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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في النصف األول من عام 22020

أواًل: المقدمة والمنهجية:
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 قرابــة ســبعة أشــهر، مث مــا لبثــت أن دخلــت أطــراف أخــرى يف انتهــاك حقــوق املواطــن الســوري، 
واســتمرَّت الشــبكة الســورية حلقــوق 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 تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر،  و2013؛ مــا دفعنــا إىل تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ

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 التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري  مــع هنايــة عــام 2018 ومــع اخنفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقاً، قمنــا بتغيــر يف اســراتيجيتنا السَّ
واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات الــي وقعــت يف ســوراي، الــي متكنــا مــن توثيقهــا، ويُركِّــز تقريــران هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي يف النصــف األول مــن 
عــام 2020 ومقارنتــه مــع مــا مت توثيقــه يف النصــف األول مــن عــام 2019، إضافــة إىل مــا مت توثيقــه يف شــهر حزيــران 2020، ويســتعرض حصيلــة الضحــااي 
املدنيــني، الذيــن وثقنــا يف هاتــني الفرتــني مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي، 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.
ويتضمَّــن التقريــر توزيعــاً حلصيلــة هــذه االنتهــاكات تبعــاً للجهــات الرئيســة الفاعلــة، وهــذا حيتــاج يف بعــض األحيــان ملزيــد مــن 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 مســؤولية مشــركة مــن حلــف إىل أن يتــم ترجيــح مســؤولية أحــد اجلهتــني عــن اهلجــوم، أو يثبــت لدينــا أنَّ اهلجــوم فعــًا كان مشــركاً 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 هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة 
موقــع احلــدث يف أســرع وقــت 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 أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر 
الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّــن تلــك 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 منهجيتنــا .

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.

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

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: ملخص النصف األول من عام 2020: 
أتريخ وقائع ابرزة:

شــهد شــهرا كانــون الثــاين وشــباط مــن عــام 2020 اســتمراراً للتصعيــد العســكري لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي 
أســفرت هــذه العمليــات العســكرية عــن دمــار كبــر يف العديــد مــن املــدن والبلــدات كبلــدة النــرب، ونــزوح أهلهــا عنهــا، وترافقــت مــع تقــدم لقــوات احللــف الســوري 
الروســي علــى األرض؛ وبذلــك اســتعادت الســيطرة علــى مــدن وبلــدات عــدة مــن أمههــا كفــر محــرة وحريتــان وعنــدان يف ريــف حلــب، ومعــرة النعمــان وكفــر نبــل 

وســراقب ومرديــخ وكفــر ســجنة ومعــرة حرمــة يف ريــف إدلــب.

شهد النصف األول من عام 2020 ثاث اتفاقات وقف إطاق انر يف منطقة إدلب:
األول: كان يف 9/ كانــون الثــاين/ 2020 عندمــا أعلــن اللــواء يــوري بورينكــوف، رئيــس مركــز املصاحلــة بــني األطــراف املتحاربــة يف ســوراي، بــدء العمــل بنظــام 
وقــف إطــاق النــار يف منطقــة إدلــب بــدءاً مــن الســاعة 14:00 مــن اليــوم ذاتــه. والــذي مل يكــن لــه أي أثــر فعلــي يذكــر ولــو بتخفيــض وتــرة اهلجمــات العســكرية 

لفــرة وجيــزة.

الثــاين: أعلنــت وزارة الدفــاع الركيــة عــن توصلهــا مــع روســيا إىل اتفــاق وقــف إطــاق انر يدخــل حيِّــز التنفيــذ عنــد الســاعة 00:01 مــن يــوم 12/ كانــون الثــاين/ 
2020. وعلــى الرغــم مــن ذلــك مل تتوقــف اهلجمــات األرضيــة لقــوات النظــام الســوري، فيمــا توقفــت اهلجمــات اجلويــة لقــوات احللــف الســوري الروســي حــى 
14/ كانــون الثــاين/ 2020، حيــث ســجل فريــق الرصــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قصــف طــران روســي اثبــت اجلنــاح بلــدة خــان الســبل يف ريــف 
إدلــب اجلنــويب، ليتــواىل القصــف والتصعيــد عقــب ذلــك، وترتكــب قــوات النظــام الســوري يف 15/ كانــون الثــاين جمــزرة تُعــدُّ األكــر مــن حيــث اخلســائر البشــرية 

يف مشــال غــرب ســوراي منــذ 26/ نيســان/ 2019 يف مدينــة إدلــب، جنــم عنهــا مقتــل 22 مدنيــاً. 
تركَّــزت احلملــة العســكرية عقــب االتفــاق الثــاين لوقــف إطــاق النــار علــى ريــف حلــب الغــريب متســببة يف مقتــل عشــرات املدنيــني، واعتــداءات علــى مراكــز حيويــة 

مدنيــة. وقــد أصــدران تقريــراً اســتعرض أبــرز االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل قــوات احللــف الســوري الروســي يف ظــلِّ هــذا االتفــاق.

الثالــث: االتفــاق الــذي نتــج عــن لقــاء الرئيســني الركــي والروســي، ودخــل حيِّــز التنفيــذ عنــد الســاعة 00:00 مــن يــوم 6/ آذار/ 2020. ويُعــد االتفــاق 
اخلامــس يف املنطقــة منــذ 26/ نيســان/ 2019. وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أنَّ القــوات الروســية ارتكبــت جمــزرة حبــق انزحــني يف بلــدة معــرة مصريــن إبدلــب، يف 5/ 
آذار ابلتزامــن مــع املشــاورات الركيــة الروســية الــي أفضــت إىل هــذا االتفــاق؛ يف إشــارة إىل الرغبــة يف قتــل أكــر عــدد ممكــن مــن األهــايل قبــل بــدء وقــف إطــاق 

النــار. وقــد أصــدران تقريــراً حــول هــذه اجملــزرة.

متكنــت قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه يف املــدة الفاصلــة بــني االتفاقــني األخريــن مــن إحــراز تقــدم علــى األرض هــو األوســع منــذ 26/ نيســان/ 2019، بلــغ 
قرابــة 35 % مــن مســاحة األرض الــي كانــت خارجــة عــن ســيطرته، وبســيطرته علــى تلــك املنطقــة يكــون قــد أحكــم ســيطرته علــى الطريــق الــدويل دمشــق-حلب 

.”M5“
نــصَّ اتفــاق وقــف إطــاق النــار األخــر يف 6/ آذار علــى تســير دورايت تركيــة روســية مشــركة علــى طريــق الاذقية-حلــب “M4” اعتبــاراً مــن 15/ آذار، 
جوبــه هــذا القــرار برفــض أهلــي دعمتــه هيئــة حتريــر الشــام، ترافــق ابعتصامــات علــى هــذا الطريــق حــدَّت مــن حركــة الــدورايت، إىل أن متَّ تســير الدوريــة األوىل 
دون معوقــات يف 5/ أاير إثــر اجتماعــات عقدهتــا القــوات الركيــة مــع هيئــة حتريــر الشــام. وُنشــر إىل أننــا رصــدان دخــول عشــرات القوافــل العســكرية الركيــة إىل 

منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي ومتوضعهــا يف عشــرات النقــاط علــى امتــداد املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري يف منطقــة إدلــب.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ERau_O7HPtVBgfQJMey9uxwBHzNdCCPkpA4sxkM1dTncuA?e=dzlhU6
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001091044000427-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/
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رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، إثــر دخــول وقــف إطــاق النــار حيِّــز التنفيــذ يف 6/ آذار توقــف هجمــات قــوات احللــف الســوري الروســي اجلويــة، 
مــع تســجيل هجمــات أرضيــة لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه، هــي األقــل مقارنــة ابألشــهر الســابقة، فيمــا يبــدو أنَّ جائحــة كوفيــد-19، الــي تفشــت ابلتزامــن 
مــع هــذا االتفــاق قــد أثــرت علــى إمــكاانت جيــش النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة املواليــة لــه؛ األمــر الــذي ســاهم يف ختفيــف عمليــات القتــل حبــق املدنيــني 
الســوريني. إال أن القــوات الروســية قــد خرقــت هــذا االتفــاق بــني الـــ 5 والـــ 9 مــن حزيــران عــر شــنِّها غــارات علــى خطــوط التمــاس لتمتــد إىل مناطــق مأهولــة 

ابلســكان وُتســفر عــن ضحــااي مدنيــني.

كمــا وثقنــا اســتمرار قــوات النظــام الســوري وميليشــياته بنهــب ممتلــكات املدنيــني يف املناطــق الــي ســيطر عليهــا يف منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي، وهــي 
اســراتيجية منهجيــة مــن قبــل هــذه القــوات، وال تقتصــر علــى املبــاين الســكنية الــي تركهــا األهــايل عندمــا نزحــوا عنهــا، بــل تطــال مرافــق حيويــة كاملســاجد، وقــد 
أصــدران تقريــراً حــول هــذه الظاهــرة. كمــا رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عمليــات نبــش لقبــور قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري يف املناطــق الــي 

ســيطر عليهــا يف هــذا العــام.

عــّم االنفــات األمــي معظــم مناطــق ســوراي يف النصــف األول مــن هــذا العــام 2020، حيــث وثَّقنــا عشــرات عمليــات االغتيــال علــى يــد جمهولــني يف حمافظــة 
درعــا، كان جلُّهــا حبــق مقاتلــني ســابقني أجــروا تســوية مــع النظــام الســوري.كما ســجلنا حــوادث قتــل علــى يــد جمهولــني يف معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة 
ــزت يف ابديــي حمافظــي ديــر الــزور والرقــة، كان أبرزهــا العثــور علــى جثامــني 21 راٍع لألغنــام يف أماكــن متفرقــة مــن ابديــة انحيــة  قــوات النظــام الســوري، تركَّ
الســبخة يف ريــف الرقــة الشــرقي يف 5/ كانــون الثــاين، وقــد مت إعدامهــم إبطــاق النــار عليهــم، وال تــزال الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــاول التواصــل مــع 

انجــني أو شــهود عــن احلادثــة ملعرفــة تفاصيــل أكثــر. 

كمــا رصــدان أعمــال تفجــر يف مناطــق ســيطرة قــوات اجليــش الوطــي يف ريــف حلــب وريــف الرقــة وريــف احلســكة، ومل نتمكــن مــن معرفــة املتســبب هبــا، وأســفرت 
هــذه التفجــرات عــن مقتــل وإصابــة عشــرات املدنيــني. كان أبرزهــا اجملــزرة الــي جنمــت عــن انفجــار ســيارة مفخخــة جمهولــة املصــدر يف 28/ نيســان، يف شــارع 
راجــو وســط مدينــة عفريــن، الــذي أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 44 مدنيــاً، معظــم جثامينهــم ُمتفحمــة، بينهــم 9 أطفــال، و3 ســيدات، وإصابــة قرابــة 55 

آخريــن جبــراح وحــروق.
وكانــت منطقــة عفريــن يف مشــال غــرب ســوراي قــد شــهدت يف أاير املنصــرم اشــتباكات بــني فصائــل اتبعــة للجيــش الوطــي واملدنيــني، وأســفرت هــذه االشــتباكات 

عــن ضحــااي يف صفــوف املدنيــني.
ُيضــاف إىل ذلــك عشــرات حــوادث القتــل النامجــة عــن انفجــار ألغــام جمهولــة املصــدر، جلُّهــا يف أرايف ديــر الــزور ومحــاة، ويف مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري.
كمــا رصــدان يف أاير املنصــرم عــدة حــوادث الشــتباكات بــني مدنيــني يف ظــلِّ االنفــات األمــي الــي تشــهده معظــم املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري، أســفرت هذه االشــتباكات عن ضحااي مدنيني، يف مشال غرب ســوراي وريف دير الزور على وجه اخلصوص، وكان أبرزها حادثة االقتتال بني عشــرة 

البوفريــو وعشــرة البكــر بقريــة ماشــخ التابعــة لناحيــة البصــرة بريــف ديــر الــزور الشــمايل، يف 23/ أاير، الــي أســفرت عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 12 ضحيــة.

يف 22/ آذار أصــدر رئيــس النظــام الســوري املرســوم التشــريعي رقــم 6 لعــام 2020 القاضــي مبنــح عفــٍو عــام عــن اجلرائــم املرتكبــة قبــل اتريــخ إصــدار املرســوم، 
ــز خالــه علــى اإلفــراج عــن مرتكــيب اجلرائــم واجلنــاايت واملخالفــات ومشــَل أعــداداً قليلــة جــداً مــن املعتقلــني احملالــني إىل احملاكــم االســتثنائية كمحكمــة قضــااي  ركَّ
اإلرهــاب، وحماكــم امليــدان العســكرية، واســتثىن احلصيلــَة األكــر مــن املعتقلــني الذيــن مل خيضعــوا أليــة حماكمــة علــى مــدى ســنوات مــن اعتقاهلــم وحتولــوا إىل خمتفــني 
قســرايً، مل يتخــذ النظــام الســوري أي خطــوات تشــر إىل التزامــه بتطبيــق هــذا املرســوم حيــث وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــط 121 شــخصاً أفــرج 
عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ صــدور املرســوم حــى متــوز/ 2020، وهــذه احلصيلــة تشــمل فقــط مــن اعتقلــوا علــى خلفيــة 
مشــاركتهم وأنشــطتهم يف احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة أو الذيــن اعتقلــوا عشــوائياً أو بنــاًء علــى تقاريــر أمنيــة كيديــة مــن دون مذكــرة قضائيــة وقــد تولــت األفــرع 
األمنيــة التحقيــق معهــم وانتزعــت منهــم االعرافــات حتــت التعذيــب. وقــد ظهــرت آاثر نقــص الغــذاء وإمهــال الرعايــة الصحيــة علــى معظمهــم. وقــد أصــدران تقريريــن 

حــول هــذا املرســوم ومــا تبعــه مــن اعتقــاالت وإفراجــات.
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يف 27/ أاير أجرت قوات روسية وأمريكية، أول دورية مشركة منذ دخول قواهتما إىل سوراي، يف حميط قرية دير غصن يف حمافظة احلسكة مشال شرق سوراي.

يف 30/ أاير أصــدر رئيــس النظــام الســوري مراســيم تقضــي بتعيــني مخــس حمافظــني جــدد )حملافظــات الســويداء ومحــص والقنيطــرة ودرعــا واحلســكة(، وأحلقــه 
ابملرســوم 143، يف 11/ حزيــران، القاضــي إبعفــاء رئيــس جملــس الــوزراء املهنــدس عمــاد مخيــس مــن منصبــه وتكليــف املهنــدس حســني عرنــوس مبهامــه. وقــد 
أصــدران تقريــراً حــول تعيــني النظــام الســوري قيــادات عســكرية متورطــة يف ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ضمــن القيــادة املدنيــة رفيعــة املســتوى يف 

الدولــة.

منــذ 7/ حزيــران خرجــت يف مدينــة الســويداء ومــا حوهلــا مظاهــرات ســلمية احتجاجــاً علــى غــاء املعيشــة وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة، طالــب املتظاهــرون فيهــا 
ابإلفــراج عــن املعتقلــني وإســقاط النظــام الســوري. يف 15/ حزيــران ســجلنا اعتــداء عناصــر مــن قــوات حفــظ النظــام وميليشــيات مواليــة للنظــام ترتــدي زايً مدنيــاً 
)شــبيحة( علــى املتظاهريــن يف مدينــة الســويداء، تبــع ذلــك عمليــات ماحقــة واعتقــال عــدد مــن النشــطاء واملدنيــني الذيــن شــاركوا يف التظاهــرات واالحتجاجــات، 
ومت إخفاؤهــم قســرايً، ومــن بينهــم موظفــون حكوميــون كانــوا قــد فصلــوا تعســفياً مــن وظائفهــم يف وقــت ســابق بســبب مواقفهــم مــن النظــام الســوري. وقــد أصــدران 

تقريــراً حــول احلادثــة.

أعلنــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف بيــان هلــا يف 10/ حزيــران عــن انتهــاء املرحلــة األوىل مــن عمليــة “ردع اإلرهــاب” حبثــاً عــن خــااي تنظيــم داعــش يف ريــف 
احلســكة اجلنــويب وريــف ديــر الــزور الشــرقي وصــواًل إىل احلــدود العراقيــة الســورية، ســجَّلنا خــال هــذه العمليــة اعتقــال عشــرات املدنيــني مــن بينهــم أطفــال قاصــرون، 

إضافــة إىل هنــب وســرقة ممتلــكات تعــود للمدنيــني يف أثنــاء عمليــات املدامهــة. 

يف 15/ حزيــران أصــدرت األمــم املتحــدة تقريرهــا الســنوي حــول األطفــال والنزاعــات املســلحة، والــذي تضمــن أكثــر مــن 25 ألــف انتهــاك جســيم حبــق األطفــال، 
وذكــر التقريــر أن ســتة انتهــاكات جســيمة وقعــت ضــد األطفــال يف النزاعــات املســلحة حــول العــامل يف العــام املاضــي 2019 وهــي: جتنيــد األطفــال وقتلهــم 
وتشــويهم واغتصاهبــم، واهلجمــات علــى املــدارس واملستشــفيات، ومنــع وصــول املســاعدات اإلنســانية. وقــد صنفــت ســوراي اثين أكثــر دولــة دمويــة حبــق األطفــال 

يف عــام 2019.

يف 24/ حزيــران راســلت األمــم املتحــدة منظمــات إنســانية عاملــة يف الشــمال الســوري تبلغهــم أن النظــام الروســي قــد أبلغهــا يف اليــوم الســابق أنــه لــن يشــارك 
يف نظــام حتييــد األماكــن اإلنســانية مــن االســتهداف، الــذي تســتخدمه األمــم املتحــدة وشــركاؤها يف اجملــال اإلنســاين لتبــادل املعلومــات مــع أطــراف النــزاع، نشــر 
إىل أن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد وثقــت اســتهداف القــوات الروســية العديــد مــن املنشــآت الطبيــة املشــاركة يف هــذه اآلليــة كمــا فعلــت قــوات النظــام 

الســوري؛ مــا يؤكــد عــدم التــزام كل مــن النظــام الســوري وروســيا أبي آليــات أو قوانــني، وســعيهما دائمــاً إلحلــاق أكــر الضــرر ابملدنيــني.

هجمات عشوائية وأسلحة غري مشروعة:
خــال احلملــة العســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب يف الشــهرين األوليــني مــن هــذا العــام اتبــع النظــام الســوري سياســة األرض احملروقــة 
كعادتــه مســتخدماً خمتلــف أنــواع األســلحة بشــكل مكثــف علــى مناطــق مدنيــة، ويف مقدمتهــا ســاح الراميــل املتفجــرة، وقــد ســجلنا يف كانــون الثــاين اســتخدامه 
هــذا الســاح يف حمافظــة حلــب للمــرة األوىل منــذ شــباط 2018. واســتمر هــذا االســتخدام حــى 14/ شــباط حــني متكنــت فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــن 

إســقاط طائــرة مروحيــة اتبعــة للنظــام الســوري يف ريــف إدلــب؛ مــا أدى إىل توقــف شــبه كامــل للهجمــات ابســتخدام الراميــل املتفجــرة.
كمــا اســتخدم ســاح الذخائــر العنقوديــة يف هجمــات عــدة خــال هــذه احلملــة وقــد أصــدران تقريــراً حــول مــا وثقنــا مــن هجمــات، ومــن أبــرز اهلجمــات الــي مت 
توثيقهــا اهلجــوم الــذي ارتكبــه النظــام الســوري ابســتخدام الذخائــر العنقوديــة علــى منطقــة مدنيــة يف مدينــة ســرمني يف ريــف إدلــب اجلنــويب، تضــمُّ مدرســة ومركــز 

إيــواء لنازحــني؛ مــا أســفر عــن مقتــل 9 مدنيــني، جلهــم مــن األطفــال والنســاء. وقــد أصــدران بيــاانً حــول احلادثــة.
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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في النصف األول من عام 62020

يف 8/ نيســان أصــدر فريــق حتقيــق دويل اتبــع ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تقريــراً محَّــل فيــه القــوات اجلويــة الســورية مســؤولية ثــاث هجمــات ابألســلحة 
الكيميائيــة اســتهدفت بلــدة اللطامنــة مبحافظــة محــاة غــرب البــاد يف عــام 2017. وجــاء يف التقريــر أن اهلجمــات وقعــت ابســتخدام غــازي الكلــور والســارين عــر 
قنابــل أطلقتهــا طائــرات ســوخوي-22 وطائــرة مروحيــة اتبعــة للنظــام الســوري. يف اليــوم التــايل لصــدور التقريــر أصــدرت وزارة اخلارجيــة واملغربــني التابعــة للحكومــة 

الســورية بيــاانً قالــت فيــه إن تقريــر املنظمــة الدوليــة “مضلــل وتضمــن اســتنتاجات مزيفــة ومفركــة، اهلــدف منهــا تزويــر احلقائــق واهتــام احلكومــة الســورية”.

االعتقال واإلخفاء القسري:
ســجلنا منــذ مطلــع العــام ارتفاعــاً يف وتــرة عمليــات االعتقــال واملاحقــة الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري حبــق األشــخاص الذيــن أجــروا تســوايت ألوضاعهــم 
ــز هــذا النــوع مــن االعتقــاالت يف كل مــن حمافظــات  األمنيــة يف املناطــق الــي خضعــت التفاقــات تســوية ومصاحلــة بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري عليهــا، وتركَّ
حلــب وريــف دمشــق ودرعــا، بعضهــا اســتهدفت عاملــني ســابقني يف املنظمــات اإلنســانية، وكــوادر طبيــة وإغاثيــة، وســجلنا اعتقــاالت حبــق أشــخاص أجــروا 
اتصــاالت هاتفيــة مــع آخريــن يقطنــون يف مناطــق خارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري أو مــع أشــخاص مطلوبــني للنظــام. وعلــى خلفيــة التنقــل بــني مناطــق 
ســيطرة النظــام الســوري ومناطــق ســيطرة بقيــة أطــراف النــزاع، مل تســتثِن هــذه االعتقــاالت الكهــول والنســاء واألطفــال، كمــا ســجَّلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت 
الاجئــني العائديــن ســواء بشــكل قانــوين أو غــر قانــوين وبشــكل رئيــس الاجئــني الذيــن عــادوا مــن لبنــان إىل مدهنــم ووجهــت هلــم هتــم اإلرهــاب، كمــا ســجلنا 
عمليــات اعتقــال حدثــت علــى خلفيــة التعبــر عــن الــرأي اســتهدفت كتــاب وسياســيني وأيضــاً مدنيــني شــاركوا يف تظاهــرات مناهضــة للنظــام الســوري بشــكل 

رئيــس يف حمافظــي ديــر الــزور والســويداء. 

كمــا ســجلنا يف حزيــران عمليــات اعتقــال اســتهدفت عائديــن مــن لبنــان بشــكل غــر قانــوين إىل مدهنــم، ووجهــت إليهــم هتــم اإلرهــاب، هلــذا فنحــن يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان نوصــي دائمــاً 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. وكذلــك قامــت قــوات النظــام الســوري ابعتقــاالت حبــق األشــخاص املتنقلــني واملســافرين إىل املناطــق 

اخلارجــة عــن ســيطرهتا عــر نقــاط تفتيشــها، ومل تســتثِن األطفــال والنســاء وكبــار الســن.

رصــدان يف 24 حزيــران إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 49 شــخصاً، بينهــم ثاثــة أطفــال وســيدة واحــدة، مــن أبنــاء حمافظــة درعــا، أفرجــت عنهــم مــن مراكــز 
االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري يف حمافظــي دمشــق ودرعــا، ضمــن وســاطة روســية ومرســوم خــاص ابلعفــو، بعــض املفــرج عنهــم كانــوا عناصــر ســابقني يف 
فصائل املعارضة املســلحة وكانوا قد أجروا تســوية ألوضاعهم األمنية يف وقت ســابق العتقاهلم. وتراوحت مدة اعتقال املفرج عنهم ما بني ثاثة أشــهر وعامني 
اثنــني. مــن بــني املفــرج عنهــم أشــخاص عــدة وجهــت إليهــم هتــم جنائيــة ومل يتــم اعتقاهلــم علــى خلفيــة أنشــطتهم أو مشــاركتهم يف احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة. 

مــن جهــة أخــرى اســتهدفت قــوات ســوراي الدميقراطيــة مــع مطلــع عــام 2020 العاملــني يف املنظمــات اإلنســانية عــر مدامهــة أماكــن عملهــم أو إقامتهــم، وقــد 
ــزت هــذه االعتقــاالت يف حمافظــي الرقــة واحلســكة، كمــا الحقــت األشــخاص الذيــن تربطهــم صــات قــرىب مــع عناصــر  اعتقلــت بعضهــم بشــكل مجاعــي، وتركَّ
يف فصائــل املعارضــة أو تنظيــم داعــش، واعتقلتهــم ومل تســتثِن النســاء واألطفــال؛ وذلــك هبــدف الضغــط علــى ذويهــم لتســليم أنفســهم، ورصــدان ارتفاعــاً يف وتــرة 
عمليــات االعتقــال هبــدف التجنيــد، الــي اســتهدفت األطفــال القتيادهــم حنــو معســكرات التدريــب التابعــة هلــا، وســجلنا عــدداً مــن عمليــات االعتقــال الــي قامــت 
هبــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة بدعــم مــن التحالــف الــدويل جــرى خاهلــا اعتقــال أطفــال، وأشــخاص مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة بتهــم تتعلــق بتنظيــم داعــش.

اســتهدفت هيئــة حتريــر الشــام يف النصــف األول مــن هــذا العــام النشــطاء والعاملــني يف املنظمــات اإلنســانية ورجــال الديــن بعمليــات االعتقــال، علــى خلفيــة 
انتقادهــم هلــا أو عــدم التنســيق خــال عملهــم مــع املؤسســات الــي أنشــأهتا، كمــا اعتقلــت مدنيــني جــرى ترحيلهــم مــن تركيــا، وحكمــت علــى بعــٍض منهــم 
ابإلعــدام، وســجلنا اســتهدافها للمدنيــني الذيــن خرجــوا يف تظاهــرات مناهضــة هلــا أو الذيــن حصلــت مشــادات بينهــم وبــني القــوى األمنيــة التابعــة هلــا وبشــكل 
رئيــس يف املخيمــات يف مناطــق ســيطرهتا يف إدلــب وحلــب. متَـّـت هــذه االعتقــاالت بطريقــة تعســفية علــى شــكل مدامهــات واقتحــام وتكســر أبــواب املنــازل 

وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عــر نقــاط التفتيــش املؤقتــة.

https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/04/opcw-releases-first-report-investigation-and-identification-team?fbclid=IwAR0IsOknIwyex7VaGpkj_dj7hb7TcexN2IoAYOFL3WvAVGo0TkBqkYrL86g
http://sana.sy/?p=1134396
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مــن جهــة أخــرى املعارضــة املســلحة واجليــش الوطــي صعــدت مــن عمليــات االعتقــال واالحتجــاز ملدنيــني حبجــة انتمائهــم ســابقاً لقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى 
الرغــم مــن إبرامهــم عمليــات تســوية معهــا، واســتهدفت يف حــاالت أفــراداً عــدة مــن عائلــة واحــدة، وقــد جــرت معظــم هــذه االعتقــاالت علــى خلفيــة عرقيــة 
وأبســلوب اخلطــف وحتولــت الختفــاء قســري وســجلنا العديــد مــن احلــوادث طلــب خاهلــا الفصيــل املســؤول عــن االعتقــال مبالــغ ماليــة مقابــل اإلفــراج عــن 
املعتقــل، ومل تســتثِن املعارضــة املســلحة واجليــش الوطــي النســاَء واألطفــاَل والكهــول مــن عمليــات االعتقــال واخلطــف هــذه، وحدثــت مجيعهــا دون وجــود إذن 

قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة املخــول بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عــر القضــاء، وبــدون توجيــه هتــٍم واضحــة.

النزوح والتشريد القسري:
تُعــدُّ موجــة النــزوح الــي شــهدها مشــال غــرب ســوراي يف هــذا الشــهر هــي األســوأ علــى الصعيــد اإلنســاين يف ظــلِّ احنســار املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام 
الســوري وســوء األحــوال اجلويــة، وضعــف اســتجابة املنظمــات اإلنســانية. وقــد أصــدر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( يف 12/ آذار 
تقريرهــا العاشــر حــول الوضــع اإلنســاين يف مشــال غــرب ســوراي، الــذي ذكــرت فيــه أن قرابــة 960 ألــف شــخصاً نزحــوا منــذ 1/ كانــون األول/ 2019 حــى 

12/ آذار/ 2020 وأن معظــم مــن نزحــوا منــذ 15/ كانــون الثــاين ســبق هلــم النــزوح غــر مــرة.

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 عــادوا يف شــهري أاير وحزيــران، 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 تقريــراً حــول التشــريد الــذي تســبَّبت بــه قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه إثــر التقــدم الــذي أحــرزه علــى األرض يف محلتــه العســكرية األخــرة علــى منطقــة 
إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي، ومــا رافقهــا مــن دمــار، واســتعرض التقريــر مدينــي معــرة النعمــان وســراقب كأمنوذجــني عــر حتليــل صــور 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 العواصــف املطريــة. كمــا رصــدان خســائر بشــرية بــني قاطــي املخيمــات العشــوائية تســببت هبــا حيــواانت ســامة، حيــث تفتقــر هــذه املخيمــات ألســوار 

حتمــي النازحــني املقيمــني فيهــا مــن لدغــات هــذه احليــواانت.

رصــدان يف خميــم اهلــول يف ريــف احلســكة الشــرقي خــال النصــف األول مــن العــام احلــايل تضييقــاً مــن قبــل مــا يســمى ابحلســبة النســائية، -الــي تتألــف مــن نســاء 
وســيدات مقاتلــي تنظيــم داعــش-، علــى النســاء يف القســم املخصــص هلــن يف خميــم اهلــول مــن خــال فــرض ونشــر أفــكار تنظيــم داعــش كفــرض ارتــداء احلجــاب 
ونشــر الكتــب واملقاطــع املصــورة، الــي تتضمــن تروجيــاً إعاميــاً للتنظيــم، كمــا ســجلنا مقتــل عــدد مــن املدنيــني داخــل خميــم اهلــول عــر طعنــات أبداة حــادة مــن 
قبــل مســلحني جمهولــني اهلويــة. وقــد ســجلنا حــاالت إفــراج عــن عشــرات العائــات مــن خميــم اهلــول، ينحــدر أغلبهــا مــن حمافظــي ديــر الــزور والرقــة، بواســطة كفالــة 

عشــائرية مــن قبــل شــيوخ عشــائر املنطقــة الشــرقية.

إضافة إىل ذلك أعلنت احلكومة الفرنسية عن استعادهتا 10 أطفال من عوائل تنظيم داعش من خميم اهلول يف 22/ حزيران.
وكانت روســيا أيضاً اســتعادت يف 6/ شــباط 26 طفًا مت نقلهم من خميم اهلول إىل موســكو عن طريق مطار القامشــلي. يذكر أنه العديد من الدول األوروبية 

ما زالت ترفض ومتتنع عن اســتقبال عوائل تنظيم داعش من اجلنســيات األجنبية واحملتجزة داخل خميم اهلول .

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200312_nws_sitrep_10_002.pdf
http://sn4hr.org/arabic/?p=12254
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84716
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/23/%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84544
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/06/07/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84530
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84782
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=85159
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2020/article/syrie-retour-de-dix-jeunes-enfants-francais-communique-22-06-20
https://arabic.rt.com/russia/1083895-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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ال يــزال خميــم الركبــان الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة يعــاين مــن حصــار تفرضــه قــوات النظــام الســوري بشــكل رئيــس، الــي غالبــاً مــا متنــع مكتــب األمــم 
املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( مــن إيصــال املســاعدات إىل املخيــم؛ مــا جيعــل أهــايل املخيــم يف حاجــة دائمــة للمســاعدات واملعــوانت الغذائيــة، وال 

ميلكــون ســوى احلــد األدىن مــن االحتياجــات األساســية.
يف 10/ كانــون الثــاين وافــق جملــس األمــن الــدويل علــى متديــد آليّــة تســليم املســاعدات اإلنســانّية عــر احلــدود إىل ســوراي، لكــن ملــّدة ســّتة أشــهر فقــط وعــَر 
نقطتَــني حدوديـّتَــني مــع تركيــا حصــراً. ذلــك بعــد اســتخدام كل مــن روســيا والصــني حــق النقــض الفيتــو ضــدَّ جتديــد قــرار جملــس األمــن رقــم 2449، الــذي 
يقتضــي علــى إعــادة تفويــض األمــم املتحــدة إبدخــال املســاعدات إىل ســوراي ابســتخدام املعابــر احلدوديــة، الــي ال تســيطر عليهــا قــوات النظــام الســوري يف 20/ 

كانــون األول/ 2019.

يف 17/ حزيــران تقدمــت أملانيــا وبلجيــكا مبشــروع قــرار إىل جملــس األمــن خبصــوص متديــد املوافقــة اخلاصــة ابملعريــن احلدوديــني الركيــني ملــدة عــام، وإعــادة فتــح 
املعــر العراقــي لســتة أشــهر.

يف 18/ حزيــران أصــدرت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــني تقريــر االجتاهــات العامليــة الســنوي، الــذي جــاء فيــه أن ســوراي تســتأثر وحدهــا مبــا 
جمموعــه 13.2 مليــون الجــئ وطالــب جلــوء وانزح داخلــي، وهــو مــا ميثــل ســدس إمجــايل األعــداد علــى املســتوى العاملــي.

جائحة كوفيد- 19:
مــع بدايــة هــذا العــام ظهــر فــروس كــوروان املســتجد يف مدينــة ووهــان الصينيــة لينتشــر تدرجييــاً يف أحنــاء العــامل، ومــن بينهــا ســوراي، الــي أقــرت ســلطاهتا أبول حالــة 

إصابــة يف البــاد يف الـــ 22 مــن آذار املنصــرم.
واســتغلَّ النظــام الســوري وحلفــاؤه هــذا الــوابء للمطالبــة برفــع العقــوابت عنــه، متجاهلــني متامــاً أن األســباب الرئيســة وراء تدهــور القطــاع الصحــي يف ســوراي هــي 
اســتهداف النظــام الســوري وحلفائــه مئــات املراكــز الطبيــة، واعتقــال اآلالف مــن الكــوادر الطبيــة، وقــد رصــدان هتديــد قــوات األمــن للمراكــز الطبيــة ومنعهــا مــن 
اإلعــان عــن أيــة حالــة إصابــة أو وفــاة بســبب كوفيــد-19، وحصــرت كافــة البيــاانت عــن طريــق وزارة الصحــة، وابلتــايل فهــي ال تصــرح عــن كافــة احلــاالت، 
وتقــوم إبخطــار األهــايل أبســباب أخــرى للوفيــات غــر وابء كوفيــد - 19، إنَّ مجيــع الــوزارات يف ســوراي مهيمــن عليهــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة؛ نظــراً للحكــم 

الدكتاتــوري الشــمويل الــذي تعــاين منــه الدولــة.
كمــا مل يقــم النظــام الســوري ابختــاذ أيــة إجــراءات احرازيــة جــادة للوقايــة مــن انتشــار الــوابء منــذ اإلعــان عــن ظهــوره؛ مــا قــد يــؤدي إىل نســبة وفيــات مرتفعــة بــني 
املواطنــني، حيــث رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتمعــات كثيفــة للمواطنــني الســوريني أمــام الصرافــات اآلليــة ونقــاط توزيــع اخلبــز وأمــام الدوائــر الرمسيــة 
ونقــاط بيــع املــواد االســتهاكية ومــع اختــاذ النظــام الســوري، يف 28/ نيســان، قــراراً بعــودة مجيــع الفعاليــات واحملــال التجاريــة والصناعيــة واخلدمــات إىل العمــل، 

شــهدت األســواق ازدحامــاً غــر مســبوق، ويف ذلــك خمالفــة صارخــة ألبســط اإلجــراءات االحرازيــة.

يف أاير املنصــرم ســيطرت دول عــدة علــى تفشــي جائحــة كوفيــد-19، وبــدأت ختفيــف اإلجــراءات املشــددة املتبعــة علــى مــدار األشــهر الســابقة للســماح بعــودة 
احليــاة الطبيعيــة بشــكل تدرجيــي، إال أن الوضــع كان خمتلفــاً يف ســوراي الــي بــدأت تصــرح عــن ارتفــاع يف حصيلــة اإلصــاابت والوفيــات، وقــد أعلنــت يف 30/ 
حزيــران أن عــدد اإلصــاابت بلــغ 279 تــويف منهــا 9، ومبقارنــة هــذه احلصيلــة مــع مــا مت إعانــه هنايــة أاير يتَّضــح أن 57 % مــن حــاالت اإلصابــة الــي مت 
اإلعــان عنهــا منــذ 22 آذار الفائــت قــد مت تســجيلها يف حزيــران فقــط، 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 

ــل النظــام الســوري املســؤولية عــن اإلصــاابت والوفيــات بســبب هــذا القــرار الفوضــوي. احرازيــة، ويتحمَّ
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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في النصف األول من عام 92020

إضافــة إىل مــا ســبق، تعــاين مراكــز االحتجــاز خاصــة التابعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن غيــاب شــبه كامــل للرعايــة الصحيــة إضافــة الكتظاظهــا ابملعتقلــني، 
حيــث تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن معظــم املعتقلــني خصوصــاً يف األفــرع األمنيــة األربعــة الرئيســة والســجون العســكرية، حيصلــون علــى مســاحة ال 
تتجــاوز 70 ســم2 ضمــن زنــزاانت تفتقــر للتهويــة والنظافــة. ويف ظــلِّ احتكاكهــم مــع العناصــر األمنيــة الــي تتواصــل مــع احمليــط اخلارجــي ومــع عناصــر ميليشــيات 
إيرانيــة وعراقيــة وافــدة إىل ســوراي مــن مناطــق موبــوءة، ويف ظــل القــرار الــذي أصدرتــه احلكومــة الســورية مبنــع زايرة الســجون وعــدم التزامهــا مببــدأ الشــفافية يف 
الكشــف عــن واقــع املعتقلــني تــزداد املخــاوف مــن انتشــار كوفيــد-19 داخــل هــذه املراكــز، وال يكــرث النظــام الســوري ملصــر وحيــاة املعتقلــني فلــم يبــادر إلطــاق 

ســراح عشــرات آالف املعتقلــني تعســفياً نتيجــة مشــاركتهم يف التغيــر السياســي.
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.

أمــا يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري يف مشــال غــرب ســوراي، خصوصــاً يف املخيمــات ومراكــز اإليــواء يعــد 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 الكافيــة إضافــة إىل وجــود مرافــق صحيــة مشــركة لــكل قطــاع ابملخيــم تغيــب عنهــا إجــراءات 
النظافــة الازمــة للحــدِّ مــن انتشــار الــوابء. ويعــاين مشــال غــرب ســوراي مــن ضعــف القــدرات الطبيــة يف ظــلِّ عــدم توفــر أســرة وجتهيــزات تســاهم يف تلبيــة احتياجــات 
كافــة املواطنــني هنــاك. ومــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك ازداد الوضــع ســوءاً وقــد رصــدان حــاالت ازدحــام عــدة يف األســواق ويف املســاجد ويف املاعــب ويف 
املســاجد ألداء الصلــوات 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.

يف 30/ نيســان افتتحــت هيئــة حتريــر الشــام معــراً جتــارايً يصــل منطقــة ســيطرهتا مــع مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري يف قريــة معــارة النعســان بريــف إدلــب 
الشــمايل، ويف هــذا خمالفــة لإلجــراءات االحرازيــة ملنــع انتشــار وابء كــوروان املســتجد، لكنهــا علقــت عمــل هــذا املعــر عقــب احتجاجــات املدنيــني يف املنطقــة، 

وكانــت اهليئــة قــد اســتخدمت الرصــاص احلــي لتفريــق تلــك االحتجاجــات؛ مــا أســفر عــن مقتــل أحــد املدنيــني.

الوضع االقتصادي:
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، الــذي يعتــر أحــد أغــىن 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 حــلٍّ سياســي وفــق جــدول زمــي صــارم ال يتجــاوز ســتة أشــهر، فلــم يعــد إبمــكان الدولــة الســورية حتمــل مزيــد مــن األعبــاء.

يف منتصف حزيران بدأ اعتماد مناطق مشال غرب سوراي اللرة الركية كبديل للعملة السورية يف ظلِّ اهنيار قيمة اللرة السورية.

تزامنــاً مــع موســم احلصــاد الــذي بــدأ يف شــهر أاير املنصــرم رصــدان حــوادث انــدالع حرائــق جمهولــة الســبب يف احلقــول والبســاتني، التهمــت مئــات اهلكتــارات يف 
ــن قــام بذلــك، وقــد تســبَّب ذلــك  ــز معظمهــا ضمــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، الــذي مل يقــم أبي حتقيــق للكشــف عمَّ معظــم املناطــق يف ســوراي، تركَّ

يف إحلــاق أضــرار واســعة ابألراضــي واملمتلــكات.

عقــدت فعاليــات مؤمتــر بروكســل الرابــع “دعــم مســتقبل ســوراي واملنطقــة”، الــذي ينظمــه االحتــاد األورويب ابلتعــاون مــع األمــم املتحــدة يف الفــرة املمتــدة بــني 22 
و 30 حزيــران، هبــدف تقــدمي اجملتمــع الــدويل الدعــم املــايل لســوراي والــدول اجملــاورة الــي تســتضيف الجئــني.

http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84202
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84321
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84355
http://sn4hr.org/arabic/?p=12188 
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84202
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1881602
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84872
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84872
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84698
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مسار احملاسبة:
يف 31/ كانــون الثــاين اعتقلــت الســلطات الفرنســية جمــدي نعمــة املعــروف ابســم “إســام علــوش”، وهــو قيــادي ســابق وانطــق ابســم فصيــل “جيــش اإلســام” 

يف مدينــة مرســيليا ووجهــت لــه هتــم ارتــكاب جرائــم حــرب وتعذيــب. 

يف 23/ نيســان انعقــدت اجللســة األوىل حملاكمــة أنــور رســان، ضابــط املخابــرات العامــة الســورية الســابق، يف مدينــة كوبلنتــس األملانيــة بتهمــة ارتــكاب جرائــم 
ضــد اإلنســانية بــني آذار 2011 وأيلــول 2012، عندمــا كان مســؤواًل عــن التحقيــق يف فــرع “اخلطيــب” بدمشــق التابــع للمخابــرات العامــة، واملعــروف أيضــاً 

ابســم “الفــرع 251.”

يف 17/ حزيــران قضــت حمكمــة يف ابريــس بســجن رفعــت األســد، عــمِّ رئيــس النظــام الســوري، أربــع ســنوات بتهمــة “تبييــض أمــوال واختــاس املــال العــام” 
يف ســوراي، ومبصــادرة مجيــع أصولــه العقاريــة يف فرنســا، الــي تُقــدر قيمتهــا بنحــو 90 مليــون يــورو. كمــا صــادرت أحــد األصــول العقاريــة اململوكــة لــه يف لنــدن، 

بقيمــة 29 مليــون يــورو.

يف 17/ حزيــران بــدأت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، بتطبيــق “قانــون قيصــر” الــذي مت مبوجبــه فــرض عقــوابت علــى 39 شــخصية أو كيــان علــى صلــة 
ابلســلطات الســورية، مبــا يف ذلــك رئيــس النظــام الســوري وزوجتــه، أمســاء األســد. نشــر إىل أن جملــس الشــيوخ األمركــي قــد صــادق علــى القانــون -ضمــن موازنــة 

وزارة الدفــاع لعــام -2020 يف 17/ كانــون األول/ 2019 ووقــع عليــه الرئيــس األمريكــي الحقــاً وأصبــح قانــوانً.

يف 18/ حزيــران أعلــن عــن تقــدمي دعــوى جنائيــة إىل املدعــي العــام االحتــادي األملــاين ضــد مســؤويل األجهــزة األمنيــة يف ســوراي، نيابــة عــن ســبع انجيــات وانجــني 
ســوريني مــن التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري، الذيــن كانــو قــد تعرضــوا للعنــف اجلنســي، قــام بصياغــة الدعــوى املركــز األورويب 

للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان وقــام بتقدميهــا ابالشــراك مــع شــبكة املــرأة الســورية ومنظمــة أورانمــو.

يف 22/ حزيــران أعلــن املدعــي العــام األملــاين عــن اعتقــال الطبيــب الســوري عــاء املوســى يف واليــة هيســن األملانيــة علــى خلفيــة هتــم موجهــة لــه ابرتــكاب جرائــم 
ضــد اإلنســانية يف أثنــاء ممارســته عملــه يف مشــفى محــص العســكري قبــل جلوئــه إىل أملانيــا.

ســامهت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بــدور فاعــل يف ســبيل حتقيــق العدالــة عــر توقيــع اتفاقــات تعــاون مــع جلــان حتقيــق دوليــة وجهــات حقوقيــة خــال 
النصــف األول مــن عــام 2020، حيــث وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة النتائــج اإلنســانية، ومــع فريــق التحقيــق وحتديــد مســؤولية اهلجمــات IIT يف منظمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة OPCW، وكانــت مــن املصــادر األبــرز للمعلومــات يف كل مــن تقريــر اخلارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي 
2019، وتقريــر وزارة اخلارجيــة اهلولنديــة عــن الوضــع العــام يف ســوراي الصــادر يف أاير 2020، وتقريــر املكتــب األورويب لدعــم اللجــوء عــن الوضــع األمــي يف 
ســوراي الصــادر يف أاير 2020. كمــا ســامهت يف الدعــوة املقامــة ضــد أنــور رســان عــن طريــق تقــدمي بيــاانت ابالســتناد إىل قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بضحــااي بســبب التعذيــب.

https://www.france24.com/ar/20200201-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2020/05/syrian-torture-trial-in-koblenz-germany-part-1/
https://www.france24.com/ar/20200617-%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200617.aspx?fbclid=IwAR3U6agtLEEJwT3wP_6YmL_Bgbnw4eojJ1Ma8BjMTApTFkNdVsEu3FVvX7I
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200617.aspx?fbclid=IwAR3U6agtLEEJwT3wP_6YmL_Bgbnw4eojJ1Ma8BjMTApTFkNdVsEu3FVvX7I
https://www.ecchr.eu/nc/en/press-release/germany-must-investigate-sexual-and-gender-based-violence-in-syria-for-what-it-is-a-crime-against-humanity/?fbclid=IwAR0DVdZ4P2Qhkplj5UWbx73Urli1IQwAZPgXyxrNeWv4gxuJ-aFbgR0Hp1Y
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Pressemitteilung_weitere_Sprachen/PR_ARABIC_Syria_SGBV_20200618.pdf
http://sn4hr.org/arabic/2020/04/09/12111/
http://sn4hr.org/arabic/2020/04/09/12111/
http://sn4hr.org/arabic/?p=11945
http://sn4hr.org/arabic/?p=11995
http://sn4hr.org/arabic/?p=12331
http://sn4hr.org/arabic/?p=12284
http://ar.sn4hr.org/sites/news/?p=84218
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ثالثــًا: أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي النصــف 
األول مــن عــام 2020:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى املســيطرة يف ســوراي. 

https://drive.google.com/file/d/10K4vFY1yuE3B1CNe5_oO1XljugKcE_j_/view
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كما يستعرض ما متَّ توثيقه يف شهر حزيران من العام ذاته.

https://drive.google.com/file/d/1Kzm7KjVYqKrHErKgHgel1FT2oFg-l01Q/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
1: يف النصف األول من عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 مقتــل 1006 مدنيــاً، بينهــم 218 طفــًا و113 ســيدة )أنثــى ابلغــة( النســبة 
األكــر منهــم علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي، مــن بــني الضحــااي 9 مــن الكــوادر الطبيــة و3 مــن الكــوادر اإلعاميــة و3 مــن كــوادر الدفــاع املــدين. 
كمــا وثقنــا مقتــل 71 شــخصاً قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 30 جمــزرة. وقــد أصــدران تقريــراً يف األول مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل 

مفصَّــل عــن حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي.

تتوزع حصيلة الضحااي حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة على النحو التايل:

https://drive.google.com/file/d/1F0V68zYN1DzHMIMwyRkfdGghvMmlhcNr/view
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https://drive.google.com/file/d/1-t-a62qS9h5qApe_BS8OrIqpohVywLRF/view
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https://drive.google.com/file/d/1IYLpNOuraChYgzyZh5ViRhxLbDtMSYvz/view
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https://drive.google.com/file/d/1Vh3N4rFlEz867AEJIBenLL1JZXbhIuC3/view
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أواًل: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 298 بينهم 64 طفًا، و24 سيدة.	 
القوات الروسية: 205 بينهم 62 طفًا، و48 سيدة.	 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 7 بينهم 1 طفًا.	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 	 

o   هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 17 بينهم 1 سيدة.
املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين: 9 بينهم 2 طفًا، 1 سيدة.	 
قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 34 بينهم 8 طفًا، و1 سيدة	 

اثنياً: جهات أخرى:
سجَّلنا مقتل 436 مدنياً بينهم 81 طفًا، و38 سيدة يتوزعون على النحو التايل:

 
قذائف جمهولة املصدر: 8 بينهم 3 طفًا، و2 سيدة.	 
ألغام جمهولة املصدر: 38 بينهم 7 طفًا، و6 سيدة.	 
رصاص جمهول املصدر: 201 بينهم 18 طفًا، و4 سيدة.	 
تفجرات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 113 بينهم 36 طفًا، و14 سيدة.  	 
قتل على يد جمهولني: 59 بينهم 7 طفًا، و11 سيدة.	 
الغرق: 10 بينهم 8 طفًا.	 
حرس احلدود الركي: 5 بينهم 1 سيدة.	 
حرس احلدود األردين: 1 وهو طفل.	 
القوات اللبنانبة: 1 وهو طفل.	 
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مقارنة بني حصيلة الضحااي املدنيني، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول من كل من عامي 2019 و2020:

ُتظهــر املقارنــة أعــاه اخنفاضــاً يف حصيلــة الضحــااي اإلمجاليــة، واخنفاضــاً متفــاواتً يف حصيلــة الضحــااي املســجلة علــى يــد كل طــرف مــن أطــراف النــزاع والقــوى 
املســيطرة، يف عــام 2020 عمــا كان عليــه احلــال يف عــام 2019، ويعــزى ذلــك إىل عوامــل عــدة مــن أبرزهــا: ناحــظ اخنفــاض نســبة الضحــااي الذيــن قتلهــم 
النظــام الســوري عــام 2020 بنســبة تقــارب 34 % عــن الذيــن قتلهــم عــام 2019، يف املقابــل يظهــر ارتفــاع حصيلــة الضحــااي علــى يــد حليفتــه روســيا، 
ونرجــع ذلــك إىل أنَّ أاير وحزيــران واألســبوع األخــر مــن نيســان 2019 قــد شــهدت محلــة عســكرية لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب 
مشــال غــرب ســوراي، فيمــا خضعــت املنطقــة ذاهتــا التفاقــات وقــف إطــاق انر منــذ مطلــع هــذا العــام 2020، كمــا ناحــظ اخنفاضــاً يف حصيلــة الضحــااي 

الذيــن قتلــوا مــن قبــل تنظيــم داعــش ومــن قبــل قــوات التحالــف الــدويل؛ نظــراً هلزميــة تنظيــم داعــش واحنســار ســيطرته عــن مناطــق شاســعة.

https://drive.google.com/file/d/1mxjoO6ACEYP4-c90RY9_Ke0mGmxYRBs8/view
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مقارنة بني حصيلة الضحااي بسبب التعذيب، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول من كل من عامي 2019 و2020:

يُظهــر الرســم البيــاين اخنفــاض حصيلــة القتلــى بســبب التعذيــب وال يعــي ذلــك مطلقــاً توقُّــف عمليــات التعذيــب، وقــد يعــود الســبب إىل صعوبــة متكننــا مــن 
احلصــول علــى معلومــات عــن الوفيــات بســبب التعذيــب يف عــام 2020، إال أنــه ال يوجــد أي ســبب يدفعنــا إىل االعتقــاد أبن النظــام الســوري قــد خفَّــض 

مــن وتــرة عمليــات التعذيــب.

https://drive.google.com/file/d/1el1udLlCwDlbR7tsA24FPAh0teWPpY0T/view
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مقارنــة بــني حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي يف النصــف األول مــن كل مــن عامــي 2019 
و2020:

اخنفضــت حصيلــة ضحــااي الكــوادر الطبيــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري، لرتفــع علــى يــد حليفتــه روســيا، وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل سياســة الضربــة املزدوجــة 
ــد الســتهداف فــرق اإلســعاف  الــي دأَب الطــران الروســي علــى اتباعهــا، حيــث يعمــد إىل شــنِّ هجومــني علــى املوقــع ذاتــه بفــارق مــدة زمنيــة قصــرة، يف تعمُّ

لــدى جتمعهــم إلســعاف ضحــااي اهلجــوم األول.

https://drive.google.com/file/d/1G7xxDEb8MdbHIjoOOwacA9wy0WoA5XQ5/view
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مقارنــة بــني حصيلــة ضحــااي الكــوادر اإلعاميــة، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي يف النصــف األول مــن كل مــن عامــي 2019 
و2020:

يُظهر الرسم البياين اخنفاضاً يف حصيلة الضحااي من الكوادر اإلعامية بنسبة 50 % عن النصف األول من العام املنصرم 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1q0BY1ArBu7cPqVtPUEJcW_ExsuvlEHFv/view
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2 - يف حزيران 2020:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مقتــل 96 مدنيــاً، بينهــم 11 طفــًا و10 ســيدة )أنثــى ابلغــة( النســبة األكــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، 

مــن بــني الضحــااي 14 قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 2 جمــزرة. 

تتوزع حصيلة الضحااي حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة على النحو التايل:

أواًل: األطراف الرئيسة:
-  قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 26 بينهم 5 طفًا، 1 سيدة.

-  القوات الروسية: 4 بينهم 1 سيدة.
-  التنظيمات اإلسامية املتشددة: 

	  هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 5 بينهم 1 سيدة.
-  قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 4 بينهم 1 طفًا

اثنياً: جهات أخرى:
سجَّلنا مقتل 57 مدنياً بينهم 5 طفًا ، و7 سيدة يتوزعون على النحو التايل:

 
ألغام جمهولة املصدر: 2 	 
 رصاص جمهول املصدر: 28 بينهم 3 طفًا، و3 سيدة.	 
 تفجرات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 9 بينهم 2 طفًا. 	 
 قتل على يد جمهولني: 18 بينهم 4 سيدة.	 

ابء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
1 - يف النصف األول من عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 947 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز بينهــا 17 طفــًا و23 
ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري. وقــد أصــدران تقريــراً يف 

ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي. الثــاين مــن الشــهر اجلــاري يتحــدَّث بشــكل مفصَّ



أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في النصف األول من عام 232020

توزَّعــت حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز حبســب أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي يف النصــف األول مــن عــام 2020 علــى النحــو 
التــايل: 

قوات النظام السوري: 462 بينهم 8 طفًا، 11 سيدة.	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

o     هيئة حترير الشام: 58 بينهم 3 سيدة.
املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين:185  بينهم 8 سيدة.	 
قوات سوراي الدميقراطية:242  بينهم 9 طفًا، و1 سيدة.	 

https://drive.google.com/file/d/12oVMNkcXRMRV63n_lsV7Jdk4ErAioVv8/view
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مقارنــة بــني حصيلــة حــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز لــدى أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي يف النصــف األول مــن كل مــن عامــي 2019 و 
:2020

https://drive.google.com/file/d/1GT4wvjWmgae8kJvZbqhyJ6zLcR8F6Xnc/view
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2 - يف حزيران 2020:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مــا ال يقــل عــن 152 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز بينهــا 2 طفــًا و6 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد 

أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي، كانــت النســبة األكــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف حمافظــات ديــر الــزور فحلــب. 
تتوزَّع حصيلة االعتقال التَّعسفي/ االحتجاز حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة على النحو التايل:

قوات النظام السوري: 76 بينهم 1 سيدة.	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

o  هيئة حترير الشام: 12 بينهم 2 سيدة. 
املعارضة املسلحة/ اجليش الوطين: 17 بينهم 2 سيدة.	 
قوات سوراي الدميقراطية: 47 بينهم 2 طفًا، و1 سيدة.	 

اتء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
1: يف النصف األول من عام 2020:

ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 277 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، 228 مــن هــذه 
اهلجمــات كانــت علــى يــد قــوات احللــف الســوري الروســي ومعظمهــا يف حمافظــة إدلــب.

من بني هذه اهلجمات وثَّقنا 50 حادثة اعتداء على مدارس، و22 على منشآت طبية، و75 على أماكن عبادة.
توزعت هذه اهلجمات حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة على النحو التايل:

أواًل: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 148	 
القوات الروسية: 80	 
 التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

- هيئة حترير الشام: 1
- احلزب اإلسامي الركستاين: 1

قوات سوراي الدميقراطية: 2	 

اثنياً: جهات أخرى:
ارتكبت 45 حادثة اعتداء، توزعوا على النحو التايل:

تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها: 20	 
قذائف جمهولة املصدر: 25	 
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توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة حبسب أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف النصف األول من عام 2020 على النحو التايل:

قوات النظام 
احلزب اإلسالمي هيئة حترير الشامالقوات الروسيةالسوري

الرتكستاين
تفجريات مل نتمكن
من حتديد مرتكبيها

قوات سوراي 
الدميقراطية

قذائف جمهولة 
املصدر

جهات أخرىالتنظيمات اإلسالمية املتشددة

اجلهـــــــــــــــــــــــــــــة الفاعلــــــــــــــــــــــــــة
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املراكز احليوية الدينية
املساجد

املراكز احليوية الرتبوية
املدارس

املعاهد التعليمية

اجلامعات

رايض األطفال

دور األيتام

املراكز احليوية الطبية
املنشآت الطبية

سيارات اإلسعاف

املراكز احليوية الثقافية
املتاحف

املربعات السكانية
احلدائق

األسواق

املاعب

البىن التحتية
حمطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع املدين

املنشآت واملصادر املائية

املقرات اخلدمية الرمسية

األفران

وسائط النقل

مزارع احليواانت الداجنة

املنشآت الصناعية

منظمات اجملتمع املدين

خميمات النازحني

خميمات النازحني

اجملموع

املركز املـُعتدى عليه
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كما توزعت حصيلة حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية يف النصف األول من عام 2020 شهرايً على النحو التايل:

يُظهــر املخطــط تناقصــاً يف حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيَّــة منــذ بدايــة العــام حــى اآلن، حيــث كان لدخــول اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 6/ آذار األثــر يف ذلــك، إضافــة إىل انتشــار جائحــة كوفيــد-19 الــي أثــرت علــى إمــكاانات جيــش النظــام الســوري وامليليشــيات 
اإليرانيــة املواليــة لــه، فيمــا اســتمرت التفجــرات وعمليــات اإلعــدام علــى يــد جمهولــني والــي نعــزو إليهــا النســبة األعلــى مــن حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة 

يف األشــهر األربعــة األخــرة. 

https://drive.google.com/file/d/1SWGoXJbIrMWeqjKQtpTS-BB4lFzNs-XZ/view
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مقارنــة بــني حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة الــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف ســوراي يف النصــف األول مــن كل مــن عامــي 
2019 و2020:

تظهــر املقارنــة اخنفاضــاً بنســبة قرابــة 61 % يف حصيلــة حــوادث االعتــداء الــي نفذهتــا أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف النصــف األول مــن عــام 2020 
عمــا كانــت عليــه يف عــام 2019، ونــرى أنَّ هــذا االخنفــاض قــد أتثــر بعــدة عوامــل، مــن أبرزهــا: اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 6/ 
آذار/ 2020، والــذي أتبعــه اخنفــاض غــر مســبوق يف وتــرة العمليــات العســكرية. إضافــة إىل جائحــة كوفيــد19- الــي يبــدو أهنــا أثَـّـرت علــى إمــكاانت 

قــوات النظــام الســوري وحلفائــه. 
وُتشــر املقارنــة إىل أن قــوات احللــف الســوري الروســي هــي املســؤولة عــن ارتــكاب النســبة األكــر مــن حــوادث االعتــداء يف كل مــن نصفــي العامــني، بنســبة 

جتــاوزت 82 % مــن احلصيلــة اإلمجاليــة حلــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة.

https://drive.google.com/file/d/1lcqDiNCIRYSmStJP_olkNLwjpcqb9drz/view


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في النصف األول من عام 292020

2 - يف حزيران 2020:
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مــا ال يقــل عــن ســتة حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة مجيعهــا جــراء تفجــرات مل نتمكــن مــن حتديــد مرتكبيهــا، مــن 

بــني هــذه اهلجمــات وثَّقنــا 1 علــى مدرســة، و3 علــى أســواق.

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

نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنيَّة يف حزيران:
الثــااثء 16/ حزيــران/ 2020 حصــل انفجــار جمهــول الســبب واملصــدر –يُعتقــد أن ســببه عبــوة انســفة موضوعــة يف أحــد الشــاحنات احململــة ابلوقــود- يف ســوق لبيــع احملروقــات 
املعــروف بســوق املــازوت يف مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، مــا أدى إىل أضــرار ماديــة كبــرة يف مرافــق الســوق، واحــراق عــدد مــن الشــاحنات احململــة ابلوقــود. ويف أثنــاء 
عمليــة إمخــاد احلرائــق، ُأصيــب عــارف بــركات أحــد عناصــر الدفــاع املــدين حبــروق وحالــة اختنــاق. مــا زالــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــاول الوصــول إىل شــهود مــن تلــك 

احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع مدينــة البــاب لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة مدعومــة مــن القــوات الركيــة وقــت احلادثــة.

جهات أخرى
اجلهة الفاعلة

املراكز احليوية الرتبوية

املدارس

املربعات السكانية

احلدائق

األسواق

البىن التحتية

منظمات اجملتمع املدين

اجملموع:

 

1

1

3

1

6

تفجريات مل نتمكن من حتديد مرتكبيها املركز املـُعتدى عليه

https://drive.google.com/file/d/1OFNNuEzAl0AE0mcmwmcB2Riy6Pokyyu5/view
https://drive.google.com/file/d/1D7XTYBLIYDHr5aXl-LxzNtmQ35z7vgBc/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESjDNfQ14HZDnGHWA2jctsQBvCM1Ct7MyxPZPujM43PEEg?e=aGV3TD
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWNvnBGUPVJHmHRfqEEo2swBFRQA7DurdCPL_rPV9dplOA?e=0fq7II
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الســبت 20/ حزيران/ 2020 انفجرت عبوة انســفة جمهولة املصدر موضوعة أســفل ســيارة مقابل مكتب رابطة املســتقلني الكرد الســوريني يف شــارع الفيات 
يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة أاثث املكتــب ومــواد إكســاء بنائــه أبضــرار ماديــة متوســطة، مــا زالــت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان حتــاول الوصــول إىل شــهود مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع مدينــة عفريــن لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

مدعومــة مــن القــوات الركيــة وقــت احلادثــة.

األحــد 21/ حزيــران/ 2020 انفجــرت عبــوة انســفة جمهولــة املصــدر أمــام مدرســة احملطــة الثانيــة يف حــي الكاشــف مبدينــة درعــا؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، 
إضافــة إىل إصابــة ســور املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة، مــا زالــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتــاول الوصــول إىل شــهود مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى 

مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

اندالع حرائق إثر انفجار جمهول املصدر والسبب يف سوق املازوت يف مدينة الباب/ حلب – 16/ حزيران/ 2020

أضــرار يف مكتــب رابطــة املســتقلني الكــرد الســوريني يف مدينــة عفريــن/ حلــب إثــر انفجــار عبــوة انســفة جمهولــة املصــدر ابلقــرب منــه– 
20/ حزيــران/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1dMdrsasWJRFvpY7Pdzvy7NNvdSvrr0dv/view
https://drive.google.com/file/d/14a4-AV2pdw7Nt1gmsE4xN4gmGER6EVEU/view
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/23/%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
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اثء: حصيلة اهلجمات العشوائية واألسلحة غري املشروعة:
1 - يف النصف األول من عام 2020:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف النصــف األول مــن عــام 2020 مــا ال يقــل عــن 4 هجمــات اســتخدمت فيهــا الذخائــر العنقوديــة، كانــت مجيعهــا 
علــى يــد قــوات النظــام الســوري يف حمافظــي محــاة وإدلــب، وقــد تســبَّبت هــذه اهلجمــات يف مقتــل 12 مدنيــاً بينهــم 7 طفــًا، و3 ســيدة، وإصابــة 27 شــخصاً.
وألقــى ســاح الطــران التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 474 برميــًا متفجــراً يف كل مــن حمافظــات إدلــب وحلــب ومحــاة، وقــد تســبَّبت هــذه 
اهلجمــات يف مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــًا، و2 ســيدة. وتضــرر مــا ال يقــل عــن 27 مركــزاً حيــوايً مدنيــاً، بينهــم 5 مدرســة، و8 أماكــن عبــادة، و2 

منشــآت طبيــة.

مقارنة بني حصيلة اهلجمات غر املشروعة، الي نفذهتا أطراف النزاع والقوى املسيطرة يف سوراي يف النصف األول من كل من عامي 2019 و2020:

https://drive.google.com/file/d/1p5qgs00sztVwVXgJHwuI0jrNnvTEM0SY/view
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تظهــر املقارنــة اخنفاضــاً يف حصيلــة اهلجمــات غــر املشــروعة الــي نفذهتــا أطــراف النــزاع والقــوى املســيطرة يف النصــف األول مــن عــام 2020 عمــا كانــت عليــه 
يف النصــف األول مــن العــام املنصــرم 2019، ونعــزو هــذا االخنفــاض التفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 6/ آذار/ 2020 الــذي أتبعــه 
توقــف شــبه كامــل للهجمــات اجلويــة مــع اخنفــاض وتــرة اهلجمــات األرضيــة بشــكل غــر مســبوق، ونعــزو يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان هــذا األمــر إىل 

جائحــة كوفيــد- 19، الــي يبــدو أهنــا أثــرت علــى إمــكاانت قــوات النظــام الســوري وحلفائــه.

2 - يف حزيران 2020:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حزيــران مــا ال يقــل عــن 1 هجومــاً اســتخدمت فيــه الذخائــر العنقوديــة، كانــت علــى يــد النظــام الســوري يف حمافظــة 

محــاة. فيمــا مل نتمكــن مــن توثيــق هجمــات ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة، أو الراميــل املتفجــرة، أو األســلحة احلارقــة.

اإلثنــني 8/ حزيــران/ 2020 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ حتمــل ذخائــر عنقوديــة، اســتهدفت بلــدة قســطون بريــف محــاة 
الغــريب، وطالــت األراضــي الزراعيــة علــى مقربــة مــن منــازل املدنيــني، دون أن تســفر عــن خســائر بشــرية. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل املعارضــة 

وهيئــة حتريــر الشــام.

رابعًا: مرفقات: 
توثيق مقتل 1006 مدنيا بينهم 3 من الكوادر اإلعامية و12 من الكوادر الطبية والدفاع املدين يف سوراي يف النصف األول من عام 2020  )1(

توثيق ما ال يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز يف سوراي يف النصف األول من عام 2020   )2(

خملفات حاضنة عنقودية استخدمتها قوات النظام السوري يف هجوم أرضي على بلدة قسطون/ محاة - 8/ حزيران/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1IqRNS0s0WyECGE9sZN0TmE62L_FAqVe1/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/open?id=1xPEcXNvO-XiQMKqianY9dGiC7BVaQXAO
http://sn4hr.org/arabic/?p=12385
http://sn4hr.org/arabic/?p=12385
http://sn4hr.org/arabic/?p=12394 
http://sn4hr.org/arabic/?p=12394 
https://drive.google.com/file/d/1x-XN7A5ycB98ga1PlXedfwMUhqVLn1Wj/view
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خامسًا: 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 أبنَّــه 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 اشــراطات القانــون الــدويل 	  مل ُنســجِّ

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 املنسَّــقة للهجمــات ال ميكــن أن 	 

يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة.
إن عمليــات القصــف العشــوائي غــر املتناســب الــي نفَّذهتــا قــوات احللــف “قــوات التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة” 	 

تعتــر خرقــاً واضحــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إىل جرائــم حــرب.
انتهكت التنظيمات اإلسامية املتشددة القانون الدويل اإلنساين، ُمتسببة يف مقتل العديد من املدنيني، وأضرار يف مراكز حيوية 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 	 
خُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 املــواد )27، 31، 32(.

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.”

جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه يف ارتكاب جرائم حرب.	 
إحال األمن والسام وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب والتخريب.	 
ــن 	  جيــب علــى جملــس األمــن إصــدار قــرار خــاص حبظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة يف ســوراي علــى غــرار حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطــرة.
علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف 	 

تورطهــا يف هــذا الصَّــدد.
ــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف املناطــق الــي توقَّفــت فيهــا 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّ

املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــي تعهــدت ابلتَّرعــات الازمــة.
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إىل اجملتمع الدويل:
يف ظــلِّ انقســام جملــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى املســتوى الوطــي 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 احلماية )ICRtoP(” إىل تطبيق مبدأ مســؤولية احلماية )R2P(، وقد متَّ اســتنفاذ اخلطوات السياســية عر اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة 
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.
جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.	 
السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة 	 

العامليــة.
 

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
ــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة يف هــذا التقريــر وغــره مــن 	  علــى املفوضــة السَّ

ــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع.  التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّ
تدريب املنظمات السورية على البدء إبزالة األلغام والذخائر العنقودية غر املنفجرة ورفع التَّوعية احمللية ملثل هذا النوع من املخاطر.	 
إنشاء منصَّة جتمع عدداً من املنظمات السورية الفاعلة يف جمال توثيق االنتهاكات واملساعدة اإلنسانية؛ هبدف تبادل اخلرات مع اجملتمع السوري.	 

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

فتــح حتقيقــات يف احلــاالت الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة 	 
والتَّفاصيل. 

: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.	 
إعادة تسلسل عملية السام إىل شكلها الطبيعي بعد حماوالت روسيا تشويهها وتقدمي اللجنة الدستورية على هيئة احلكم االنتقايل.	 

 
إىل النظام السوري:

التَّوقف عن عمليات القصف العشوائي واستهداف املناطق السكنية واملستشفيات واملدارس واألسواق واستخدام الذخائر احملرمة والراميل املتفجرة. 	 
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.	 
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إىل النظام الروسي:
فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطاع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.	 
تعويض املراكز واملنشآت املتضررة كافة وإعادة بنائها وجتهيزها من جديد، وتعويض ُأسر الضحااي واجلرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي احلايل.	 
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(:

يتوجَّــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن حتــاول بــداًل عــن اإلنــكار 	 
املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

جيب على الدول الداعمة لقوات سوراي الدميقراطية الضَّغط عليها لوقف جتاوزاهتا كافة يف مجيع املناطق والبلدات الي ُتسيطر عليها.	 
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 فوراً.

 
إىل فصائل املعارضة املسلحة:

ضمان محاية املدنيني يف مجيع املناطق وضرورة التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية، واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.	 
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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