهيل ســفر المتطرفيــن إلــى ســوريا والمناطــق األخــرى التــي ينشــط  هــؤالء األفــراد “قــد لعب

فيهــا تنظيــم داعــش” وأضــاف البيــان بــأن هــذه الشــبكة أجــرت تحويــالت ماليــة لدعــم أنشــطة تنظيــم داعــش فــي 

مخيمــات النازحيــن فــي ســوريا وذلــك مــن خــالل جمــع األمــوال فــي إندونيســيا وتركيــا، والتــي اســتخدم بعضهــا لدفــع 

تكاليــف تهريــب األطفــال مــن المخيمــات وتســليمهم إلــى مقاتلــي داعــش األجانــب كمجنديــن محتمليــن.

فــي 9/ أيــار نشــر البيــت األبيــض بيانــًا قــال فيــه إنَّ الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن مــدد العقوبــات المفروضــة علــى 

ــه  ــة تدعــو النظــام الســوري وداعمي ــات المتحــدة األمريكي ــان أّن الوالي النظــام الســوري مــدة عــام آخــر، وأضــاف البي

إلــى وقــف حربهــم العنيفــة ضــد الشــعب الســوري، كمــا تدعــو إلــى وقــف إطــالق النــار علــى مســتوى البــالد، وتســهيل 

إيصــال المســاعدات اإلنســانية دون عوائــق لجميــع الســوريين المحتاجيــن، واالنخــراط فــي عمليــة تســوية سياســية 

وفقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254.

فــي 18/ أيــار قــال موقــع تلفزيــون France 24 إّن محكمــة اســتئناف فرنســية أكــدت الئحــة االتهامــات الموجهــة 

لشــركة الفــارج الفرنســية لإلســمنت بتهمــة التواطــؤ فــي جرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا، وذلــك مــن خــالل أنشــطة 

يشــتبه أن الشــركة قامــت بهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى نشــاط مصنــع األســمنت فــي ســوريا فــي عــام 2013 و2014، 

ونقــل الموقــع عــن بيــان االدعــاء أنَّ الشــركة “مولــت، مــن خــالل الشــركات التابعــة لهــا، عمليــات الدولــة اإلســالمية 

بعــدة مالييــن مــن اليوروهــات مــع علــم تــام بأنشــطتها”، وأشــار الموقــع إلــى أّن القضيــة بحــق الشــركة تــم إطالقهــا 

مــن قبــل موظفيــن ســابقين فــي شــركة الفــارج لإلســمنت ســوريا )LCS( بدعــم مــن منظمــات غيــر حكوميــة فــي عــام 

.2017

فــي 30/ أيــار نشــر موقــع مجلــس االتحــاد األوروبــي بيانــًا صحفيــًا أعلــن فيــه عــن إدراج مجموعــة مســلحة وشــخصين 

علــى قائمــة العقوبــات األوروبيــة التــي تســتهدف تنظيم داعــش وتنظيم القاعدة واألشــخاص والجماعــات والكيانات 

المرتبطــة بهــم، حيــث قــال البيــان إّنــه تــم إدراج فصيــل حــراس الديــن، وهــو “جماعــة مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة وتتخــذ 

ســوريا مقــرًا لهــا”، كمــا تــم إدراج كل مــن فــاروق الســوري، قائــد الفصيــل، وســامي العريــدي، القائــد الشــرعي للفصيــل 

علــى قائمــة العقوبــات أيضــًا.

ــة ضــد النظــام  ــات واإلجــراءات التقييدي ــد العقوب ــه تمدي ــًا أعلــن في ــي بيان ــار أصــدر مجلــس االتحــاد األوروب فــي 31/ أي

الســوري مــدة عــام إضافــي آخــر، وذلــك حتــى 1/ حزيــران/ 2023، فــي ظــل اســتمرار النظــام الســوري فــي قمعــه 

للمدنييــن، وحســبما أضــاف البيــان، تّمــت إزالــة 3 شــخصيات مــن الئحــة العقوبــات التــي تحــوي اآلن علــى 289 شــخصًا 

ــد األصــول.  ــا خاضعــًا إلجــراءات تجمي ــى 70 كياًن ــد األصــول، إضافــًة إل يخضعــون إلجــراءات حظــر الســفر وتجمي

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220509
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/05/09/notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-the-actions-of-the-government-of-syria-2/
https://www.france24.com/en/live-news/20220518-paris-court-upholds-charges-of-complicity-in-crimes-against-humanity-linked-to-lafarge-s-cement-plant-in-syria
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/30/eu-fight-against-terrorism-one-group-and-two-individuals-added-to-the-eu-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/syria-council-extends-sanctions-against-the-regime-for-another-year/
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فــي 7/ حزيــران قالــت وكالــة اسوشــيتد بــرس إنَّ االدعــاء العــام األميركــي أدان امــرأة أمريكيــة بتهمــة ترأســها لكتيبــة 

نســائية مــن مقاتلــي تنظيــم داعــش فــي ســوريا، وأضافــت الوكالــة أّن أكثــر مــن 100 امــرأة وفتــاة قــد تلقــوا تدريبــات 

علــى يــد المتهمــة، حيــث كانــت المتهمــة فــي ســوريا منــذ أواخــر عــام 2012 أو أوائــل عــام 2013، وقــد تولــى زوجهــا فــي 

ذلــك الوقــت منصــَب قيــاديٍّ فــي تنظيــم داعــش كمســؤول عــن تدريــب القناصيــن.

ــا  ــه المحكمــة، أّن تركي ــة لحقــوق اإلنســان، حســب بيــان صحفــي أصدرت ــران قضــت المحكمــة األوروبي فــي 21/ حزي

أعــادت الجئــًا ســوريًا بشــكل غيــر قانونــي إلــى ســوريا، بعــد أن أجبرتــه علــى التوقيــع علــى وثيقــة عــودة طوعيــة، وأضــاف 

البيــان أّن المدعــي محمــد فــوزي العقــاد تــم اعتقالــه مــن قبــل الســلطات التركيــة أثنــاء محاولتــه العبــور إلــى اليونــان 

ــا أن  ــأن علــى تركي ــه، كمــا قضــت المحكمــة ب فــي عــام 2018، وبعدهــا تــم ترحيلــه إلــى ســوريا بعــد يوميــن مــن اعتقال

تدفــع للمدعــي 9750 يــورو كتعويــض لألضــرار غيــر الماديــة و 2500 يــورو فيمــا يتعلــق بالتكاليــف والنفقــات.

فــي 29/ حزيــران قــام مكتــب الشــؤون الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة فــي الحكومــة البريطانيــة بإضافــة 4 ضبــاط 

روس، اثنــان منهمــا كانــا قيادييــن فــي ميليشــيا فاغنــر الروســية، و3 كيانــات روســية إلــى قائمــة العقوبــات البريطانيــة 

الخاصــة بســوريا، وحســب بيــان المكتــب شــاركت الشــخصيات المضافــة إلــى قائمــة العقوبــات فــي دعــم النظــام 

الســوري، إضافــًة إلــى أّن اثنيــن منهــم كانــا قيادييــن فــي مليشــيا فاغنــر الروســية، كمــا أّن الكيانــات المضافــة للقائمــة 

عملــت فــي مجــال النفــط والغــاز فــي ســوريا، مــا يعــد دعمــًا للنظــام الســوري.

فــي 7/ تمــوز قضــت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان بإلــزام اليونــان بدفــع تعويضــات بقيمــة 330 ألــف يــورو 

وذلــك كتعويــض لألضــرار غيــر الماديــة التــي لحقــت بـــــ 16 طالــب لجــوء، بينهــم ســوريين، كانــوا فــي كانــون الثانــي/ 2014 

علــى متــن قــارب فــي بحــر إيجــة يحمــل 27 شــخصًا، وقــد تســبب حــرس الســواحل اليونانــي عمــدًا بإغــراق القــارب، وذلــك 

فــي أثنــاء محاولتهــم إبعــاد القــارب إلــى الســواحل التركيــة، مــا أدى إلــى مقتــل 11 شــخصًا ممــن كانــوا علــى متــن القــارب، 

مــن بينهــم أقــارب المدعيــن، وأضافــت المحكمــة أّن الســلطات اليونانيــة كان بوســعها فعــل المزيــد إلنقــاذ الالجئيــن 

إال أنهــا تقاعســت عــن ذلــك. وفــي 8/ تمــوز أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بيانــًا قالــت إّنــه بنــاًء علــى هــذا 

الحكــم يتوجــب علــى الحكومــة اليونانيــة أن توقــف فــورًا جميــع االنتهــاكات علــى حدودهــا وأن تنشــئ آليــة مســتقلة 

وفعالــة لمراقبــة الحــدود.

فــي 21/ تمــوز أصــدر االتحــاد األوروبــي قــرارًا بــإدراج 4 أفــراد وكيــان واحــد، إلــى قائمــة العقوبــات الخاصــة بالوضــع فــي 

ســوريا، وشــمل القــرار صالــح العبــد هللا قائــد اللــواء 16 لــدى قــوات النظــام الســوري والتابــع لقيــادة القــوات الروســية 

فــي ســوريا منــذ عــام 2020، ومحمــد عصــام شــموط، مالــك ورئيــس مجلــس إدارة شــركة أجنحــة الشــام للطيــران 

ورئيــس مجموعــة شــموط العاملــة فــي قطاعــات الســيارات والصلــب والطيــران والشــحن والبنــاء والعقــارات، 

وأحمــد خليــل وناصــر ديــب، مالــكان وشــريكان فــي ملكيــة شــركة ســند للحمايــة واألمــن60، إضافــًة إلــى إدراج الشــركة 

ذاتهــا فــي قائمــة العقوبــات للكيانــات، وذلــك لدورهــا فــي دعــم النظــام الســوري اقتصاديــًا وتجنيــد مرتزقــة للقتــال إلــى 

جانــب القــوات الروســية فــي ليبيــا وأوكرانيــا.

شــركة أمنيــة ســورية خاصــة تأسســت عــام 2017 وتشــرف عليهــا مجموعــة فاغنــر فــي ســوريا، وتعمــل فــي حمايــة المصالــح الروســية )الفوســفات والغــاز وتأميــن المواقــع . 60
ــا. ــا وأوكراني ــد المرتزقــة الســوريين فــي ليبي ــدات للنظــام الســوري. كمــا تنشــط الشــركة فــي تجني ــة عائ ــة( فــي ســوريا حيــث يوفــر اســتغالل المــوارد الطبيعي النفطي

https://apnews.com/article/syria-middle-east-virginia-government-and-politics-6357ddea90f8944a4b851bdb3f59021f
https://t.co/GhE3E4WpoI
https://twitter.com/ECHR_CEDH/status/1539157501001736193?s=20&t=8f4YMAJOv04SeVqoasfsXQ
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1086642/Notice_Syria_290622.pdf
https://twitter.com/ECHR_CEDH/status/1544958198125404161?s=20&t=HlhA56DkCJFr1blUVpOQYQ
https://www.hrw.org/news/2022/07/08/european-court-slams-greece-over-deadly-migrant-pushback
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.194.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A194%3ATOC
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ــًا صحفيــًا قالــت فيــه إنهــا أضافــت 9 أفــراد ســوريين، منهــم  فــي 26/ تمــوز أصــدرت وزارة الخارجيــة البريطانيــة بيان

ضباطــًا لــدى قــوات النظــام الســوري ورجــال أعمــال لهــم صلــة بالنظــام الســوري، إضافــًة إلــى كيانيــن )شــركتي أمــن 

وحراســة( إلــى قائمــة العقوبــات الخاصــة بالمملكــة المتحــدة ضمــن حزمــة العقوبــات المفروضــة مــن قبــل المملكــة 

فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي ســوريا وأوكرانيــا.

ــاة بحــق المواطــن  ــًا أعلنــت فيــه عــن الحكــم بالســجن مــدى الحي فــي 29/ تمــوز نشــرت وزارة العــدل األمريكيــة بيان

الكنــدي المولــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية محمــد خليفــة، المعــروف بأبــي رضــوان الكنــدي، وأوضــح البيــان أن 

محمــد قــد شــغل مناصــب مهمــة فــي تنظيــم داعــش منــذ عــام 2013 واســتمر فيهــا حتــى ألقــي القبــض عليــه مــن 

قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ســوريا فــي كانــون الثانــي/ 2019، وأضــاف البيــان أنــه باإلضافــة إلــى عمــل محمــد 

كمقاتــل وإعدامــه جندييــن مــن قــوات النظــام الســوري، عمــل كمترجــم رئيــس لــدى تنظيــم داعــش وشــغل منصــب 

الــراوي الناطــق باللغــة اإلنجليزيــة فــي مقاطــع الفيديــو الدعائيــة التــي كان ينتجهــا التنظيــم.

فــي 19/ تشــرين األول قالــت وكالــة رويتــرز إّن شــركة الفــارج الفرنســية لإلســمنت أقــّرت أمــام محكمــة بروكليــن 

األمريكيــة بتهمــة ســداد مبالــغ لجماعــات تصنفهــا الواليــات المتحــدة علــى أنهــا إرهابيــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم داعش، 

حتــى تتمكــن الشــركة مــن االســتمرار فــي العمــل فــي ســوريا.

فــي 24/ تشــرين األول أصــدر أنطونــي بلينكــن، وزيــر الخارجيــة األمريكــي، بيانــًا صحفيــًا أعلــن فيــه إضافــة 3 ضبــاط فــي 

قــوات النظــام الســوري إلــى قائمــة العقوبــات األمريكيــة لدورهــم فــي الهجمــات الكيميائيــة علــى الغوطــة الشــرقية 

فــي ريــف دمشــق فــي آب/ 2013، والتــي أدت إلــى مقتــل 1400 شــخصًا علــى األقــل، جلهــم مــن األطفــال.

 ،)MHD( ــًا أعلــن فيــه إدراج شــركة نذيــر حورانيــة وأوالده فــي 14/ تشــرين الثانــي أصــدر مجلــس االتحــاد األوروبــي بيان

ومالكيهــا شــادي ومحمــد نذيــر حورانيــة، الذيــن يحمــالن الجنســية الكنديــة، علــى قائمــة العقوبــات األوروبيــة الخاصــة 

باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، حيــث أوضــح بيــان المجلــس أّن الشــركة تــزود مركــز الدراســات والبحــوث 

التابــع للنظــام الســوري )SSRC( بالمــواد المســتخدمة إلنتــاج األســلحة الكيماويــة.

https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-officials-propping-up-putins-proxy-administrations-in-ukraine
https://www.justice.gov/opa/pr/leading-isis-media-figure-and-foreign-fighter-sentenced-life-imprisonment
https://www.reuters.com/legal/french-cement-maker-lafarge-plead-guilty-us-charges-supporting-islamic-state-2022-10-18/
https://www.state.gov/designation-of-three-syrian-military-officials-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/14/chemical-weapons-eu-imposes-further-restrictive-measures-on-ten-individuals-and-one-entity
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دور الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في دعم مسار المحاسبة في عام 2022:

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 2022 ضمــن مســار المحاســبة، ومــن أبــرز مــا قامــت بــه:

انضمت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إلى تحالف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية. 	

مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة هارفــرد، تتيــح هــذه االتفاقيــة لباحثــي الدكتــوراة فــي الجامعــة الحصــول علــى بيانــات  	

تفصيليــة يوميــة ممــا يعطــي صــورة دقيقــة عــن تطــور النــزاع المســلح فــي ســوريا.

مذكرة تفاهم مع منظمة العفو الدولية. 	

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

أبرزهــا: 

التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لرصــد اســتخدام األســلحة العنقوديــة فــي العالــم الــذي أصــدره التحالــف الدولــي  	

للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة )ICBL-CMC( فــي أيلــول.

كمــا كانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن المصــادر األبــرز للمعلومــات فــي العديــد مــن تقاريــر وزارات 

الخارجيــة وتقاريــر الحالــة لــدول العالــم، علــى ســبيل المثــال:

ــنوي لمكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان في وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق  	 التَّقريــر السَّ

اإلنســان لمختلــف دول العالــم فــي عــام 2021، الصــادر فــي نيســان/ 2022.

تقريــر مكتــب خدمــات الهجــرة التابــع لــوزارة الهجــرة واالندمــاج فــي الحكومــة الدنماركيــة عــن معاملــة الالجئيــن  	

العائديــن إلــى ســوريا، الصــادر فــي أيــار/ 2022.

تقريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن حريــة األديــان فــي ســوريا لعــام 2021، الــذي صــدر فــي حزيــران/ 2022، وأكــد  	

ــة  ــزال مســتمرًا فــي ســوريا، وأن األقليــة العلوي ــه إجــراءات النظــام الســوري، ال ي ت أن العنــف الطائفــي الــذي غذَّ

تســتحوذ علــى أبــرز المناصــب فــي الجيــش وجهــاز األمــن.

تقرير وزارة الخارجية الهولندية العام عن الوضع في سوريا، الصادر في حزيران/ 2022.  	

تقرير وزارة الخارجية األلمانية عن حالة الوضع األمني في سوريا عن عام 2021.  	

ــدى  	 ــد ل ــوزارة الهجــرة واالندمــاج فــي الحكومــة الدنماركيــة عــن التجني ــع ل ــر مكتــب خدمــات الهجــرة التاب تقري

هيئــة تحريــر الشــام وفصائــل المعارضــة المســلحة فــي ســوريا، الصــادر فــي كانــون األول/ 2022.

https://snhr.org/arabic/?p=16648
https://snhr.org/arabic/?p=15464
https://snhr.org/arabic/?p=15776
https://snhr.org/arabic/?p=16077
https://snhr.org/arabic/?p=15252
https://snhr.org/arabic/?p=15662
https://snhr.org/arabic/?p=15691
https://snhr.org/arabic/?p=15691
https://snhr.org/arabic/?p=15760
https://snhr.org/arabic/?p=16363
https://snhr.org/arabic/?p=16661
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ــور رســان، شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ملفــًا  وفــي إطــار مشــاركتنا فــي الدعــوة المقامــة ضــد أن

يتضمــن بيانــات لـــ 58 مواطنــًا ســوريًا ماتــوا بســبب التعذيــب فــي فــرع الخطيــب فــي أثنــاء حقبــة تولــي المتهــم أنــور.ر 

إدارة التحقيــق، وتــم تســليم الملــف إلــى المدعــي العــام األلمانــي عبــر شــريكنا المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية 

ــور. ر. وقــد أدانــت   ضــد المتهــم أن
ٍ
ع وحقــوق اإلنســان الــذي قــام مــع شــركائه مــن المحاميــن بدعــم 14 شــخصًا مــدَّ

المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز بألمانيــا يــوم 13/ كانــون الثانــي/ 2022، أنــور. ر، الــذي اســتلم منــذ كانــون 

الثانــي/ 2011 حتــى أيلــول/ 2012، رئاســة دائــرة التحقيــق فــي فــرع األمــن 251 )فــرع الخطيــب(، التابــع لجهــاز المخابــرات 

العامــة فــي النظــام الســوري، حيــث أديــن بالتعذيــب، و27 جريمــة قتــل وحالــة عنــف جنســي، وحكــم عليه بالســجن مدى 

الحيــاة. فقــد قــدم االدعــاء الئحــة اتهــام تتضمــن إشــراف أنــور. ر علــى تعذيــب قرابــة 4000 شــخص فــي أثنــاء التحقيــق 

معهــم، إضافــًة إلــى االحتجــاز التعســفي، والعنــف الجنســي، والتــورط فــي مقتــل 58 شــخصًا بســبب التعذيــب. 

فــي 19/ كانــون الثانــي/ 2022 حضــرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ممثلــة بمديرهــا التنفيــذي األســتاذ فضــل 

عبــد الغنــي الجلســة االفتتاحيــة لمحاكمــة الطبيــب الســوري عــالء.م، حيــث بــدأت المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي 

فرانكفــورت بألمانيــا جلســتها األولــى فــي محاكمــة عــالء.م، بتهــم تصــل إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية، وقــد وردت فــي 

الئحــة االتهــام 18 تهمــة تضمنــت القتــل، والتعذيــب وإلحــاق أذى جســدي وعقلــي بمعتقليــن اعتقلهــم النظــام 

 عســكرية فــي حمــص ودمشــق، إضافــًة إلــى ســجن 
ٍ

الســوري علــى خلفيــة معارضتــه سياســيًا، وذلــك فــي مشــاف

المخابــرات العســكرية 261 فــي حمــص، وفــي عامــي 2011 و2012.

المدعــي العــام األلمانــي فــي مؤتمــر صحفــي بعــد انعقــاد الجلســة األولــى مــن محاكمــة الطبيــب عــاء. م المتهــم بجرائــم 
ضــد اإلنســانية أمــام المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي فرانكفــورت بألمانيــا فــي 19/كانــون الثانــي/ 2022 | تصويــر ســعد ياغــي

https://drive.google.com/file/d/1DX4Kef3NqRyHwdMF39Nhx2DTUJUVHjsJ/view
https://www.ecchr.eu/syria-arabic/
https://sn4hr.org/arabic/?p=14431
https://snhr.org/arabic/?p=14687
https://snhr.org/arabic/?p=14687
https://snhr.org/arabic/?p=14687
https://snhr.org/arabic/?p=14707
https://drive.google.com/file/d/1DX4Kef3NqRyHwdMF39Nhx2DTUJUVHjsJ/view
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هدفــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن خــالل المشــاركة إلــى دعــم هــذه المحاكمــة، التــي نعتقــد أنهــا ســوف 

تســهم فــي كشــف مزيــد مــن التفاصيــل عــن ممارســات التعذيــب فــي المشــافي الحكوميــة العســكرية، كمــا قمنــا 

بعــرض لوحــات رســمناها لســبعة أطباء/طبيبــات مختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري، وذلــك لعقــد مقارنــة بيــن 

طبيــب متهــم بارتــكاب تعذيــب لمتظاهريــن معارضيــن طالبــوا بتغييــر نظــام الحكــم الدكتاتــوري فقــام الطبيــب عــالء 

بتعذيبهــم، مقابــل أطبــاء قامــوا بعــالج المتظاهريــن وتقديــم خدمــات إغاثيــة، وعبــروا عــن رأيهــم فــي ضــرورة االنتقــال 

نحــو الديمقراطيــة، فمــا كان مــن النظــام الســوري إال أن أخفاهــم قســريًا، ومــن بيــن هــؤالء زميلنــا الدكتــور عمــر 

عرنــوس المختفــي قســريًا منــذ 6/ تشــرين األول/ 2012.

لوحــات لكــوادر طبيــة مختفيــن قســريًا لــدى النظــام الســوري، عرضتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 19/ 
كانــون الثانــي/ 2022 أمــام محكمــة فرانكفــورت اإلقليميــة العليــا فــي ألمانيــا فــي أثنــاء انعقــاد الجلســة األولــى لمحاكمة 

الطبيــب عــاء م. المتهــم بجرائــم ضــد اإلنســانية بحــق معتقليــن اعتقلهــم النظــام الســوري | بعدســة شــيار خليــل

وقــد شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ملفــًا يتضمــن وثائــق وبيانــات لـــضحايا مــن المواطنيــن الســوريين 

 عســكرية فــي حمــص ودمشــق، إضافــًة إلــى ســجن المخابــرات العســكرية 261 
ٍ

ماتــوا بســبب التعذيــب فــي مشــاف

فــي حمــص، وفــي أثنــاء حقبــة خدمــة الطبيــب عــالء فــي هــذه المراكــز بيــن عامــي 2011 و2012. وتــم تســليم الملــف إلــى 

المدعــي العــام األلمانــي عبــر شــريكنا المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان. 

اســتمرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 بمشــاركة بيانــات الضحايــا التــي وثقناهــا مــع المفوضيــة 

الســامية لحقــوق اإلنســان، كمــا دأبــت علــى ذلــك طــوال الســنوات العشــر الماضيــة. وقالــت المفوضيــة فــي تقريرهــا 

الصــادر فــي 28 حزيــران إنهــا اعتمــدت فــي إعــداد التقريــر علــى 8 مصــادر منهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. 

https://drive.google.com/file/d/1VNy2TvF2LL3OVJF8grMb208qYkVbX6eM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNy2TvF2LL3OVJF8grMb208qYkVbX6eM/view?usp=sharing
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/06/un-human-rights-office-estimates-more-306000-civilians-were-killed-over-10
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/06/un-human-rights-office-estimates-more-306000-civilians-were-killed-over-10
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/06/un-human-rights-office-estimates-more-306000-civilians-were-killed-over-10


التقرير السنوي الثاني عشر:139

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في عام 2022 

قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا إلــى اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن 

 للتقريــر الــذي قدمــه النظــام الســوري للجنــة وأظهــر فيــه 
ٍ
وأفــراد أســرهم التابعــة لألمــم المتحــدة، وهــو تقريــر مــواز

التزامــًا كبيــرًا باالتفاقيــة وبحقــوق اإلنســان المتعلقــة بهــا، وتضمــن التقريــر الــذي قدمنــاه دحضــًا للعديــد مــن البنــود 

التــي وردت فــي تقريــر النظــام الســوري، وفــي التقريــر الــدوري الســابق، وأثبتنــا فيــه أن النظــام الســوري انتهــك 

ــة بهــا، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  ــد مــن حقــوق اإلنســان ذات الصل ــة، والعدي ــود االتفاقي ــد مــن بن العدي

ــر النظــام الســوري، ويمنعــه مــن االســتفراد بهــذه  ــر يعــارض تقري ــة تقري هــي المنظمــة الوحيــدة التــي قدمــت للجن

المســاحة الحقوقيــة.

ــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثانــي  ــخامسة والثالثيــن فــي التقري وفــي 19/ أيلــول، نظــرت اللجنــة خــالل الجلســة الـ

والثالــث الذيــن قّدمهمــا النظــام الســوري عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية )CMW/C/SYR/2-3(، وقدمــت الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان ضمــن الجلســة مداخلــة عرضهــا المديــر التنفيــذي فضــل عبــد الغنــي، وقــدم مــن خاللهــا 

بيانــًا عــن أبــرز محتويــات التقريــر الــذي قدمنــاه.

قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا يتضمــن معلومــات بشــأن قضيــة المختفيــن قســريًا فــي ســوريا 

إلــى الفريــق العامــل فــي األمــم المتحــدة المعنــي باالختفــاء القســري، وذلــك فــي إطــار التعــاون المســتمر والممتــد 

مــع الفريــق األممــي منــذ ســنوات طويلــة، وبالتزامــن مــع انعقــاد جلســة الفريــق األممــي الـــ 128 بيــن 19 و28 أيلــول. 

فــي عــام 2022 أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كاًل 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 

ــة اختفــاء قســري.  ــة بـــ 25 حال ــة والعقلي بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدني

مــت أحــداث جانبيــة  شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2022 فــي فعاليــات دوليــة وأمميــة، كمــا نظَّ

ــر التنفيــذي للشــبكة الســورية  ــي المدي ــد الغن ــى مشــاركة األســتاذ فضــل عب ــة، إضافــًة إل ــى هامــش أحــداث دولي عل

لحقــوق اإلنســان فــي العديــد مــن النــدوات وتقديــم محاضــرات وتدريبــات لنشــطاء حقــوق إنســان ســوريين وعــرب، 

وجميــع هــذه الجهــود تصــبُّ فــي إطــار عمليــات المناصــرة، وحشــد التأييــد، وُتســهم فــي مســار المحاســبة، وكان مــن 

أبرزهــا: 

ألف: اجتماعات رفيعة المستوى ولقاءات ثنائية: 

الثالثــاء 10/ أيــار/ 2022: التقــى األســتاذ فضــل عبــد الغنــي مــع عــدد مــن ســفراء البعثــات الدائمــة لــدى االتحــاد 

األوروبــي، وتحــدث عــن عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا 

علــى مــدى قرابــة 12 عامــًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا – آذار 2011، وعــن التعــاون مــع 

ــة النجاحــات فــي مســار المحاســبة. ــى محدودي ــة، وغيرهــا، وأشــار إل ــة ومنظمــات حقوقي لجــان التحقيــق الدولي

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCMW%2fCSS%2fSYR%2f49857&Lang=en
https://snhr.org/arabic/?p=16157
https://snhr.org/?p=57842
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بين 14 - 18 تشرين الثاني – جنيف: عقد األستاذ فضل عبد الغني اجتماعات ثنائية مع كل من: 

	 IIIM آلية التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا

	 COL لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. 	

اللجنة الدولية للصليب األحمر. 	

5/ كانــون األول: عقــد األســتاذ فضــل عبــد الغنــي، اجتماعــات مــع عــدة مكاتــب فــي وزارة خارجيــة المملكــة المتحدة 

فــي لندن. 

باء: فعاليات مفتوحة: 

3/ شــباط: شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نــدوة بعنــوان “االنعكاســات القانونيــة للحكــم الصــادر 

مــن المحكمــة اإلقليميــة العليــا فــي كوبلنــز األلمانيــة ضــد الضابــط الســوري أنــور. ر علــى مرتكبــي جرائــم الحــرب فــي 

العالــم العربــي”، والتــي نظمتهــا منظمــة ســام للحقــوق والحريــات. 

15/ شــباط: فعاليــة بمناســبة إطــاق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريريــن عــن أبــرز انتهــاكات هيئــة تحريــر 

الشــام وتنظيــم داعــش فــي ســوريا منــذ آذار 2011. 

ــرة”،  ــدوة بعنوان “اســتراتيجيات وآليــات عمــل منظمــات حقــوق اإلنســان فــي ســياق سياســات متغي 15/ آذار: ن

ــا. مهــا برنامــج ماجســتير حقــوق اإلنســان في معهــد الدوحــة للدراســات العلي نظَّ

17/ آذار: نظمت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان فعالية دولية عالية المســتوى بمناســبة الذكرى الحادية عشــرة 

النطــالق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا تحــت عنــوان “البحــث عــن األمــان: التشــريد القســري في النزاع الســوري”.

17/ آذار: فعاليــة بمناســبة الذكــرى الحاديــة عشــرة النطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا، والتــي 

عقــدت فــي جامعــة صبــاح الديــن زعيــم فــي إســطنبول – تركيــا، وبتنظيــم اتحــاد الطلبــة الســوريين فــي الجامعــة.

5/ أيــار: فعاليــة مــن تنظيــم المبــادرة النســوية األورومتوســطية، علــى هامــش مؤتمــر بروكســل الســادس لدعــم 

مســتقبل ســوريا والمنطقــة – 2022. 
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6/ أيار: فعالية بعنوان “ال ســام بدون عدالة: الحاجة إلى المســاءلة في ســوريا”، بالتعاون مع منظمة كرايســس 

أكشــن Crisis Action وبرعايــة الممثليــن الدائميــن لــدى االتحــاد األوروبــي لــكل مــن ألمانيــا، بلجيــكا، فرنســا، هولنــدا، 

الســويد. وقــد عقــدت الفعاليــة علــى هامــش مؤتمــر بروكســل الســادس لدعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة – 2022.

ــار: فعاليــة بعنــوان “الســام فــي ســوريا: احتمــال أم خيــال”، علــى هامــش مؤتمــر بروكســل الســادس لدعــم  6/ أي

مســتقبل ســوريا والمنطقــة – 2022، وقــد نظمــت الفعاليــة بالتعــاون بيــن منظمــة بيتنــا والشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان. 

15/ حزيــران: نــدوة بعنــوان “اســتهداف المدنييــن العشــوائي كأحــد أســاليب الحــرب فــي ســوريا وأوكرانيــا”، والتــي 

نظمهــا مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني، وُعقــدت فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

بيــن 20 و22 تمــوز: اجتمــاع شــبكة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لعــام 2022، الــذي نظمتــه شــبكة مواقــع 

الضميــر فــي إســطنبول.

23/ أيلــول: فعاليــة دوليــة علــى هامــش الــدورة الـــ 77 للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، تحــت عنــوان “ســد الفجــوة: 

بالتعــاون مــع مكتــب  الســورية لحقــوق اإلنســان  الشــبكة  بتنظيــم  المســاءلة فــي ســوريا”،  لتحقيــق  الســعي 

الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة، وبرعايــة كل مــن: الواليــات المتحــدة األمريكية، وفرنســا 

وبريطانيــا وألمانيــا وكنــدا وهولنــدا.

3/ تشــرين األول: فعاليــة علــى هامــش االجتمــاع 101 للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تحــت 

عنــوان: “مراجعــة الحقائــق: توثيــق االســتخدام الموســع لألســلحة الكيميائيــة”. والتــي نظمتهــا البعثــة الدائمــة 

للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، بمشــاركة الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. 

16/ تشــرين األول: محاضــرة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا قدمهــا األســتاذ فضــل عبــد الغنــي وتنــاول فيهــا 

قضايــا عــدة فيمــا يتعلــق بإعــداد منهجيــة العمــل، والمبــادئ األساســية لعمليــة توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 

بحضــور طــالب ماجســتير برنامــج حقــوق اإلنســان فــي المعهــد.

16/ تشــرين الثانــي: مؤتمــر تحــت عنــوان “خارطــة الطريــق لبيئــة آمنــة فــي ســوريا”، تــمَّ تنظيمــه بالتعــاون بيــن الرابطة 

الســورية لكرامــة المواطــن، ورابطــة المحاميــن الســوريين األحــرار، والمعهد األوروبي للســالم. 

17/ تشــرين الثانــي: قــدم األســتاذ فضــل عبــد الغنــي محاضــرة لمجموعــة مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان مــن مختلــف 

ــة، وتأتــي ضمــن جهــود التعــاون والتنســيق بيــن المنظمــة  البلــدان العربيــة، وهــي مــن تنظيــم منظمــة نــداء العدال

والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

مشــاركة الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي فعاليــة الســام فــي ســوريا 
احتمــال أم خيــال علــى هامــش مؤتمــر بروكســل الســادس - أيــار 2022
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1/ كانــون األول: فعاليــة تحــت عنــوان “المجتمــع المدنــي واتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة”، نظمــت الفعاليــة 

علــى هامــش أعمــال الــدورة الـــ 27 لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وبرعايــة البعثــات 

الدائمــة لكنــدا واالتحــاد األوروبــي وألمانيــا والنرويــج والواليــات المتحــدة األمريكيــة، لــدى منظمــة حظــر األســلحة 

الكيميائيــة. وعقــدت فــي مقــر الســفارة النرويجيــة فــي الهــاي. 

ICR2P 1/ كانون األول: االجتماع السنوي العام األول لجميع أعضاء تحالف مسؤولية الحماية

الجمعــة 2 / كانــون األول: فعاليــة تحــت عنــوان “حــوار مــع المجتمــع المدنــي”، نظمــت الفعاليــة علــى هامــش أعمــال 

الــدورة الـــ 27 لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وبرعايــة البعثــات الدائمــة لكنــدا وألمانيــا 

والنرويــج والواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، إلــى جانــب الرئاســة 

الفرنســية للشــراكة ضــد اإلفــالت مــن العقــاب علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.

األســتاذ فضــل عبــد الغنــي المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان خــال مشــاركته فــي فعاليــة المجتمــع المدنــي 

واتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة - الهــاي

البريطانــي  الســوري  نظمها المجلــس  فــي ســوريا”،  المســاءلة  “مســتقبل  بعنــوان  فعاليــة  األول:  كانــون   /5

)SCB( وعقــدت فــي كليــة الملــك فــي لنــدن. 

كمــا قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بترشــيح الطفلة 

علــى  للحصــول  نعســان  مظلــوم  ســيرين  الكرديــة  الســورية 

جائــزة الســالم الدوليــة لألطفــال لعــام 2022، وفــي تشــرين األول/ 

2022 تــم اإلعــالن عــن قبــول ترشــيح ســيرين إلــى جانــب 170 طفــاًل 

وطفلــة مــن حــول العالــم. 
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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 المناســب61.

انتهكــت كافــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا كاًل مــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان،  	

والنظــام الســوري وحلفائــه هــم المرتكــب للكــمِّ األكبــر مــن االنتهــاكات.

لقــد ارتكبت قــوات النظــام الســوري انتهاكات 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 بخرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانون 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

ــة  	 ــة رقاب ــة ال تخضــع ألي ــة بشــكل مركــزي علــى مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا وهــذه المراكــز األمني ُتســيطر الدول

قضائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة علــى اإلطــالق خالفــًا لمــا ينــص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ولــذا 

فإنــه مــن المســتبعد أن تجــري وفيــات بســبب التعذيــب دون معرفــة النظــام الحاكــم فــي الدولــة، وعلــى مــدى 

الســنوات الماضيــة انتشــرت بشــكل واســع ضمــن المجتمــع الســوري ووســائل اإلعــالم الســورية المحليــة 

والعربيــة والدوليــة مئــات التقاريــر عــن وفيــات بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، 

كمــا أنَّ النظــام الســوري نفســه أبلــغ عشــرات مــن األهالــي عــن وفيــات أبنائهــم ضمــن مراكــز االحتجــاز وغالبــًا مــا 

ــى “أزمــة قلبيــة” ودون أن يســلم الجثمــان إلــى ذوي الضحيــة. كان يعــزو الســبب إل

إنَّ النظــام الســوري مســؤول عــن إثبــات أنَّ حــاالت الوفيــات التــي وقعــت لــم تكــن بســبب التعذيــب، وتســليم  	

 واحــد، وهــذا لوحــده ُيشــكل دليــل إدانــة 
ٍ

جثاميــن الضحايــا إلــى ذويهــم، لكنــه لــم يقــم منــذ أحــد عشــر عامــًا بتحقيــق

واضــح بحقــه، إضافــًة إلــى ذلــك فليــس جهــاز واحــد فقــط مــن أجهــزة النظــام الســوري منخــرط فــي التعذيــب 

وفــي الوفيــات بســبب التعذيــب، فهــذا يتطلــب اشــتراك مؤسســات عــدة فــي الدولــة مــن أبرزهــا: وزارة الداخليــة، 

المدنيــة، المشــافي العســكرية،  العامــة، الطــب الشــرعي، الســجون  النيابــة  الدفــاع، األجهــزة األمنيــة،  وزارة 

المؤسســة القضائيــة، وزارة األوقــاف، مكتــب دفــن الموتــى، وهــذا ُيشــير إلــى عمليــة تناغــم وتنســيق عاليــة بيــن 

هــذه المؤسســات، وهــذا ال يتــم إال بــإدارة مســتويات عليــا فــي النظــام الســوري تتحكــم بجميــع هــذه المؤسســات.

فــي األصــل ال يوجــد أســاس قانونــي آلليــة تجريــم المعتقليــن وتوجيــه التهــم ســواء وفــق قانــون مكافحــة اإلرهاب  	

أو قانــون العقوبــات العــام وعــادًة مــا تســتند إلــى االعترافــات التــي انتزعــت بالتعذيــب واإلكــراه وهــي ليســت 

محاكــم بالمعنــى القانونــي والقضائــي.

“نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005”، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 139، 24 تشرين األول 2005.. 61
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أجــرى النظــام الســوري انتخابــات إدارة محليــة، ويســتحيل أن يشــارك قرابــة نصــف الشــعب الســوري مــن نــازح  	

والجــئ فــي هــذه االنتخابــات، فضــاًل عــن مئــات آالف المطلوبيــن والمختفيــن قســريًا علــى يــد األجهــزة األمنيــة، 

ــاح، وهــذا يشــكل انتهــاكًا للمــادة 21 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق  ــر مت ــي فــإن حــق المشــاركة فيهــا غي وبالتال

اإلنســان، والمــادة 25 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية62.

يصــدر النظــام الســوري إحصائيــات مــزورة عــن ســكان ســوريا، ويرفــض تســجيل المواطنيــن الســوريين الذيــن  	

قتلهــم عبــر عمليــات القصــف أو التعذيــب ضمــن دوائــر الســجل المدني، وال يقوم بنشــر قوائم الســجل االنتخابي، 

ويســتطيع بالتالــي وضــع النســبة التــي يريدهــا مــن المشــاركين فــي االنتخابــات.

يحظــر القانــون الدولــي العرفــي النهــب وفقــًا للقاعــدة 6352 والقاعــدة 64111، والقانــون الجنائــي الدولــي65، وال  	

يشــترط أن يكــون النهــب واســع النطــاق أو ذا قيمــة اقتصاديــة عاليــة، وهــو ينطــوي علــى عواقــب خطيــرة علــى 

ــرًا للقانــون الدولــي اإلنســاني. ــه يرقــى إلــى أن يكــون انتهــاكًا خطي ــا، ومــن ثــم فإن الضحاي

 واضــح مــن حليفيــه اإليرانــي والروســي عبــر عمليــات النهــب الواســعة  	
ٍ

كمــا انتهــك النظــام الســوري بدعــم

اتفاقيــات جنيــف66، وقــد اتخــذ فــي عــدد كبيــر مــن المناطــق شــكل تدميــر الممتلــكات أو االســتيالء عليهــا علــى 

نطــاق واســع ال تبــرره الضــرورات الحربيــة، وبطريقــة غيــر مشــروعة وتعســفية.

انتهك النظام السوري المبدأ 21 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي67 والتي تنصُّ على: 	

ال يحرم أحد تعسفًا من أمواله أو ممتلكاته.. 1

ر الحماية، في جميع الظروف، ألموال وممتلكات المشردين داخليًا، وبخاصة ضد األفعال التالية:. 2 توفَّ

)أ( النهب؛

)ب( االعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف األخرى؛

)ج( استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكرية؛

)د( أن تكون محل انتقام؛

)ه ( تدميرها أو االستيالء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية.

ــر الحمايــة لألمــوال والممتلــكات التــي يتركهــا المشــردون داخليــًا وراءهــم، وذلــك مــن التدميــر واالســتيالء . 3 توفَّ

التعســفي وغيــر القانونــي، وأيضــًا مــن شــغلها أو اســتخدامها.

»يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة 2، الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقولــة: )أ( أن يشــارك فــي . 62
إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون فــي حريــة، )ب( أن ينتخــب وينتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــًا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة 
بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن، )ج( أن تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــًا مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده«، 

المــادة 25، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

“ُيحظر النهب”، القاعدة 52، القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر.. 63

“يتخــذ كل طــرف فــي النــزاع كل اإلجــراءات الممكنــة لحمايــة الجرحــى والمرضــى والغرقــى مــن ســوء المعاملــة ومــن نهــب ممتلكاتهــم الشــخصية.”، القاعــدة 111، القانــون الدولــي . 64
اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

»نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية«، المحكمة الجنائية الدولية، المادة )2-8 ب16-(، و)-2-8ه 5-(.. 65

66 .  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument،المادة 50، اتفاقية جينيف األولى

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/370?OpenDocument،المادة 51، اتفاقية جينيف الثانية

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/375?OpenDocument،المادة 130، اتفاقية جينيف الثالثة

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument،المادة 147، اتفاقية جينيف الرابعة

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument،البروتوكول الثاني التفاقيات جينيف

مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، المجلس االقتصادي واالجتماعي، األمم المتحدة. . 	.
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لقــد وافقــت الــدول باإلجمــاع فــي مؤتمــر القمــة العالمــي فــي عــام 682005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن حمايــة  	

ــم، ومنــع  ــم الحــرب، إنَّ هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائ ســكانها مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائ

التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكنــة، وعندمــا تخفــق 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 المناســب69.

تســببت عمليــات القصــف علــى مخيمــات النازحيــن والتجمعــات المدنيــة فــي نشــر حالــة مــن اإلرهــاب والخــوف  	

بيــن المشــردين وفاقمــت بشــكل صــارخ مــن أوضاعهــم اإلنســانية الكارثيــة التــي تعانــي أصــاًل مــن تدهــور مــن 

ناحيــة االســتجابة اإلنســانية األوليــة.

د لهــا حماية خاصــة، واعتبر اســتهدافها جريمة  	 د القانــون الدولــي اإلنســاني علــى احتــرام األعيــان المدنيــة وحــدَّ شــدَّ

ــة: “كافــة  حــرب، حيــث عرَّفــت المــادة 52 مــن البرتوكــول اإلضافــي األول الملحــق باتفاقيــات جنيــف األعيــان المدنيَّ

األعيــان التــي ليســت أهدافــًا عســكرية، والتــي ال تســاهم بشــكل فعــال فــي األعمال العســكرية ســواء بطبيعتها 

أو موقعهــا أو الغايــة منهــا أو اســتخدامها، كمــا يحظــر توجيــه الهجمــات إال علــى األهــداف العســكرية التــي 

ــزة عســكرية أكيــدة” وتشــمل هــذه األعيــان المنشــآت  ينتــج عــن تدميرهــا الكلــي أو الجزئــي أو االســتيالء عليهــا ميِّ

ــة. ــة والتعليميــة، والبنــى التحتيــة، والمنشــآت الدينيــة، وغيرهــا مــن المنشــآت التــي تســتخدم ألغــراض مدنيَّ الطبيَّ

خرقــت قــوات الحلــف الســوري الروســي اتفــاق خفــض التَّصعيــد فــي المناطــق كافــة، وفــي منطقــة إدلــب،  	

كمــا خرقــت قــوات اتفــاق سوتشــي عبــر قصفهــا عــددًا مــن القــرى والبلــدات فــي منطقــة خفــض التصعيــد 

بت  الرابعة، ُجّلهــا فــي المنطقــة منزوعــة الســالح، ريــف حمــاة الشــرقي وريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي، وقــد تســبَّ

ــا مــن المدنييــن. هــذه الهجمــات فــي وقــوع ضحاي

النظــام الســوري ال يكتــرث بعمليــة االنتقــال السياســي ألنهــا ســوف تــؤدي إلــى االنتقــال مــن الديكتاتوريــة إلــى  	

الديمقراطيــة.

النزاعــات المســلحة مــن الحصــول علــى جميــع المســاعدات  	 يجــب أن يتمكــن جميــع المدنييــن فــي حــاالت 

العرفــي71. الدولــي  للقانــون  وفقــًا  الضروريــة70، 

ــه المتســبب الرئيســي فــي تشــريد  	 ال يمكــن لروســيا التــذرع بمفهــوم الســيادة وموافقــة النظــام الســوري، ألن

ــة إليهــم. ــرث بوصــول المســاعدات األممي ــن، وال يكت ــن النازحي ماليي

“نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005”، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 138، 24 تشرين األول 2005.. 	.

“نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005”، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الفقرة 139، 24 تشرين األول 2005.. 	.

70 .  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument،لمادة 23، اتفاقية جينيف الرابعة

 https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977?activeTab=1949GCs-APs-and-commentaries ،المواد )71-68(، البروتوكول األول التفاقيات جينيف

   https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument،المادة 8، البروتوكول الثاني التفاقيات جينيف

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument،المادة 18، البروتوكول الثاني التفاقيات جينيف

“يســمح أطــراف النــزاع بمــرور مــواد اإلغاثــة اإلنســانية المدنييــن المحتاجيــن إليهــا، وتســّهل مرورهــا بســرعة وبــدون عرقلــة؛ وتقــدم اإلغاثــة بــدون تحيــز أو أي تمييــز مجحــف، مــع . 71
احتفــاظ األطــراف بحــق مراقبتهــا.”، القاعــدة 55، القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

»يؤّمــن أطــراف النــزاع لألفــراد المخّوليــن العمــل فــي اإلغاثــة اإلنســانية حريــة الحركــة الالزمــة للقيــام بوظائفهــم. ويمكــن تقييــد حركتهــم مؤقتــًا فــي حــاالت الضــرورة العســكرية 
القهريــة فحســب.«، القاعــدة 56، القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.
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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

لقــد اســتخدمت روســيا الفيتــو 13 مــرة بعــد تدخلهــا العســكري المباشــر، وعلى الرغم من أنهــا أصبحت طرفًا في  	

فهــا النظــام الســوري  النــزاع الســوري وهــذا مخالــف لميثــاق األمــم المتحــدة، كمــا أن هــذه االســتخدامات قــد وظَّ

لت لــه حصانــة مطلقــة، فهــي اســتخدامات تعســفية وتعارض حقوق اإلنســان. لإلفــالت مــن العقــاب، وشــكَّ

عرقلــت روســيا العمليــة السياســية، وتســببت فــي أزمــة إنســانية خانقــة لمالييــن النازحيــن داخليــًا عبــر منــع  	

المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود مــن الدخــول بحريــة إلــى ســوريا، وقــد تورطــت مــع النظــام الســوري فــي 

ــًا. ــن داخلي ــة العظمــى مــن النازحي تشــريد الغالبي

لقــد تــورَّط النظــام الروســي فــي دعــم النظــام الســوري الــذي ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب بحــق  	

الشــعب الســوري، عبــر الدفــاع عنــه سياســيًا، وفــي مختلــف المحافــل الدوليــة، وعبــر تزويــده بالســالح والخبــرات 

العســكرية، وتجلى ذلــك بشــكل صــارخ فــي التدخــل العســكري المباشــر إلــى جانبــه، وإنَّ دعــم نظــام متــورط فــي 

ل انتهــاكًا واضحــًا للقانــون الدولــي ويجعــل النظــام الروســي عرضــة للمحاســبة. جرائــم ضــدَّ اإلنســانية ُيشــكِّ

علــى  	 بنــاًء  يرتكبهــا مرؤوســوهم  التــي  الحــرب  جرائــم  األرفــع مقامــًا مســؤولية  القــادة واألشــخاص  يتحمــل 

أوامرهــم72، أو إذا علمــوا، أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون 

بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الالزمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع 

ارتكابهــا أو لمعاقبــة األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم73.

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.

“القــادة واألشــخاص اآلخــرون األرفــع مقامــًا مســؤولون جزائيــًا عــن جرائــم الحــرب التــي ترتكــب بنــاء علــى أوامرهــم.”، القاعــدة 152، القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب . 72
األحمر.

»القــادة واألشــخاص اآلخــرون األرفــع مقامــًا مســؤولون جزائيــًا عــن جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم إذا عرفــوا، أو كان بوســعهم معرفــة أّن مرؤوســيهم علــى وشــك أن . 73
يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الالزمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو لمعاقبــة األشــخاص المســؤولين 

عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم.«، القاعــدة 153، القانــون الدولــي اإلنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر
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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 خــالل جميــع الســنوات وبشــكل خــاص عقــب دحــر تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي  	

تحقيــق اســتقرار سياســي فــي شــمال شــرق ســوريا عبــر انتخابــات محليــة ديمقراطيــة يتــم مــن خاللهــا 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 744.

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 المالييــن.

74 .  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument،المادة 27، اتفاقية جينيف الرابعة

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument،المادة 31، اتفاقية جينيف الرابعة

  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument،المادة 32، اتفاقية جينيف الرابعة
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التوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح  	

على “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 خــالل 

القصــف المدفعــي والقصــف الجــوي”.

إيجــاد طــرق وآليــات لتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن رقــم 2041 و2042 و2139 والبنــد 12 فــي القــرار رقــم 2254،  	

الخاصة بالمعتقليــن والمختفيــن قســريًا فــي ســوريا.

اللجــوء إلــى الفصــل الســابع من ميثــاق األمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز االحتجــاز،  	

ولوضــع حــدٍّ لوبــاء االختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا، كونــه ُيهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع، وإيقــاف 

عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وإنقــاذ مــن تبقــى 

مــن المعتقليــن فــي أســرع وقــت.

 قســريًا فــي ســوريا، 85 % منهــم لــدى النظــام الســوري. ومطالبــة  	
ٍ

الكشــف عــن مصيــر قرابــة 102 ألــف مختــف

النظــام الســوري بالكشــف عــن أســماء المعتقليــن والمعتقــالت، ونشــر لوائــح باألحــكام الصــادرة، وكيفيــة 

ــى محكمــة اإلرهــاب ومحكمــة  ــى القضــاء وعل ــة عل ــة واألمني ــة الســلطة التنفيذي صــدور الحكــم فــي ظــل هيمن

الميــدان العســكرية بشــكل خــاص.

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 

بعــد أحــد عشــر عامــًا ســوى التَّدخــل عســكريًا؛ بهــدف حمايــة المدنييــن الســوريين.

يجــب علــى أعضــاء فــي مجلــس األمــن التَّوقــف عــن اســتخدام حــق النقــض لحمايــة النظــام الســوري، الــذي ارتكب  	

علــى مــدى قرابــة عشــرة أعــوام مئــات آالف االنتهــاكات، التــي ُتشــكل فــي كثيــر منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم 

حرب.

يجــب أال يكــون هنــاك اســتخدام للفيتــو فــي حالــة الدولــة المنخرطــة فــي النــزاع، وروســيا منخرطــة بشــكل مباشــر  	

ضمــن النــزاع الســوري وتســتخدم الفيتــو لصالحهــا ولصالــح النظــام الســوري وهــم أطــراف فــي هــذا النــزاع 

المســلح.

نقــل المســألة الســورية مــن مجلــس األمــن إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بعــد فشــل أزيــد مــن عشــر  	

ســنوات فــي حمايــة المدنييــن وفــي إنهــاء النــزاع الســوري.

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 الالجئيــن والنازحيــن الكريمــة واآلمنــة.

إحــالل األمــن والســالم 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. 	
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ضمــان أمــن وســالمة مالييــن الالجئيــن الســوريين وخاصــة النســاء واألطفــال. الذيــن تشــردوا فــي دول العالــم،  	

وكفالــة ســالمتهم 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 الالزمــة. 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.

رفــع اليــد عــن التحكــم بدخــول المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود، فهــي تدخــل ضمــن نطــاق الجمعيــة العامة  	

لألمــم المتحــدة ومنظمة الشــؤون اإلنســانية.

إلى المجتمع الدولي:

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

إلــى  ــعي  والسَّ اإلغاثــي.  عيــد  الصَّ علــى  مــة  المقدَّ الدعــم  جرعــات  الســوري. وزيادة  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 اإلفــالت 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 بالســالح، والشــتراكهما المباشــر فــي آالف االنتهــاكات 

بحــق المواطــن الســوري.

تأميــن حمايــة ومســاعدة النســاء واألطفــال المشــردون قســريًا مــن نازحيــن والجئيــن، ومراعــاة احتياجاتهــن  	

ــدًا. ــة تحدي الخاصــة فــي مجــال الحماي
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علــى كافــة دول العالــم المصادقــة علــى اتفاقيــة ســيداو واتفاقية حقــوق الطفــل، الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة  	

عليهــا لمحاســبة النظــام الســوري وفضح ممارســاته اإلجراميــة بحــق النســاء واألطفال في ســوريا، وبــذل كل 

جهــد ممكــن للتخفيــف منهــا وإيقافهــا.

الوفاء بااللتزام بالتبرعات المالية التي تمَّ التَّعهد بها: 	

مســاعدة دول الطــوق وتقديــم كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة فــي هــذه الــدول التي تحتضن  	

العــدد األعظــم من الالجئات النســاء واألطفال.

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 مالييــن المشــردين مــن العــودة اآلمنــة والمســتقرة 

إلــى منازلهــم.

إيقــاف أيــة عمليــة إعــادة قســرية لالجئيــن الســوريين، ألن األوضــاع فــي ســوريا مــا تــزال غيــر آمنــة، والضغــط فــي  	

ســبيل تحقيــق انتقــال سياســي يضمــن عــودة تلقائيــة لمالييــن الالجئيــن.

اإلســراع فــي إنجــاز الحــل السياســي الــذي يمكــن الســوريين مــن إجــراء انتخابــات سياســية وبرلمانيــة ومحليــة  	

ــة. نزيهــة وشــفافة وتراعــي قواعــد القوانيــن االنتخابي

التنديــد بالقوانيــن التــي يصدرهــا النظــام الســوري والتــي تنتهــك حقــوق المالييــن مــن الشــعب الســوري، وتفــرض  	

بقوة الســالح والســلطة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

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

الحــوادث الــواردة فــي التقريــر.

ــة تجمــع عــددًا مــن المنظمــات الســورية الفاعلــة فــي مجــال توثيــق االنتهــاكات والمســاعدة اإلنســانية؛  إنشــاء منصَّ

بهــدف تبــادل الخبــرات مــع المجتمــع الســوري.

 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات موســعة فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

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.
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: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 الالجئيــن وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع عبــر  	

معالجــات نفســية طويلــة األمــد.

تعزيز االستثمار في التعليم والصحة. 	

 

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 

باالنتهــاكات  	 الذين تأثــروا  خــاص  تأهيل األطفال والناجيات وبشــكل  إلعــادة  كافيــة  مــوارد  تخصيــص 

األكثــر  المناطــق  وبحســب  القســري،  الجنســي، والتزويج  ولالســتغالل  للعنــف  أو تعرضــوا  بشكل مباشــر، 

تضــررًا. 

 

إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

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

النظــام الســوري مســتمر بإجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة ومحليــة دون أي اعتبــار للعمليــة التفاوضيــة، وعلــى  	

المبعــوث الدولــي اتخــاذ موقــف واضــح تجــاه شــلل عمليــة االنتقــال السياســي. 

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

االنتقاليــة.

تحميــل الطــرف المســؤول عــن مــوت العمليــة السياســية المســؤولية بشــكل واضــح، ومصارحــة الشــعب  	

الســوري بتوقيــت انتهــاء عمليــة االنتقــال السياســي.
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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  	

لالعتقــال وفقــًا لهــذه القوانيــن المبهمــة والفضفاضــة ولــذا نوصــي بعــدم إعــادة الالجئيــن 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.

رفــض اعتبــار الحكومــة الروســية طرفــًا فــي الحــوار واالنتقــال السياســي فــي ســوريا فــي حــال إصرارهــا علــى  	

ــعب الســوري، وال أوضــَح مــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة  ارتــكاب انتهــاكات واســعة وممنهجــة بحــقِّ الشَّ

كدليــل صــارخ علــى انتهاكاتهــا.

 

إلى دول الجوار:

ــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة  ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، واحت

القســرية، واالســراع فــي لــم الشــمل، ويجــب علــى دول االتحــاد األوروبــي وغيرهــا أن ُتخفــف الوطــأة عــن دول الجــوار، 

وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الالجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة زيــادة مســاعداتها للمفوضيــة العليــا لشــؤون 

الالجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.

 

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. 	

والمــدارس  	 والمستشــفيات  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  التوقــف 

واألســواق.

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

إلغــاء كافــة القوانيــن البربريــة والعبــارات الفضفاضــة التــي يمكــن تفســيرها بــال حــدود مــن أجــل اعتقــال وتعذيــب  	
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أي معــارض سياســي. ونشــر التشــريعات الســرية فــي الجريــدة الرســمية، وإذا كانــت تمــسُّ أمــن الدولــة فنشــر 

المــواد التــي تمــس المواطنيــن وتشــكل خطــرًا علــى حياتهــم كمــا ينــّص قانــون النشــر فــي الجريــدة الرســمية 

رقــم 5 لعــام 2004.

إلغــاء محاكــم قضايــا اإلرهــاب والمحاكــم العســكرية ومحاكــم الميــدان العســكرية الخاصــة بالمعتقليــن علــى  	

التــي  خلفيــة الحــراك الشــعبي الفتقارهــا ألســس العدالــة وإلغــاء األحــكام الصــادرة عنهــا، ورد الممتلــكات 

صادرتهــا هاتــان المحكمتــان وتعويــض ضحاياهمــا.

 قســريًا، واإلفــراج الفــوري عــن عشــرات آالف المعتقليــن تعســفيًا  	
ٍ

الكشــف عــن مصيــر قرابــة 95 ألــف مختــف

والموقوفيــن والذيــن انتهــت محكومياتهــم.

ــر المختفيــن منهــم وتعويــض المتضرريــن والتوقــف  	 ــرأي دون شــروط وتبيــان مصي إطــالق ســراح معتقلــي ال

عــن التالعــب 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. 	

التوقــف عــن التالعــب بالدســتور والقوانيــن وتســخيرها لخدمــة أهــداف العائلــة الحاكمــة وســن التشــريعات  	

المضللــة.

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 بإلغائهــا، وإبطــال كافــة األحــكام والقــرارات بمــا  	

فيهــا ســرقة الممتلــكات واألمــوال، الصــادرة عنها.

ــي  	 ــي لحقــوق اإلنســان والت ــون الدول ــي تعــارض القان ــن الت ــى النظــام الســوري إللغــاء كافــة القواني الضغــط عل

تحمــل عبــارات فضفاضــة مبهمــة يمكــن تطبيقهــا بســهولة علــى الخصــوم السياســيين.

مطالبة النظام السوري بالفصل بين السلطات والتوقف عن التغول على السلطة القضائية والتشريعية. 	

التوقــف عــن دعــم نظــام يقــوم بمحاكمــات سياســية تعتبــر األبشــع واألســوأ فــي التاريــخ الحديــث، ألن هــذا الدعــم  	

ــم الحــرب التــي يمارســها النظــام الســوري بحــق المعتقليــن  ــم ضــد اإلنســانية وجرائ ــر اشــتراكًا فــي الجرائ يعتب

وممتلكاتهــم.

المســاهمة فــي حــلِّ األجهــزة األمنيــة التــي يفــوق عــدد عناصرهــا قــوات الجيــش وتشــكل تهديــدًا مباشــرًا  	

اإلنســان. وحقــوق  والقضــاء  للمجتمــع 

التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الحالــي واالعتــذار للشــعب الســوري عــن كافــة االنتهــاكات التــي مارســتها  	

القــوات الروســية.

دعــم عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي بعيــدًا عــن العائلــة الحاكمــة وأجهــزة األمــن المتوحشــة هــو الســبيل الوحيــد  	

للوصــول إلــى األمــن واالســتقرار وإعــادة البناء.
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ومحاســبة  	 نتائجهــا،  علــى  الســوري  المجتمــع  وإطــالع  التَّقريــر،  فــي  الــواردة  الحــوادث  فــي  تحقيقــات  فتــح 

المتورطيــن.

إعــادة إعمــار وترميــم المبانــي الســكنية والمحــالت التــي قامــت القــوات العســكرية الروســية بتدميرهــا، وتعويــض  	

الضحايــا طــوال الفتــرة التــي تشــردوا فيهــا.

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 لعائالتهــم بزيارتهــم  	

والتواصــل معهــم تمهيــدًا لتســريحهم.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قامــت بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو القريبــة  	

مــن التجمعات الســكنية.
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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.

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: 

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

أبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام منذ تأسيس جبهة النصرة حتى اآلن

أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة

الذكرى األربعون لمجزرة حماة 1982 تتزامن مع عودة رفعت األسد إلى بشار األسد

في اليوم الدولي للمرأة انتهاكات متعددة من مختلف أطراف النزاع في سوريا

إدانة محاوالت الجزائر تكريس إفات النظام السوري من العقاب والتصويت 9 مرات لصالحه في مجلس حقوق اإلنسان

في اليوم الدولي للتوعية بخطر األلغام: سوريا من أسوأ دول العالم في كمية األلغام المزروعة والمجهولة الموقع

هجمات خان شيخون ودوما الكيميائية التي نفذها النظام السوري ما زالت دون محاسبة منذ خمس سنوات

ــر  ــر الســجل المدنــي بينهــم 54 مــن أبنــاء دي ــر دوائ ــه عب ــًا ســوريًا مــن المختفيــن قســريًا لدي النظــام الســوري ُيقــرُّ بمقتــل 1056 مواطن

العصافيــر كشــف عــن مصيرهــم فــي شــباط وآذار 2022

ت لصالح النظام السوري المتورط بجرائم ضد اإلنسانية في مجلس حقوق اإلنسان روسيا والدول القمعية الموالية لها تصوِّ

“القانونان” 15 و16 لعام 2022 اللذان أصدرهما النظام السوري خلل في النص واستحالة في التطبيق

التقرير السنوي عن أبرز االنتهاكات بحق اإلعاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة

النظام السوري يفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو  7 /2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل منذ آذار 2011

النظــام الســوري يتحفــظ علــى المجــرم أمجــد يوســف الــذي قتــل عشــرات الســوريين واغتصــب عشــرات النســاء فــي حــي التضامــن 

بدمشــق

في اليوم الدولي لضحايا العدوان من األطفال األبرياء: مقتل 29791 طفا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 بسبب التعذيب

المساعدات األممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها

في اليوم العالمي لاجئين: االنتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من الاجئين

التقرير السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

تقرير األمين العام عن األطفال والنزاع المسلح يظهر مجددا أن سوريا من أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من االنتهاكات

النظــام الســوري يتحكــم بوقائــع تســجيل وفــاة الضحايــا ممــن قتلــوا/ فقــدوا خــال النــزاع المســلح منــذ آذار/2011 عبــر أجهزتــه األمنيــة 

ومؤسســات الدولــة

الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق

القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة المزدوجة في اعتدائها الجوي األخير على قرية الجديدة بريف إدلب

ــاد  ــاه فــي ازي ــا االختفــاء القســري، ضحاي ــي لضحاي ــوم الدول ــر الســنوي الحــادي عشــر عــن االختفــاء القســري فــي ســوريا فــي الي التقري

مســتمر
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تتلقــى رســالة مــن فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري عــن إرســاله حــاالت إلــى 

النظــام الســوري كانــت قــد زودتــه بهــا فــي هــذا العــام

التقرير السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015

ألف: تقارير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
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انتخابات اإلدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية وال تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري

النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة ألراضي النازحين والاجئين بهدف السيطرة عليها

يتوجــب علــى المقــررة الخاصــة لألمــم المتحــدة ألينــا دوهــان مطالبــة النظــام الســوري بوقــف االنتهــاكات والجرائــم ضــد اإلنســانية كــي 

ترفــع العقوبــات

تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين األول/2022

في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق األطفال في سوريا

فــي الذكــرى الســنوية الرابعــة الغتيــال الناشــط رائــد الفــارس ال بــد مــن محاســبة هيئــة تحريــر الشــام المســؤولة عــن مقتلــه وحمــود 

جنيــد فــي مدينــة كفــر نبــل

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: التقرير السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، ال بد من محاسبة النظام السوري

القانون رقم/42/ 2022 يعزز من سلطة النظام السوري المركزية ويقوض صاحيات مجالس اإلدارة المحلية

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحصــل علــى المئــات مــن بيانــات الوفــاة لمختفيــن قســريا لــدى النظــام الســوري لــم يخبــر بهــم 

أهلهــم ولــم تعلــن عنهــم دوائــر الســجل المدنــي

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(

األطفال والنزاع المسلح: تقرير األمين العام

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(

االحتياجات اإلنسانية في الجمهورية العربية السورية

باء: تقارير دولية:

تقارير األمين العام لألمم المتحدة:

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:

مع حلول الشتاء، العائات الاجئة تقاسي األمّرين في لبنان

بعد 11 عامًا، تزايد المصاعب يدفع بالعديد من السوريين إلى حافة الهاوية

التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا تفسد بهجة األسر السورية الاجئة والنازحة بشهر رمضان

قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسيل، أوضاع الاجئين السوريين في تفاقم مستمر

رسالة قيادات األمم المتحدة حول الوضع في سوريا والمنطقة

https://snhr.org/arabic/?p=16313
https://snhr.org/arabic/?p=16339
https://snhr.org/arabic/?p=16435
https://snhr.org/arabic/?p=16435
https://snhr.org/arabic/?p=16475
https://snhr.org/arabic/?p=16475
https://snhr.org/arabic/?p=16510
https://snhr.org/arabic/?p=16517
https://snhr.org/arabic/?p=16517
https://snhr.org/arabic/?p=16529
https://snhr.org/arabic/?p=16550
https://snhr.org/arabic/?p=16621
https://snhr.org/arabic/?p=16621
https://snhr.org/arabic/?p=16630
https://snhr.org/arabic/?p=16630
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/330&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/330&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/330&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/330&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/492&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/492&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/492&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/492&Lang=A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/344/69/pdf/N2234469.pdf?OpenElement
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/635&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/635&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/635&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/635&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/775&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/775&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/775&Lang=A
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2022/775&Lang=A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/742/86/pdf/N2274286.pdf?OpenElement
https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2022/1/61e81281b.html
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2022/3/62308a534.html
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2022/3/62308a534.html
https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2022/4/625972b24.html
https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2022/5/6278ff2d4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/5/627ad8544.html
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قادة الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة يطالبون بتمديد السماح بمرور المساعدات إلى شمال غرب سوريا

مخيم الزعتري لاجئين في األردن: عشر حقائق في عامه العاشر

المفوضية تدعو لتوفير حلول دائمة لاجئين السوريين في األردن مع بلوغ مخيم الزعتري عامه العاشر

غراندي يزور سوريا ويحث على استمرار توفير الدعم للنازحين مع اقتراب فصل الشتاء

وفاة العشرات في غرق مركب يقل الجئين ومهاجرين قبالة السواحل السورية

المفوضية تحذر من المعاناة التي تنتظر العائات الاجئة والنازحة هذا الشتاء

المفّوض السامي غراندي: علينا زيادة الدعم الحيوي للبنانيين والاجئين األكثر ضعفًا والعمل على إيجاد حلول لاجئين السوريين

التحديثات الدورية:

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، ديسمبر / كانون األول 2021

شمال غرب سوريا: صحيفة وقائع االستجابة اإلنسانية عبر الحدود )تشرين الثاني / نوفمبر 2021(

تحديث سريع رقم 1 حول االستجابة للطقس الشتوي القاسي في شمال غرب سوريا )27 كانون الثاني )يناير( 2022(

تحديث سريع رقم 2 حول االستجابة للطقس الشتوي القاسي في شمال غرب سوريا )3 شباط / فبراير 2022(

2021-2020 التقرير النهائي لبرنامج الشتاء اإلقليمي: أوضاع سوريا والعراق - سبتمبر - ديسمبر 2021

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، يناير / كانون الثاني 2022

تحديث سريع رقم 3 حول االستجابة للطقس الشتوي القاسي في شمال غرب سوريا )10 شباط / فبراير 2022(

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، فبراير 2022

ورقــة حقائــق عــن اســتجابة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لـــ 
COVID-19 )ينايــر 2022(

تحديث سريع رقم 4 حول االستجابة للطقس الشتوي القاسي في شمال غرب سوريا )1 آذار / مارس 2022(

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، آذار / مارس 2022

عملية المفوضية عبر الحدود لشمال غرب سوريا 2022 )أبريل 2022(

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، أبريل / نيسان 2022

2022-2021 برنامج الشتاء اإلقليمي - التقرير النهائي: أوضاع سوريا والعراق - سبتمبر 2021 - مارس 2022

تحديث قطاع الحماية في سوريا: مخيم الهول ، حزيران 2022

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، يونيو 2022

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/6/62ac3ff34.html
https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2022/7/62e3bf944.html
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2022/7/62e3b82b4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/9/6322d92d0.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/9/632ede204.html
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2022/11/636e224319.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2022/12/638b258c4.html
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-december-2021
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-december-2021
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-cross-border-humanitarian-response-fact-sheet-4
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-cross-border-humanitarian-response-fact-sheet-4
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-1-response-severe-winter-weather-north-west-syria-27
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-1-response-severe-winter-weather-north-west-syria-27
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-2-response-severe-winter-weather-north-west-syria-3
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-2-response-severe-winter-weather-north-west-syria-3
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2020-2021-regional-winterization-programme-final-report-syria-and-iraq-0
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2020-2021-regional-winterization-programme-final-report-syria-and-iraq-0
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-january-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-january-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-3-response-severe-winter-weather-north-west-syria-10
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-3-response-severe-winter-weather-north-west-syria-10
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-february-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-february-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-mena-covid-19-response-factsheet-january-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-mena-covid-19-response-factsheet-january-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-mena-covid-19-response-factsheet-january-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-4-response-severe-winter-weather-north-west-syria-1-march
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-4-response-severe-winter-weather-north-west-syria-1-march
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-march-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-march-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-cross-border-operation-north-west-syria-2022-april-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-cross-border-operation-north-west-syria-2022-april-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-april-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-april-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2021-2022-regional-winterization-programme-final-report-syria-and-iraq-situations-september-2021-march-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2021-2022-regional-winterization-programme-final-report-syria-and-iraq-situations-september-2021-march-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-protection-sector-update-al-hol-camp-june-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-protection-sector-update-al-hol-camp-june-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-june-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-june-2022
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مذكــرة موجــزة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فــي ســوريا: الممارســات الجيــدة فــي البرمجــة المراعيــة للنــوع 
االجتماعــي ، يوليــو 2022

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، يوليو / تموز 2022

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، أغسطس 2022

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، سبتمبر 2022

شمال غرب سوريا: صحيفة وقائع االستجابة اإلنسانية عبر الحدود )يوليو - أغسطس 2022(

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، أكتوبر / تشرين األول 2022

شمال غرب سوريا: صحيفة وقائع االستجابة اإلنسانية عبر الحدود )أيلول / سبتمبر- تشرين األول / أكتوبر 2022(

سوريا: تحديث عمليات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين ، نوفمبر / تشرين الثاني 2022

منظمة اليونيسف:

تقرير الحالة اإلنسانية في سوريا – كانون الثاني 2022  حتى 30 حزيران 2022

تقرير اليونيسف حول الوضع في سوريا بأكملها )الكوليرا( ، 19 أكتوبر / تشرين األول 2022

عمل اليونيسف اإلنساني من أجل األطفال 2022

منظمة حظر األسلحة الكيميائية:

مذكــرة مــن األمانــة الفنيــة: تقريــر بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا بشــأن حــوادث 
االســتخدام المزعــوم للمــواد الكيميائيــة كســاح فــي مــارع ، الجمهوريــة العربيــة الســورية ، فــي 1 و 3 ســبتمبر 2015

مذكــرة مــن األمانــة الفنيــة: تقريــر بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائية في ســوريا بشــأن حادثة االســتخدام 
المزعــوم لمــواد كيميائيــة كســاح فــي كفــر زيتــا ، الجمهوريــة العربيــة الســورية ، 1 أكتوبر 2016

تقارير التقدم المحرز في القضاء على برنامج األسلحة الكيميائية السوري:

كانون الثاني 2022

شباط 2022

آذار 2022

نيسان 2022

أيار 2022

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-briefing-note-good-practices-gender-sensitive-programming-july-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-briefing-note-good-practices-gender-sensitive-programming-july-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unhcr-syria-briefing-note-good-practices-gender-sensitive-programming-july-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-july-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-july-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-august-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-august-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-september-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-september-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-cross-border-humanitarian-response-fact-sheet-july-august-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-cross-border-humanitarian-response-fact-sheet-july-august-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-october-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-october-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-cross-border-humanitarian-response-fact-sheet-september-october-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-cross-border-humanitarian-response-fact-sheet-september-october-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-november-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-unhcr-operational-update-november-2022
https://www.unicef.org/documents/whole-syria-humanitarian-situation-report-january-june-2022
https://www.unicef.org/documents/whole-syria-humanitarian-situation-report-january-june-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-whole-syria-situation-report-cholera-19-october-2022
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-whole-syria-situation-report-cholera-19-october-2022
https://www.unicef.org/reports/humanitarian-action-children-2022-overview
https://www.unicef.org/reports/humanitarian-action-children-2022-overview
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/01/s-2017-2022%2B%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/01/s-2017-2022%2B%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/01/s-2017-2022%2B%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/s-2020-2022%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/s-2020-2022%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/s-2020-2022%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/01/ec99dg05%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/01/ec99dg05%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/ec99dg13%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/ec99dg13%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/03/ec100dg02%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/03/ec100dg02%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/04/ec100dg04%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/04/ec100dg04%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/05/ec100dg06%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/05/ec100dg06%28e%29.pdf
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حزيران 2022

تموز 2022

آب 2022

أيلول 2022

تشرين األول 2022

تشرين الثاني 2022

لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية:

ــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى الــدورة العاديــة التاســعة واألربعيــن لمجلــس  تقري
حقــوق اإلنســان

سوريا المفقودون والمختفون: هل هناك طريق إلى األمام؟ توصيات بشأن إنشاء آلية ذات والية دولية

مدنيون يتعرضون للهجوم في سوريا - لتفادي المزيد من األذى بالمدنيين

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى الدورة العادية ال51 لمجلس حقوق اإلنسان

بيــان صــادر عــن باولــو بينيــرو ، رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية ، إلــى الــدورة التاســعة 
واألربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة

بيان حول مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

رئيس لجنة األمم المتحدة لسوريا باولو بينيرو في الدورة الخمسين لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

بيان صادر عن باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية

بيان السيد باولو سيرجيو بينيرو ، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية

التقارير:

البيانات:

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/06/ec100dg14%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/06/ec100dg14%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/07/ec101dg02%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/07/ec101dg02%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/08/ec101dg04%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/08/ec101dg04%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/10/ec102dg01%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/10/ec102dg01%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/11/ec102dg02%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/11/ec102dg02%28e%29.pdf
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-COI-syria-march2022
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-COI-syria-march2022
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/PolicyPaperSyriasMissingAndDisappeared_17June2022_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/coisyria/2022-06-28/Policy-paper-CoH-27-June-AR.pdf
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-september2022
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-september2022
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/statement-paulo-pinheiro-chair-independent-international-commission-inquiry
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/statement-paulo-pinheiro-chair-independent-international-commission-inquiry
https://www.ohchr.org/en/speeches/2022/06/statement-brussels-vi-conference-support-future-syria-and-region
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/independent-international-commission-inquiry-syrian-arab-republic
https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2022/09/statement-paulo-pinheiro-chair-independent-international-commission
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/statement-mr-paulo-sergio-pinheiro-chair-independent-international-commission
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سوريا أحداث عام 2021

السعي لتحقيق العدالة لسوريا

شمال شرق سوريا: مصير مجهول لمئات الفتيان المحاصرين

“ال أحد ينجو” االنتهاكات ضد كبار السن في الصراع المسلح

“كان من الصعب حًقا حماية نفسي” أثر النزاع المسلح في سوريا على األطفال ذوي اإلعاقة

تركيا: ترحيل مئات الاجئين إلى سوريا

سوريا: تعرض منازل مدنيين للهدم في عملية أمنية

سوريا: تأخير عمليات إعادة األجانب ذوي الصات المزعومة بـ”داعش” إلى أوطانهم

أنقذوا األطفال: دعوات إلجاء 700 طفل من سجن قويران السوري بسبب القتال المكثف

أنقذوا بيان األطفال حول وفاة طفلين من البرد في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا

شمال غرب سوريا: اإلباغ عن مقتل وجرح أطفال بعد العمليات العسكرية األمريكية

مقتل طفل واحد على األقل في حادث إطاق نار في شمال شرق سوريا

سوريا 11 عاًما: األطفال ال يزالون يتعرضون للقصف ويتعرضون للجوع وسوء التغذية

تســريع عمليــات إعــادة التوطيــن أو قــد يظــل األطفــال األجانــب عالقيــن فــي معســكرات شــمال شــرق ســوريا لمــدة تصــل إلــى 30 عاًمــا 
، يحــذر مــن إنقــاذ األطفــال

االستجابة لمقتل أربعة أطفال في إدلب ، سوريا

األرق والكوابيس والرغبة في الموت: أثر العنف المشاهد على أطفال الهول

مؤتمر بروكسل حول سوريا يسقط إلى حد بعيد ما هو مطلوب لدعم األطفال في سوريا والدول المجاورة

شمال شرق سوريا: ارتفاع عدد القتلى من االطفال “المرعبين” في مخيم الهول وانقذوا االطفال

بيان مشترك لمنظمات غير حكومية حول آلية المساعدات عبر الحدود

إنقــاذ األطفــال يدعــو بشــكل عاجــل مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة إلــى إعــادة توطيــن مســاعدات األمــم المتحــدة عبــر الحــدود 
فــي شــمال غــرب ســوريا

مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة يفشــل األطفــال فــي ســوريا مــن خــال تجديــد مســار المســاعدات عبــر الحــدود فقــط لمــدة ســتة 
أشهر

شمال سوريا: تصاعد العنف يترك 40 طفا قتلوا أو أصيبوا هذا الشهر

هيومن رايتس ووتش:

منظمة أنقذوا األطفال:

https://www.hrw.org/ar/world-report/2022/country-chapters/380768
https://www.hrw.org/ar/world-report/2022/country-chapters/380768
https://www.hrw.org/feature/2022/01/06/seeking-justice-for-syria/how-an-alleged-intelligence-officer-was-put-on-trial-in-germany
https://www.hrw.org/ar/news/2022/02/04/381097
https://www.hrw.org/report/2022/02/23/no-one-spared/abuses-against-older-people-armed-conflict
https://www.hrw.org/report/2022/09/08/it-was-really-hard-protect-myself/impact-armed-conflict-syria-children
https://www.hrw.org/ar/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria
https://www.hrw.org/ar/news/2022/11/01/syria-civilian-homes-demolished-security-operation
https://www.hrw.org/ar/news/2022/12/15/syria-repatriations-lag-foreigners-alleged-isis-ties
https://syria.savethechildren.net/news/save-children-calls-evacuate-700-boys-syria%E2%80%99s-guweiran-prison-due-intense-fighting
https://syria.savethechildren.net/news/save-children-calls-evacuate-700-boys-syria%E2%80%99s-guweiran-prison-due-intense-fighting
https://syria.savethechildren.net/news/save-children-statement-two-babies-dying-cold-north-west-syria-idp-camps
https://syria.savethechildren.net/news/north-west-syria-children-reported-killed-and-injured-following-us-military-operation
https://syria.savethechildren.net/news/least-one-child-killed-shooting-incident-north-east-syria
https://syria.savethechildren.net/news/syria-11-years-children-still-being-bombed-facing-hunger-and-malnutrition
https://syria.savethechildren.net/news/syria-11-years-children-still-being-bombed-facing-hunger-and-malnutrition
https://syria.savethechildren.net/news/speed-repatriations-or-foreign-children-could-be-stuck-north-east-syria-camps-30-years-warns
https://syria.savethechildren.net/news/speed-repatriations-or-foreign-children-could-be-stuck-north-east-syria-camps-30-years-warns
https://syria.savethechildren.net/news/speed-repatriations-or-foreign-children-could-be-stuck-north-east-syria-camps-30-years-warns
https://syria.savethechildren.net/news/response-killing-four-children-idlib-syria
https://syria.savethechildren.net/news/insomnia-nightmares-and-wanting-die-toll-witnessing-violence-al-hol%E2%80%99s-children
https://syria.savethechildren.net/news/brussels-conference-syria-falls-far-short-what-required-support-children-syria-and-neighbouring
https://syria.savethechildren.net/news/north-east-syria-rise-killings-terrifying-children-al-hol-camp-says-save-children
https://syria.savethechildren.net/news/joint-ngo-statement-syria-cross-border
https://syria.savethechildren.net/news/save-children-urgently-calls-un-security-council-reconvene-reauthorise-un-cross-border-aid
https://syria.savethechildren.net/news/save-children-urgently-calls-un-security-council-reconvene-reauthorise-un-cross-border-aid
https://syria.savethechildren.net/news/un-security-council-fails-children-syria-only-renewing-cross-border-aid-route-six-months
https://syria.savethechildren.net/news/un-security-council-fails-children-syria-only-renewing-cross-border-aid-route-six-months
https://syria.savethechildren.net/news/northern-syria-surge-violence-leaves-40-children-killed-or-injured-month
https://syria.savethechildren.net/news/northern-syria-surge-violence-leaves-40-children-killed-or-injured-month
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سوريا: مقتل سبعة أطفال على يد ألغام خال يومين

صحة األطفال وتعليمهم في خطر بسبب انتشار الكوليرا الشديد في سوريا

ُقتل ما ال يقل عن 24 طفًا في معظم مأساة القوارب األخيرة حيث فقدت العائات في لبنان األمل

سبعة أطفال أعيدوا إلى ألمانيا من شمال شرق سوريا

بمــا أن 40 طفــًا فرنســيين قــد عــادوا إلــى ديارهــم مــن المعســكرات الســورية ، فــإن هنــاك حاجــة إلــى عمليــات إعــادة أخــرى لإلســراع 
قبــل الشــتاء ، وهــذا يحــذر األطفــال

تفشي الكوليرا القاتلة يشد قبضته على الشرق األوسط، كما هو الحال في حاالت مزدوجة في لبنان

13 طفًا أعيدوا إلى أستراليا من المخيمات السورية

شمال شرق سوريا: سوء التغذية لدى األطفال يزيد بنسبة ٪150 وسط أزمة الجوع المتفاقمة

مقتل فتاتين في مخيم الهول في سوريا يسلط الضوء على المخاطر على النساء واألطفال: إنقاذ األطفال

بيان مشترك بين الوكاالت: التصعيد العسكري قد يزداد معاناة المجتمعات الضعيفة في شمال سوريا

شــمال شــرق ســوريا: مــا يقــرب مــن 7000 طفــل ال يزالــون محاصريــن فــي مخيمــات غيــر آمنــة علــى الرغــم مــن زيــادة بنســبة ٪60 فــي 
عمليــات إعــادة التوطيــن فــي عــام 2022 ، يقــول إنقــاذ األطفــال

سوريا: مقتل طفلين في حريق المخيم

سوريا: “ظروف معيشية ال تحتمل”: االفتقار إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا

ســوريا: مجموعــات حقوقيــة تحــث رئيــس المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن غرانــدي علــى وقــف برنامــج العــودة 
إلــى ســوريا

منظمة العفو الدولية:

سوريا: الوضع األمني

سوريا - استهداف أفراد

سوريا: الوضع االجتماعي واالقتصادي في مدينة دمشق

وكالة االتحاد األوروبي للجوء )المركز األوروبي لدعم اللجوء سابقًا(:

https://www.savethechildren.net/news/syria-seven-children-killed-landmines-two-days
https://syria.savethechildren.net/news/children%E2%80%99s-health-and-education-risk-severe-cholera-outbreak-spreads-syria
https://syria.savethechildren.net/news/least-24-children-killed-most-recent-boat-tragedy-families-lebanon-lose-hope
https://syria.savethechildren.net/news/least-24-children-killed-most-recent-boat-tragedy-families-lebanon-lose-hope
https://syria.savethechildren.net/news/seven-children-repatriated-germany-north-east-syria
https://syria.savethechildren.net/news/40-french-children-return-home-syrian-camps-other-repatriations-need-speed-winter-warns-save
https://syria.savethechildren.net/news/40-french-children-return-home-syrian-camps-other-repatriations-need-speed-winter-warns-save
https://syria.savethechildren.net/news/40-french-children-return-home-syrian-camps-other-repatriations-need-speed-winter-warns-save
https://syria.savethechildren.net/news/deadly-cholera-outbreak-tightens-its-grip-middle-east-cases-nearly-double-lebanon
https://syria.savethechildren.net/news/13-children-repatriated-australia-syria-camps
https://syria.savethechildren.net/news/13-children-repatriated-australia-syria-camps
https://syria.savethechildren.net/news/north-east-syria-child-malnutrition-increases-over-150-amid-worsening-hunger-crisis
https://syria.savethechildren.net/news/north-east-syria-child-malnutrition-increases-over-150-amid-worsening-hunger-crisis
https://syria.savethechildren.net/news/deaths-two-girls-syria%E2%80%99s-al-hol-camp-highlights-risks-women-and-children-save-children
https://syria.savethechildren.net/news/interagency-statement-military-escalation-could-worsen-suffering-vulnerable-communities
https://syria.savethechildren.net/news/north-east-syria-almost-7000-children-still-trapped-unsafe-camps-despite-60-increase
https://syria.savethechildren.net/news/north-east-syria-almost-7000-children-still-trapped-unsafe-camps-despite-60-increase
https://syria.savethechildren.net/news/north-east-syria-almost-7000-children-still-trapped-unsafe-camps-despite-60-increase
https://syria.savethechildren.net/news/north-east-syria-almost-7000-children-still-trapped-unsafe-camps-despite-60-increase
https://syria.savethechildren.net/news/syria-two-children-killed-camp-fire
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5770/2022/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6019/2022/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/6019/2022/ar/
https://euaa.europa.eu/publications/syria-security-situation
https://euaa.europa.eu/publications/syria-targeting-individuals
https://euaa.europa.eu/publications/syria-socio-economic-situation-damascus-city
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ال ترقى االستجابة اإلنسانية إلى تلبية االحتياجات الصحية للمرأة في شمال غرب سوريا

شمال غرب سوريا: سيفقد المايين من الوصول إلى الرعاية الطبية الحيوية إذا تم إغاق المعبر اإلنساني

فيديو: آخر طريق وصول إلى شمال غرب سوريا معرض لخطر اإلغاق

معايير الهجرة المزدوجة

تستجيب منظمة أطباء با حدود لتفشي وباء الكوليرا في سوريا

منظمة أطباء با حدود تستجيب للتغيير في استراتيجية لقاح الكوليرا العالمية وسط عدد غير مسبوق من الفاشيات

بين نارين: خطر ويأس في مخيم الهول السوري

تقرير منظمة أطباء با حدود يكشف الظروف المروعة لـ 53000 شخص محتجزين في مخيم الهول بسوريا

سوريا: تفشي الكوليرا يفاقم الوضع اإلنساني المتردي بالفعل

فيديو: لماذا هناك الكثير من حاالت تفشي الكوليرا في عام 2022؟

كيف تتصدى منظمة أطباء با حدود لتفشي الكوليرا في 10 دول

يجب ضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى شمال غرب سوريا

أطباء بال حدود:

شكر وتقدير

ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة، الذيــن  كل الشُّ
ــا مــن إنجــاز هــذا التقريــر علــى هــذا المســتوى، وخالــص العــزاء  لــوال مســاهماتهم وتعاونهــم معنــا لمــا تمكنَّ

ألســر الضحايــا.

https://www.doctorswithoutborders.org/latest/humanitarian-response-falls-short-addressing-womens-health-needs-northwestern-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/northwestern-syria-millions-will-lose-access-vital-medical-care-if-humanitarian-crossing
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/video-last-access-route-northwest-syria-risk-closure
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/migration-double-standard
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/msf-responding-major-cholera-outbreak-syria
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/msf-responds-change-global-cholera-vaccine-strategy-amid-unprecedented-number-outbreaks
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/between-two-fires-danger-and-desperation-syrias-al-hol-camp
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/msf-report-exposes-terrible-conditions-53000-people-held-syrias-al-hol-camp
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/msf-report-exposes-terrible-conditions-53000-people-held-syrias-al-hol-camp
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/syria-cholera-outbreak-worsens-already-dire-humanitarian-situation
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/video-why-are-there-so-many-cholera-outbreaks-2022
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/video-why-are-there-so-many-cholera-outbreaks-2022
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/how-msf-tackling-cholera-outbreaks-10-countries
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/how-msf-tackling-cholera-outbreaks-10-countries
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/humanitarian-access-northwest-syria-must-be-ensured
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