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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف 
سوراي يف أاير 2020

تدهور شامل يف االقتصاد السوري وال 
حل سوى بفرض انتقال سياسي ضمن 
جدول زمين صارم ال يتجاوز ستة أشهر
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احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية.

اثنياً: ملخص أاير.
اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف أاير.

رابعاً: املرفقات.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
شــهَدت ســوراي حجــم انتهــاكات غــر مســبوق منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار 2011، وأتيت عمليــات 
القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا 
املواطــن الســوري، وبــدأ النظــام الســوري وامليليشــيات التابعــة لــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات وغرهــا واســتمرَّ يف ذلــك كجهــة وحيــدة 
قرابة ســبعة أشــهر، مث ما لبثت أن دخلت أطراف أخرى يف انتهاك حقوق املواطن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية حلقوق 
اإلنســان يف توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبــر جــداً يف عامــي 2012 
ل وتُــرز اســتمرار معــاانة الســوريني، وقــد وصلــت إىل مثانيــة  و2013؛ مــا دفعنــا إىل تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ
تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، ومتَّ بنــاء قاعــدة بيــاانت واســعة تضــمُّ مئــات آالف احلــوادث الــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى 

منــط مــن أمنــاط االنتهــاكات الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا.

ــابقة وقمنــا جبمــع  مــع هنايــة عــام 2018 ومــع اخنفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقاً، قمنــا بتغيــر يف اســراتيجيتنا السَّ
التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات الــي وقعــت يف ســوراي، الــي متكنــا مــن توثيقهــا، ويُركِّــز تقريــران هــذا 
على حالة حقوق اإلنســان يف ســوراي يف شــهر أاير 2020، ويســتعرض حصيلة الضحااي املدنيني، الذين وثقنا يف هذا الشــهر 
مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة يف هــذا الشــهر، إضافــة إىل حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط 
التقريــر الضــوء علــى اهلجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غــر املشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، الراميــل 

املتفجــرة، األســلحة احلارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان املدنيَّــة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ــن التقريــر توزيعــاً حلصيلــة هــذه االنتهــاكات تبعــاً للجهــات الرئيســة الفاعلــة، وهــذا حيتــاج يف بعــض األحيــان ملزيــد مــن  ويتضمَّ
الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة يف حــال اهلجمــات املشــركة، وعندمــا مل نتمكــن يف بعــض األحيــان مــن إســناد مســؤولية هجمــات 
بعينهــا إىل جهــة حمــددة، كمــا حصــل يف اهلجمــات اجلويــة الــي تُنفذهــا الطائــرات احلربيــة الســورية أو الروســية، أو اهلجمــات 
الســورية اإليرانيــة أو قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات التَّحالــف الــدويل، فإننــا ُنشــر يف تلــك احلالــة إىل أنَّ هــذا اهلجــوم هــو 
مسؤولية مشركة من حلف إىل أن يتم ترجيح مسؤولية أحد اجلهتني عن اهلجوم، أو يثبت لدينا أنَّ اهلجوم فعًا كان مشركاً 

عــر تنســيق اجلهتــني معــاً فيمــا بينهمــا.

خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 حــى اآلن، يقــوم 
فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة ملتابعــة مــا وَرَد يف 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت  هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّ
ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً نتيجــة حمدوديــة 
اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر 
اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر 
مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــام، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــاج املصابــني وعاينــت جثــَث 

الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور، الــي وثَّقهــا فريقنــا أو الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي 
ــن تلــك  أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّ
الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال: مواقــع اهلجمــات، جثــَث الضحــااي واملصابــني، حجــم الدمــار، أســلحة وبقــااي ذخائــر 
عنقوديــة، وذخائــر حارقــة، كمــا ميكــن أن تعــود هــذه الصــور لضحــااي بســبب التعذيــب، وضحــااي مــن الكــوادر الطبيــة واإلعاميــة، 
الذيــن قضــوا يف هجمــات شــنَّتها أطــراف النِّــزاع. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــوَّر ضمــن قاعــدة بيــاانت 
إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى، نرجــو االطــاع علــى منهجيتنــا1 .

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

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: ملخص أاير: 
شــهد أاير املنصــرم ســيطرة دول عــدة علــى تفشــي جائحــة كوفيــد-19، والبــدء بتخفيــف اإلجــراءات املشــددة املتبعــة علــى مــدار 
األشــهر الســابقة للســماح بعــودة احليــاة الطبيعيــة بشــكل تدرجيــي، إال أن الوضــع كان خمتلفــاً يف ســوراي الــي صرحــت يف أاير عــن 
حصيلــة إصــاابت ووفيــات هــي األعلــى، حيــث أعلنــت يف 31/ أاير أن عــدد اإلصــاابت بلــغ 122 تــويف منهــا 5، ومبقارنــة هــذه 
احلصيلــة مــع مــا مت إعانــه مطلــع أاير يتَّضــح أن 64 % مــن حــاالت اإلصابــة و40 % مــن الوفيــات الــي مت اإلعــان عنهــا منــذ 
22 آذار الفائــت قــد مت تســجيلها يف أاير، ويفــرض وفقــاً هلــذه اإلحصائيــات الصــادرة عــن النظــام الســوري )ونعتقــد أهنــا غــر 
دقيقــة علــى اإلطــاق بســبب ضعــف عمليــات الفحــص واملراقبــة(، اختــاذ إجــراءات أكثــر تشــديداً، لكــن النظــام الســوري أعلــن 
عــن ختفيــف اإلجــراءات، وعــن عــودة شــبه كاملــة للحيــاة الطبيعيــة حيــث مســح بعــودة وســائل النقــل للعمــل ورفــع حظــر التجــول 
الليلــي الــذي كان مفروضــاً إضافــة إىل اســتئناف الــدوري الســوري. وقــد رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــاالت عــدة 
لتزاحــم املواطنــني ســواء يف األســواق أو يف وســائط النقــل العامــة وغرهــا، يف ظــلِّ غيــاب أيــة إجــراءات احرازيــة، ويتحمَّــل النظــام 

الســوري املســؤولية عــن اإلصــاابت والوفيــات بســبب هــذا القــرار الفوضــوي.

إنَّ إمهــال النظــام الســوري وإدارتــه الكارثيــة للدولــة الســورية علــى مــدى الســنوات املاضيــة هــي ذاهتــا يف ظــلِّ جائحــة كوفيــد-19، 
مــا قــد يــؤدي إىل وفيــات واســعة بــني املواطنــني الســوريني، وجيــب أن نتذكــر دائمــاً أن النظــام الســوري وحليفــه الروســي متَّهمــان 
بشــكل أساســي بتدمــر وقصــف معظــم املراكــز الطبيــة يف ســوراي، وبقتــل املئــات مــن الكــوادر الطبيــة حبســب قاعــدة بيــاانت 

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وكذلــك مــا زال العشــرات منهــم يف عــداد املختفــني قســرايً.
إن عــدم اإلفــراج عــن املعتقلــني تعســفياً وبشــكل خــاص املوقوفــني دون أيــة هتمــة، وكبــار الســن، هــو دليــل واضــح علــى مســؤولية 
النظــام الســوري األساســية عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19، ابعتبــاره يتحكــم مبؤسســات الدولــة وإدارهتــا، وقــد فشــل متامــاً يف 

محايــة املدنيــني الســوريني، بــل إنــه ســخَّر مقــدرات الدولــة حلمايــة العائلــة احلاكمــة واالســتمرار يف احلكــم.

يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري يف مشــال غــرب ســوراي، خصوصــاً يف املخيمــات ومراكــز اإليــواء يُعــدُّ الوضــع 
مهيئــاً النتشــار اجلائحــة يف حــال ظهورهــا، حيــث تفتقــر هــذه املخيمــات ألبســط املقومــات الــي جيــب اتباعهــا كإجــراء احــرازي، 
حيــث تكتــظ هــذه املناطــق ابملدنيــني؛ مــا يعيــق حتقيــق أي تباعــد اجتماعــي )1 - 1.5 م( كمــا تفتقــر للميــاه ومــواد النظافــة 

https://www.sana.sy/?p=1158193
https://www.sana.sy/?p=1155552
https://www.sana.sy/?p=1148474
https://www.sana.sy/?p=1153130
https://www.sana.sy/?p=1155552
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84303
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/01/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b8-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84451
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الكافيــة إضافــة إىل وجــود مرافــق صحيــة مشــركة لــكل قطــاع ابملخيــم تغيــب عنهــا إجــراءات النظافــة الازمــة للحــدِّ مــن انتشــار 
الــوابء. ويف ظــلِّ غيــاب أيــة إجــراءات احرازيــة يغــدو الوضــع مؤهبــاً النتشــار اجلائحــة عنــد ظهورهــا، خاصــة مــع ضعــف القــدرات 
الطبيــة يف ظــلِّ عــدم توفــر أســرة وجتهيــزات ُتســاهم يف تلبيــة احتياجــات كافــة املواطنــني هنــاك. وقــد رصــدان حــاالت ازدحــام عــدة 
يف األســواق ويف املســاجد ويف املاعــب؛ مــا يشــر إىل انعــدام التوعيــة وااللتــزام اجملتمعــي خبطــر الــوابء. وقــد أصــدران تقريــراً حــول 

أبــرز حتــدايت الكــوادر الطبيــة والنازحــني واملعتقلــني واحملتاجــني يف ســوراي وســط انتشــار فــروس كــوروان املســتجد.

شــهدت األســواق الســورية يف شــهر أاير ارتفاعــاً غــر مســبوق يف أســعار املــواد االســتهاكية إثــر االهنيــار اإلضــايف الشــديد يف 
قيمــة اللــرة الســورية، والــذي جــاء ابلتزامــن مــع أزمــة جائحــة كــوروان، وأزمــة املصــارف اللبنانيــة، وخــاف النظــام الســوري مــع 
رامــي خملــوف والــذي يعتــر أحــد أغــى أشــخاص النظــام الســوري، كل هــذا تســبَّب يف ارتفــاع إضــايف يف معــدالت البطالــة، وقــد 
تضــررت جــراء ذلــك فئــة العاملــني بنظــام األجــر اليومــي، وخمتلــف فئــات اجملتمــع الســوري، ومــا مل يعــد 13 مليــون ســوري مشــرد 
وتنتهــي عمليــات تدمــر املــدن وهنــب املمتلــكات وشــبكات الفســاد فســوف نشــهد احنــداراً إضافيــاً يف االقتصــاد الســوري، ولــن 
يكــون املخــرج إال عــر حــل سياســي وفــق جــدول زمــين صــارم ال يتجــاوز ســتة أشــهر، فلــم يعــد إبمــكان الدولــة الســورية حتمــل 

مزيــد مــن األعبــاء.
رصدان يف أاير أيضاً توقف عمليات القصف اجلوي للحلف الســوري الروســي على منطقة إدلب يف مشال غرب ســوراي للشــهر 
الثالــث علــى التــوايل عقــب اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 6/ آذار، إثــر مشــاورات بــني الرئيســني الركــي 
والروســي، فيمــا اســتمرت عمليــات القصــف األرضــي، وكانــت بوتــرة أخفــض مقارنــة ابألشــهر الســابقة وجلُّهــا علــى مناطــق ســبق 
أن نــزح أهلهــا عنهــا. فعلــى مــا يبــدو أن هــذه اجلائحــة قــد أثــرت علــى إمــكاانت جيــش النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة 

املواليــة لــه؛ ممــا ســاهم يف ختفيــف عمليــات القتــل حبــق املدنيــني الســوريني.
كمــا وثقنــا اســتمرار قــوات النظــام الســوري وميليشــياته يف هنــب وتعفيــش ممتلــكات املدنيــني يف املناطــق الــي ســيطر عليهــا يف 

منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي.

شــهدت منطقــة عفريــن يف مشــال غــرب ســوراي يف شــهر أاير املنصــرم اشــتباكات بــني فصائــل اتبعــة للجيــش الوطــين واشــتباكات 
بــني هــذه الفصائــل واملدنيــني، وأســفرت هــذه االشــتباكات عــن ضحــااي يف صفــوف املدنيــني.

كمــا اســتمرت عمليــات التفجــر يف هــذا الشــهر يف معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، يف منطقــة عفريــن 
يف مشــال غــرب ســوراي علــى وجــه اخلصــوص، ويف ريــف ديــر الــزور الشــرقي، ومنطقــي رأس العــني بريــف احلســكة الشــمايل الغــريب، 
وتــل أبيــض بريــف الرقــة الشــمايل، وكانــت الســبب يف النســبة األعلــى مــن اخلســائر البشــرية، ويصعــب علينــا حتديــد هويــة مرتكــيب 

عمليــات التفجــر.

http://sn4hr.org/arabic/?p=12188
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/03/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84355
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/06/01/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b4%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/02/%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1/
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ســجلنا يف أاير حوادث انفجار ألغام مزروعة ضمن األراضي الزراعية، كما حصل يف مناطق ســيطرة قوات النظام الســوري يف 
ريــف محــاة، وأســفرت هــذه احلــوادث عــن مقتــل العديــد مــن املدنيــني، كمــا اســتمرَّت عمليــات االغتيــال وكان جلُّهــا يف حمافظــة 

درعــا حيــث اســتهدفت يف معظمهــا مقاتلــني ســابقني أجــروا تســوية مــع النظــام الســوري.
كمــا رصــدان يف أاير عــدة حــوادث الشــتباكات بــني مدنيــني يف ظــلِّ االنفــات األمــين الــي تشــهده معظــم املناطــق اخلارجــة عــن 
ســيطرة قــوات النظــام الســوري، أســفرت عــن ضحــااي مدنيــني، علــى وجــه اخلصــوص يف مشــال غــرب ســوراي ويف ريــف ديــر الــزور، 
وكان أبرزهــا حادثــة االقتتــال بــني عشــرة البوفريــو وعشــرة البكــر بقريــة ماشــخ التابعــة لناحيــة البصــرة بريــف ديــر الــزور الشــمايل، 

الــي أســفرت عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 12 ضحيــة.

تزامنــاً مــع موســم احلصــاد يف شــهر أاير املنصــرم رصــدان حــوادث انــدالع حرائــق جمهولــة الســبب يف احلقــول والبســاتني، التهمــت 
ــز معظمهــا ضمــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، الــذي مل يقــم أبي  مئــات اهلكتــارات يف معظــم املناطــق يف ســوراي، تركَّ

ــن قــام بذلــك، وقــد تســبَّب ذلــك يف إحلــاق أضــرار واســعة أبصحــاب األراضــي واملمتلــكات. حتقيــق للكشــف عمَّ

اســتمرَّت قــوات النظــام الســوري يف أاير مباحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة يف املناطــق الــي 
وقعــت اتفاقــات تســوية مــع قــوات النظــام الســوري، وتركَّــزت االعتقــاالت يف حمافظــي ريــف دمشــق ودرعــا، كمــا ســجلنا قيامهــا 
ــزت يف ديــر الــزور، وحصــل معظمهــا ضمــن محــات دهــم واعتقــال مجاعيــة، كمــا  بعمليــات دهــم واعتقــال هبــدف التجنيــد تركَّ
ســجلنا عمليات اعتقال اســتهدفت العائدين من لبنان بشــكل غر قانوين إىل مدهنم، ووجهت إليهم هتم اإلرهاب، هلذا فنحن 
دائمــاً نوصــي بعــدم عــودة الاجئــني أو النازحــني إىل مناطــق ســيطرة النظــام الســوري لعــدم وجــود أيــة ضمــاانت حقيقيــة بعــدم 
االعتقــال أو التعذيــب أو اإلخفــاء القســري أو التجنيــد اإللزامــي. كمــا قامــت قــوات النظــام الســوري ابعتقــاالت حبــق األشــخاص 

املتنقلــني واملســافرين إىل املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا عــر نقــاط تفتيشــها، ومل تســتثِن األطفــال والنســاء وكبــار الســن.

مــن جهــة أخــرى اســتمرَّت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة يف أاير بسياســة االعتقــال التَّعســفي واإلخفــاء القســري 
ــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــي ديــر الــزور والرقــة،  لنشــطاء وأفــراد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين املعارضــة لسياســاهتا، وتركَّ
ورصــدان يف أاير قيــام قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنيــني بينهــم أطفــال ألجــل اقتيادهــم للتجنيــد 
القســري، واعتــدت ابلضــرب علــى عائاهتــم يف أثنــاء تنفيذهــا عمليــات االعتقــال. كمــا اســتهدفت بعمليــات االعتقــال عائــات 

عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد مــن العائلــة الواحــدة بينهــم مســنون، دون توجيــه هتــم واضحــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84698
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شــهَد أاير عمليــات اعتقــال قامــت هبــا هيئــة حتريــر الشــام مشلــت نشــطاء يف مؤسســات جمتمــع مــدين ومدنيــني ورجــال ديــن، 
ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت بســبب منشــورات علــى منصــات التواصــل االجتماعــي تنتقــد سياســة إدارة اهليئــة ملناطــق 
ســيطرهتا، متَّــت هــذه االعتقــاالت بطريقــة تعســفية علــى شــكل مدامهــات واقتحــام وتكســر أبــواب املنــازل وخلعهــا أو عمليــات 

خطــف مــن الطرقــات أو عــر نقــاط التفتيــش املؤقتــة.
قامــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن جهتهــا يف أاير بعمليــات اعتقــال وخطــف معظمهــا حــدث بشــكل مجاعــي واســتهدفت 
يف حــاالت عــدة أفــراداً مــن عائلــة واحــدة بينهــم ســيدات، كمــا رصــدان اعتقــاالت جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّــزت يف مناطــق 
ســيطرهتا يف حمافظــات حلــب والرقــة واحلســكة، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو 

اجلهــة اإلداريــة املخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عــر القضــاء، وبــدون توجيــه هتــٍم واضحــة.
ســاهم وقــف إطــاق النــار األخــر الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 6/ آذار/ 2020، والــذي أوقــف اهلجمــات اجلويــة لقــوات 
احللــف الســوري الروســي، يف عــودة قرابــة 280 ألــف انزح، قرابــة 170 ألــف منهــم عــادوا يف أاير املنصــرم، إىل مســاكنهم يف 
املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، وفــق تقديــرات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وذلــك بعــد أن اطمأنــوا أبن 
النظــام الســوري لــن يتقــدم للســيطرة عليهــا -علــى األقــل يف هــذه املرحلــة- كنــا نتوقــع عــودة أوســع للنازحــني لكــن بســبب انعــدام 
الثقــة ابتفاقــات التســوية، الــي مت خرقهــا بشــكل كبــر ومتكــرر، وكذلــك بســبب دمــار املســاكن واهنيارهــا فلــم نشــهد ســوى 
عــودة حمــدودة للنازحــني. وقــد أصــدران قبــل أايم عــدة تقريــراً حــول التشــريد الــذي تســبَّبت بــه قــوات النظــام الســوري وحلفائــه إثــر 
التقــدم الــذي أحــرزه علــى األرض يف محلتــه العســكرية األخــرة علــى منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي، ومــا رافقهــا مــن دمــار، 
واســتعرض مدينــي معــرة النعمــان وســراقب كأمنوذجــني عــر حتليــل لصــور أقمــار صناعيــة اقتنتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

مــا تــزال املخيمــات يف مشــال غــرب ســوراي تعــاين مــن تــردي الوضــع اإلنســاين وقــد ســجَّلنا عــدة حــوادث النــدالع حرائــق يف 
املخيمــات ســواء جــراء ســوء اســتخدام وســائل الطهــي أو نتيجــة مــاس كهرابئــي. كمــا تســببت الــرايح شــديدة القــوة الــي ضربــت 
املنطقــة أبضــرار يف عشــرات اخليــام داخــل املخيمــات وخبســائر بشــرية. إضافــة إىل ذلــك فقــد رصــدان خســائر بشــرية بــني قاطــين 
املخيمــات العشــوائية تســببت هبــا حيــواانت ســامة، حيــث تفتقــر هــذه املخيمــات ألســوار حتمــي النازحــني املقيمــني فيهــا مــن 

لدغــات هــذه احليــواانت.

http://sn4hr.org/arabic/2020/05/29/12254/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/17/%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d8%a9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d9%84%d9%84/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84530
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84716
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84675
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84782
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اثلثاً: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي يف أاير:
يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف أاير علــى يــد أطــراف النــزاع 

الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.

https://drive.google.com/file/d/1nHg0tB_7fXenaLVUbUCsts58_r8DaOo8/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف أاير مقتــل 125 مدنيــاً، بينهــم 26 طفــًا و6 ســيدة )أنثــى ابلغــة( النســبة األكــر 
منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بــني الضحــااي 8 قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن جمــزرة واحــدة. وقــد أصــدران 
تقريــراً يف األول مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة 

يف ســوراي.
تتوزع حصيلة الضحااي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

أوال: األطراف الرئيسة:
-  قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 10 بينهم 2 سيدة.

-  القوات الروسية: 1.
-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 

•  هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 3.
-  فصائل يف املعارضة املسلحة: 7 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة.

-  قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 7 بينهم 2 طفًا

اثنياً: جهات أخرى:
سجَّلنا مقتل 97 مدنياً بينهم 22 طفًا، و3 سيدات يتوزعون على النحو التايل:• 
ألغام جمهولة املصدر: 4 بينهم 1 طفًا • 
رصاص جمهول املصدر: 29 بينهم 4 طفًا• 
تفجرات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 55 بينهم 15 طفًا و3 سيدات.• 
قتل على يد جمهولني: 9 بينهم 2 طفًا.• 

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف أاير مــا ال يقــل عــن 147 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 10 طفــًا و4 ســيدة 
)أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف 
حمافظــة ريــف دمشــق تلتهــا درعــا. وقــد أصــدران تقريــراً يف الثــاين مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّــل عــن حصيلــة حــاالت 

االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي.
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تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي حبسب اجلهات الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:
-  قوات النظام السوري: 64 بينهم 7 طفًا، و1 سيدة.

-  التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
•  هيئة حترير الشام: 9 بينهم 1 سيدة.

-  فصائل يف املعارضة املسلحة: 33 بينهم 2 سيدة.
-  قوات سوراي الدميقراطية: 41 بينهم 3 طفًا.

اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف أاير مــا ال يقــل عــن 4 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، مــن بــني هــذه 

اهلجمــات وثَّقنــا 3 علــى أســواق.
تتوزع هذه اهلجمات حبسب األطراف الرئيسة الفاعلة على النحو التايل:

أواًل: األطراف الرئيسة:
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

- احلزب اإلسالمي الرتكستاين: 1
اثنياً: اجلهات األخرى:

تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 3	 

توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب اجلهة الفاعلة يف هذا الشهر على النحو التايل:
    

جهات أخرى التنظيمات اإلسالمية املتشددة

اجلهة الفاعلة

احلزب اإلسالمياملركز املـُعتدى عليه
 الرتكستاين

تفجريات مل نتمكن من 
حتديد مرتكبيها

املربعات السكانية

األسواق

البىن التحتية

حمطات ومصادر الطاقة

اجملموع:

 

3

3

 

1

1
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة منــذ مطلــع عــام 2020 حــى حزيــران مــن العــام ذاتــه 271 
حادثــة اعتــداء علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي. توزَّعــت شــهرايً علــى النحــو التــايل:

ــة املدنيــة يف أاير، وهــي احلصيلــة  يظهــر املخطــط البيــاين الســابق احنســار حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليوي
األقــل الــي مت توثيقهــا منــذ حتــول النــزاع الداخلــي يف ســوراي إىل صــراع مســلح غــري دويل ويرجــع الســبب الرئيــس إىل جائحــة 
ــه، ابلتزامــن مــع اتفــاق  ــة ل ــة املوالي كوفيــد-19 الــي أثــرت علــى إمــكاانت جيــش النظــام الســوري وامليليشــيات اإليراني
وقــف إطــالق النــار الروســي الرتكــي الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 6/ آذار/ 2020؛ مــا أدى إىل تراجــع عمليــات القصــف 

اجلــوي والــري.

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة الي مت توثيقها يف أاير:
عصــر الثــااثء 28/ نيســان/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة جمهولــة املصــدر عنــد مدخــل ســوق شــعيب يف شــارٍع عــام 
-معــروف ابســم طريــق راجــو- وســط مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، ووصلــت احلرائــق الناجتــة عــن االنفجــار 
ملســافات بعيدة بســبب وجود شــاحنة حُمملة ابلوقود يف موقع االنفجار؛ ما تســبب مبجزرة، إضافة إىل إصابة عدد من احملات 
التجاريــة ومرافــق الســوق أبضــرار ماديــة كبــرة، مــا زالــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــاول الوصــول إىل شــهود وانجــني 
مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع مدينــة عفريــن لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مدعومــة مــن 

القــوات الركيــة وقــت احلادثــة.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EYt54jQZx9VMjj2CfHRFjA8BPgWjMk4LvJiv16WgSAuj2g?e=YGIc6Y
https://bit.ly/2XitxKp
https://drive.google.com/file/d/1Cy3smclNRPkD_0msZBKaU3kLQ-lYeSwQ/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EblWIk3SkMBEux1yKYi2X-EBENRXHxSwelMgnP6O-j_IKw?e=92gmwP
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeFiSLqPjIlLuiWb9DIWOJEBY-UT6CHxxWbcMONpQzvqSQ?e=joFhGx
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWDG_FVw5u1HtHKzoskbXKQBowU-3teOEo08025LxRbzag?e=b4efWd
https://drive.google.com/file/d/1Up8pRkU2YsWqjw66VRCt3sq55f6MVrrW/view
https://drive.google.com/file/d/1idtH8h9UY471hcuIeTS59ZJ5I3lIj2rl/view
https://drive.google.com/file/d/1G9fs7dCUIauC14plQxU9tJMP1uvtzEOe/view
https://drive.google.com/file/d/1dGftuYuLqpdS0JNivh05Os_WJCnWz8Wo/view
https://drive.google.com/file/d/1Cy3smclNRPkD_0msZBKaU3kLQ-lYeSwQ/view
https://drive.google.com/file/d/12m8gZv75d-BxWFn8LOfPpVHgIBJtXtm9/view
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األربعاء 6/ أاير/ 2020 تداول انشطون حمليون على شبكة اإلنرنت صوراً ُتظهر اهنياراً  كامًا لرج التريد الرئيس يف حمطة 
زيــزون احلراريــة الواقعــة يف قريــة زيــزون يف منطقــة ســهل الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ إثــر عمليــات التفكيــك والنهــب الــي قــام 
هبــا جُتــار حتــت إشــراف فصيــل احلــزب اإلســامي الركســتاين، ويقــوم التجــار بتفكيــك ِقطَــع احملطــة وســرقتها وبيعهــا علــى مــدى 
الســنتني املاضيتــني حتــت ُمســمى أهنــا مــن “الغنائــم”، وقــد قــام احلــزب اإلســامي الركســتاين بتكليــف ُمســتثمرين وجُتــار هبــذه 
املهمــة، ومــن مث يتــم تقاســم األرابح فيمــا بينهــم، مل يتســّى للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان معرفــة الســبب األساســي لســقوط 

الــرج حــى حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع حمطــة زيــزون احلراريــة لســيطرة احلــزب اإلســامي الركســتاين وقــت احلادثــة.

اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
مل نتمكن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيق أية هجمات عشوائية أو استخدام ألسلحة غر مشروعة يف شهر أاير.

رابعاً: مرفقات: 
توثيق مقتل 125 مدنيا يف سوراي يف أاير 2020 وجمزرة واحدة، بني الضحااي 8 قضوا بسبب التعذيب   )1(

توثيق ما ال يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي يف سوراي يف أاير 2020 بينهم 10 أطفال و4 سيدات  )2(

صــورة تظهــر بــرج التريــد يف حمطــة زيــزون احلراريــة يف قريــة زيــزون بريــف محــاة، قبــل وبعــد اهنيــاره إثــر عمليــات النهــب الــي يقــوم هبــا جتــار حتــت إشــراف 
فصيل احلزب اإلسامي الركستاين – 6/ أاير/ 2020

https://drive.google.com/file/d/15ZdJMsnlhAwtPqHx45aP8I7SZ5XCwrwj/view
https://drive.google.com/open?id=1SXowBTpDh1xpmQX4hbti2KS9biX09ZiN
https://drive.google.com/file/d/1QnCYbXg_6703EouALay8vGd2-jF1v4L-/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/14N0R9DkzgM_0ARcEiVhVKlSFwldbGjPM/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EYfu_EpZP4FJvjxWEP02wFcB_Z699ww_oTnSHNirNkabsw?e=Hh93CA
http://sn4hr.org/arabic/?p=12260
http://sn4hr.org/arabic/?p=12260
http://sn4hr.org/arabic/2020/06/02/12267/
http://sn4hr.org/arabic/2020/06/02/12267/
https://drive.google.com/file/d/1plkbX_mGMD-1T98HbjrvcqcLC20Xu1r2/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

أشــارت األدلــة الــي مجعناهــا إىل أنَّ اهلجمــات ُوّجهــت ضــدَّ املدنيــني وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات احللــف الســوري • 
الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إىل االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّبت هجماهتــا 
وعمليــات القصــف العشــوائي يف تدمــر املنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة حتمــل علــى االعتقــاد أبنَـّـه مت ارتــكاب 

جرميــة احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــني يف كثــر مــن احلــاالت.
مل تكتــِف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون العــريف، بــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن الــدويل، • 

وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 املتعلِّــق ابإلفــراج عــن املعتقلــني، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك 
دون أيــة حماســبة.

ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الــدويل بتوجيــه حتذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن اهلجمــات حبســب •  مل ُنســجِّ
اشــراطات القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذا مل حيصــل مطلقــاً منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار 

اتم حبيــاة املدنيــني يف ســوراي.
إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة • 

ــقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. املنسَّ
إن عمليات القصف العشوائي غر املتناسب الي نفَّذهتا قوات احللف “قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية • 

ذات القيادة الكردية” تعتر خرقاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إىل جرائم حرب.
انتهكت التنظيمات اإلســامية املتشــددة القانون الدويل اإلنســاين، ُمتســببة يف مقتل العديد من املدنيني، وأضرار يف مراكز • 

حيويــة مدنية.
خرقــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة قــرار جملــس األمــن رقــم 2139 عــر هجمــات تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين • 

الــدويل العــريف، متســببة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم بصــورة عرضيــة.
إن مجيــع اهلجمــات الــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت • 

أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد 
أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُعــرِّ عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــر • 
قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 

املــواد )27، 31، 32(.
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التَّوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل:

يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى • 
“توقــف فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت • 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب • 
والتخريــب.

جيــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار خــاص حبظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي علــى غــرار حظــر اســتخدام • 
ــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطــرة. األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، الــذي يســتخدم • 
ــدد. األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّ

مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف • 
املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الازمــة.

 
إىل اجملتمع الدويل:

يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــين واإلقليمــي إلقامــة حتالفــات لدعــم • 
الشَّــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى 
الصعيــد اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة 

جلميــع األشــخاص املتورطــني.
دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف • 

الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(” إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ 
اســتنفاذ اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف 
األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتاان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية 

احلمايــة، الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
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جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.• 
السَّــعي من أجل إحقاق العدالة واحملاســبة يف ســوراي عر اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنســان، واســتخدام • 

مبــدأ الواليــة القضائيــة العاملية.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
علــى املفوضــة السَّــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة • 

يف هــذا التقريــر وغــره مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 
تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة ورفــع التَّوعيــة احملليــة ملثــل هــذا النــوع • 

مــن املخاطــر.
إنشــاء منصَّــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل • 

اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.
 

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد •  فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم الي متَّ توثيقها يف هذا التقرير.• 

 
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد.• 
إعــادة تسلســل عمليــة الســام إىل شــكلها الطبيعــي بعــد حمــاوالت روســيا تشــويهها وتقــدمي اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة • 

احلكــم االنتقــايل.
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إىل النظام السوري:
التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف املناطــق الســكنية واملستشــفيات واملــدارس واألســواق واســتخدام • 

الذخائــر احملرمــة والراميــل املتفجــرة. 
إيقاف عمليات التعذيب الي تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.• 
الكشف عن مصر قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصرهم حى اآلن.• 
االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.• 

إىل النظام الروسي:
فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.• 
تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن • 

قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.
التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرام القانون العريف اإلنساين.• 
علــى النظــام الروســي ابعتبــاره طــرف ضامــن يف حمــاداثت أســتاان التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض التَّصعيــد، والضغــط • 

علــى النظــام الســوري لوقــف اهلجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غــر املشــروط بدخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق 
احملاصــرة.

التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان وتعويــض الضحــااي وذويهــم عــن مجيــع األضــرار البشــرية • 
واملاديــة، الــي حلقــت هبــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقــدمي العــاج لعشــرات املصابــني املدنيــني. 

نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع، الــي شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة • 
وإطــاع اجملتمــع الســوري عليهــا، وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــي مل تنفجــر بعــد.

البدء يف حتقيق اخراق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 83 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.• 
 

إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية(:
ــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، •  يتوجَّ

وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَـّـة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، 
واالعتــذار منهــم.
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جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــي • 
ُتســيطر عليهــا.

جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة • 
بقواعــد القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، وهــذه مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد 
قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلســاح والدَّعــم مــع العلــم أبهنــا تقــوم ابنتهــاك قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يعتــر مســامهة يف 

هــذه االنتهــاكات.
علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن جتنيــد األطفــال وحماســبة الضبــاط املتورطــني يف ذلــك، والتَّعهــد إبعــادة • 

مجيــع األطفــال، الذيــن متَّ اعتقاهلــم هبــدف عمليــات التَّجنيــد فــوراً.

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
ضمــان محايــة املدنيــني يف مجيــع املناطــق وضــرورة التمييــز بــني األهــداف العســكرية واملدنيــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات • 

عشــوائية.
التَّعهد ابلتَّوقف عن أيَّة عمليات اعتقال تعسفي، والتَّحقيق يف احلوادث الي خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.• 
اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر الي ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.• 

املنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة هبدف أتمني مراكز إيواء كرمية للمشردين داخلياً.

شكر وتقدير
كل الشكر جلميع األهايل وذوي وأصدقاء الضحااي وشهود العيان والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير.
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