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أواًل: المقدمة:
ُيطــلُّ آذار/ 2021 ويحمــل معــه الذكــرى الســنوية العاشــرة 
طالــب  الــذي  ســوريا،  فــي  الشــعبي  الحــراك  النطــالق 
بالحريــة مــن االســتبداد وبالكرامــة ألن كرامــة المواطــن 
األمنيــة  األجهــزة  ظــلِّ  فــي  مفقــودة  كانــت  الســوري 
المتوحشــة، وهــذه شــعارات سياســية، ومطالــب محقــة 
فــي حريــة  اإلنســان األساســية  إطــار حقــوق  فــي  تنــدرج 
الــرأي والتعبيــر والتظاهــر الســلمي، لكــن هــذه الشــعارات 
لت أزمــة للنظــام الســوري المرتكــز بشــكل أساســي  شــكَّ
ــى مواجهتهــا بالحــلِّ األمنــي،  علــى الجانــب األمنــي، ولجــأ إل
واألجهــزة األمنيــة هــي تأتمــر بأمــر النظــام الســوري، كمــا 
تحريكهــا  تــم  التــي  الجيــش  مؤسســة  مــع  الحــال  هــو 
األمنــي  الحــلَّ  اختــار  الســوري  النظــام  أنَّ  بمعنــى  الحقــًا، 
ــه األجهــزة األمنيــة لممارســة  ــى، ووجَّ منــذ اللحظــات األول
مســتويات عنــف وحشــية تشــمل إطــالق رصــاص حــي، 
وقتــل، واعتقــاالت أقــرب مــا تكــون إلــى الخطــف؛ ألنهــا تتــم 
بــدون مذكــرة قضائيــة، وبــدون معرفــة الجهــة التــي قامــت 
باالعتقــال، ويمنــع المعتقــل مــن التواصــل مــع أهلــه أو 
، وهــذه كلهــا تأتــي مجتمعــة فــي الغالبيــة 

ٍ
تكليــف محــام

قامــت  التــي  الخطــف  االعتقــال/  حــاالت  مــن  العظمــى 
بهــا األجهــزة األمنيــة، لقــد اختــار النظــام الســوري العنــف 
الوحشــي إلرهــاب بقيــة أفــراد المجتمــع ومناطــق أخــرى 
مــن االنضمــام للحــراك الشــعبي ضــده، ورغبــة منــه فــي 

وأد الحــراك فــي أســرع وقــت ممكــن.

إنَّ هــذا العنــف الوحشــي مــع المتظاهريــن فــي دمشــق 
ودرعــا، قــد ســاهَم دون شــكٍّ فــي خلــق حالــة مــن اإلرهــاب 
ــز  والرعــب لــدى العديــد مــن األشــخاص، لكنــه أيضــًا حفَّ
الشــعبي ضــدَّ  للحــراك  أفــراد ومناطــق علــى االنضمــام 
عدســات  وأمــام  ســهولة  بــكل  مواطنيــه  يقتــل  نظــام 
ليشــمل  الحــراك  وامتــدَّ  والكاميــرات،  الجوالــة  الهواتــف 
ــع  ــوازي مــع توسُّ محافظــات أخــرى، واســتمرَّ النظــام بالت
الحــراك الشــعبي فــي ارتــكاب االنتهــاكات وعمليــات القتــل 
واالعتقــال التعســفي؛ ممــا أدى إلــى رفــع ســقف المطالب 

-بعــد مضــي قرابــة شــهر- للمطالبــة بإســقاط النظــام.

بحســب قاعدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 
فقــد قتــل منــذ 15/ آذار/ 2011 حتــى 15/ نيســان/ 2011 )يــوم 
الجمعــة العظيمــة( مــا ال يقــل عــن 277 مدنيــًا، واعتقــل 

1437 آخريــن.

ــة عــام 2011 كان النظــام الســوري قــد قتــل مــا  ومــع نهاي
ال يقــل عــن 11667 مدنيــًا بينهــم 1471 طفــاًل و 602 ســيدة 
)أنثــى بالغــة(، و988 بســبب التعذيــب، إضافــة إلــى مــا ال 
 قســريًا. حتــى 

ٍ
يقــل عــن 20123 مــا بيــن معتقــل ومختــف

نهايــة 2011 لــم يكــن الحــراك الشــعبي قــد تحــول إلــى نــزاع 
مســلح داخلــي، كمــا لــم تظهــر أطــراف أخــرى، ولكــن فشــل 
مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي فــي حمايــة المدنييــن 
أخضــر  ضــوء  بمثابــة  كان  األشــهر،  هــذه  كل  مــدى  علــى 
للنظــام الســوري لالســتمرار فــي مختلــف أنــواع االنتهــاكات 
بحســب  اإلنســانية  ضــدَّ  الجرائــم  مســتوى  بلغــت  التــي 
تقريــر المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان الصــادر فــي 
ــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة  أيلــول/ 2011، وتقري
لقــد أدرك النظــام   ،2011 23/ تشــرين الثانــي/  األول فــي 
والــدول  الدولــي  المجتمــع  لــدى  رغبــة  ال  أنــه  الســوري 
الديمقراطيــة الليبراليــة بالضغــط الحقيقــي عليــه لوقــف 
هــذه االنتهــاكات ومحاســبته عليهــا، وتســيير عمليــة جديــة 
النتقــال سياســي مــن نظــام أمنــي متوحــش نحــو نظــام 

ديمقراطــي يحتــرم مبــادئ حقــوق اإلنســان.

علــى  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  دأبــت  وقــد 
إصــدار تقريــر ســنوي فــي ذكــرى انطــالق الحــراك الشــعبي 
نحــو الديمقراطيــة، يســتعرض بعــض النقــاط واألحــداث 
المفصليــة، ونقــوم بتحديــث حصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان التــي ســجلناها فــي قاعــدة بياناتنــا إلظهــار مــدى 
دهــا  مــا بلغتــه فداحــة الخســائر البشــرية والماديــة التــي تكبَّ
بلــد  مــن  بلدهــم  بنقــل  مطالبتهــم  لمجــرد  الســوريون 

اســتبدادي إلــى بلــد ديمقراطــي تعــددي.

ــر الشــبكة الســورية لحقــوق  يقــول فضــل عبــد الغنــي مدي
اإلنســان:

إنَّ الحــراك الشــعبي ضــدَّ النظــام الســوري هــو الطريقــة 

الوحيــدة لتحقيــق انتقــال سياســي فــي ســوريا، ففــي ظــلِّ 
الــرأي  لحريــة  وانعــدام  متوحشــة،  أمنيــة  أجهــزة  وجــود 
الســلطة  علــى  التنفيذيــة  الســلطة  ل  والصحافــة، وتغــوُّ
ــح بشــكل  القضائيــة والتشــريعية، لــن يتجرأ أحد على الترشُّ
ــى  ــن يتجــرأ أحــد عل جــدي أمــام بشــار األســد، وإن حــدَث فل
انتخابــه، كمــا أنَّ حــزب البعــث هــو مجــرد واجهــة هالميــة 
عــي أنهــا بالمالييــن،  ــح أحــدًا آخــر مــن كــوادره التــي يدَّ لــن يرشِّ
وعلــى هــذه الحــال ســوف تبقــى عائلــة األســد حصــرًا، التــي 
ــوارث  ــى اآلن مســتمرة فــي ت ــذ 1970 حت حكمــت ســوريا من
شــبكة  مــع  قمعــي  اســتبدادي  حكــم  وبطريقــة  ســوريا، 
بنظــام  المرتبطــة  االقتصاديــة  المافيــات  مــن  واســعة 
لكســر  الوحيــد  الســبيل  هــو  الشــعبي  الحــراك  الحكــم، 

احتــكار عائلــة األســد وتحقيــق نقلــة نحــو الديمقراطيــة.

https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://sn4hr.org/arabic/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a/
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ثانيــًا: مســار جنيــف وأســتانا والفشــل فــي تحقيــق أيــة خطــوة 
نحــو االنتقــال السياســي علــى مــدى عشــر ســنوات:

بــرزت ثالثــة مســارات سياســية رئيســة فــي غضــون الســنوات العشــر الماضيــة، ودارت ضمنهــا العديــد مــن الجــوالت، 
لكنهــا جميعــًا لــم تصــل حتــى إلــى عتبــة المفاوضــات، فضــاًل عــن تحقيــق تقــدم جــدي فــي تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي 

والبــدء باالنتقــال السياســي ومســار العدالــة االنتقاليــة، وهــذه المســارات الثالثــة هــي:
مسار الجامعة العربية، مسار جنيف، مسار أستانا/سوتشي.

ألف: مسار الجامعة العربية:

لــم تتحــرك الجامعــة العربيــة إال بعــد إقحــام النظــام الســوري للجيــش بمعداتــه الثقيلــة مثــل 

الدبابــات التــي اقتحمــت المــدن مــن أجــل قمــع وإرهــاب المتظاهريــن، وُأعلــن عن المبــادرة 
ــم  ــة الحــراك الشــعبي، ث ــى بداي ــة األولى فــي أيلــول/ 2011، أي بعــد مــرور ســتة أشــهر عل العربي
لت لجنــة وزاريــة فــي تشــرين  عملــت الجامعــة العربيــة علــى خلــق آليــات لتنفيــذ مبادرتهــا، شــكَّ
األول/ 2011، ولكــن النظــام الســوري لــم يتجــاوب معهــا بشــكل جــدي، كمــا قــررت الجامعــة 
ــون األول/ 2011 الســيد محمد الدابي رئيســًا  ــت فــي كان ــة مراقبيــن وانتدب ــة إرســال بعث العربي
لبعثــة مراقبــي جامعــة الــدول العربيــة )مؤلفــة مــن 150 - 200 مراقــب( إلــى ســوريا، إليجاد 
حــلٍّ لألزمــة الســورية وتوفيــر الحمايــة للمواطنيــن الســوريين، وكانــت الجامعــة العربيــة قــد 
تقدمت بمبــادرة عربيــة ثانية فــي كانــون الثانــي/ 2012 فــي اجتمــاع لمجلــس وزراء الخارجيــة 
العــرب، ولكــن مــع تجاهــل النظــام الســوري للمبــادرة وبنودهــا، واســتمراره فــي ممارســة العنــف 
الوحشــي، وعــدم وجــود آليــات ردع مؤثــرة، وفشــل بعثــة المراقبيــن العربيــة فــي التخفيــف مــن 
حــدة العنــف، وتقــدم الدابــي فــي 12/ شــباط/ 2012 باســتقالته إلى جامعــة الــدول العربيــة، يكــون 

مســار الجامعــة العربيــة قــد وصــل إلــى نهايتــه.

   باء: مسار جنيف:

تناوب على حلِّ الكارثة السورية أربعة مبعوثين أمميين، وفقًا للتسلسل الزمني التالي:

قتل النظام السوري
منذ آذار/ 2011

حتى أيلول/ 2011
8637 مدنيًا،

واعتقل/ أخفى 
17546 آخرين.

كما قتل
منذ آذار/ 2011 حتى 

12/ شباط/ 2012
13923 مدنيًا، 

واعتقل/ أخفى 
23526 آخرين.

قتل النظام السوري 
في غضون مدة 

تولي السيد كوفي 
عنان منذ 23/ شباط 

حتى 31/ آب/ 2012 
ما ال يقل عن 29377 

مدنيًا بينهم 2351 
طفاًل، واعتقل/أخفى 

10082 آخرين.

كوفي عنان:

كوفــي  تم تعييــن   2012 شــباط/   /23 فــي 
عنــان، األميــن العــام الســابق لألمــم المتحــدة، 
موفــدًا خاصــًا لجامعــة الــدول العربيــة ولألمــم 
ــاء على قرار الجمعيــة  المتحــدة إلــى ســوريا، بن
العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 66/253 فــي 16/ 

.2012 شــباط/ 

فــي  األمن بيانًا رئاســيًا  مجلــس  أقــرَّ  وقــد 
كوفــي  بتعييــن  فيــه  ُيرحــب   2012 آذار/   /21
ســوريا.  فــي  لألزمــة  خاصــًا  مبعوثــًا  عنــان 
مهــا  قدَّ ــت التي  السِّ النقــاط  ومؤيدًا لخطــة 
للحكومــة الســورية، والتــي هــي فــي جوهرهــا 
التــي  العربيــة  الجامعــة  مبــادرة  إلــى  تســتند 

ســابقًا. إليهــا  أشــرنا 

لحقــوق  الســورية  الشــبكة  فريــق  وثَّــق  وقــد 
اإلنســان علــى مــدى أيــام متواصلــة انتهــاكات 
الــواردة فــي خطــة  النظــام الســوري للنقــاط 
عنهــا،  يوميــة  تقاريــر  وأصدرنــا  عنــان،  كوفــي 
قــد  الســوري  النظــام  أن  الحظنــا  إننــا  بــل 
ــع فــي مســتوى العنــف وحجمــه، وارتكــب  توسَّ
فيهــا  بمــا  طائفيــة،  خلفيــة  علــى  انتهــاكات 
مجــازر اســتخدم فيهــا الســالح األبيــض وذبــح 
إلــى  رســالة واضحــة  فــي  والنســاء  لألطفــال 
أنــه  الدولــي  والمجتمــع  الســوري  المجتمــع 
لــن يقــوم بــأي انتقــال سياســي، وفــي 2/ آب/ 
2012 أعلــن كوفــي عنان عــن اســتقالته ونيتــه 
عــدم تجديــد واليتــه فــي 31 مــن الشــهر ذاتــه، 
معربــًا عــن أســفه لعــدم تلقــي مهمتــه الدعــم 
األمــن  فــي مجلــس  االنقســام  جــراء  الكافــي 

الدولــي.

23/ شباط - 31/ آب/ 2012 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/9/6/المبادرة-العربية-لحل-الأزمة-السورية
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/9/6/المبادرة-العربية-لحل-الأزمة-السورية
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://drive.google.com/file/d/1MbVrwxBXazNlrkLW18Js_TdEzk-WpVfP/view?usp=sharing
https://carnegie-mec.org/2011/12/19/ar-pub-48430
https://carnegie-mec.org/2012/01/31/ar-pub-48431
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-15738063
https://www.un.org/press/en/2012/sgsm14124.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2012/sgsm14124.doc.htm
https://undocs.org/ar/A/RES/66/253
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
https://www.reuters.com/article/oegtp-anan-plan-mr5-idARACAE8330C320120404
https://sn4hr.org/arabic/?p=1878
https://news.un.org/ar/story/2012/08/163042
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قتل النظام السوري في غضون مدة تولي السيد األخضر اإلبراهيمي منذ 
31/ آب/ 2012 حتى 31/ أيار/ 2014 ما ال يقل عن 94976 مدنيًا بينهم 8126 

طفاًل، واعتقل/أخفى 40247 آخرين.

قتل النظام السوري منذ تولي السيد غير بيدرسن ما ال يقل عن 2008 
مدنيًا بينهم 489 طفاًل، واعتقل/أخفى 5132 آخرين.

قتل النظام السوري في غضون مدة تولي السيد ستيفان دي ميستورا 
ما ال يقل عن 45278 مدنيًا بينهم 5461 طفاًل، واعتقل/أخفى 47268 آخرين.

األخضر اإلبراهيمي:
م الدبــــلومــــاســــــــي األخضــــر اإلبراهيمــي، مهـــام  في 31/ آب/ 2012 تسلَّ
جــوالت  مــن  وتــرأس جولتيــن  األممي إلــى سوريـــــــــــــــــــــا،  المبعــوث 
جنيــف )األولــى والثانيــة( خــالل حقبــة اســتالمه، لــم يحصــل خاللهــا 
أي تقــدم، واســتمرَّ النظــام الســوري فــي ارتــكاب االنتهاكات، أعــلـــن 
نهايــة  مــن  اعتبــارًا  اســتقالته  عــن   2014 أيــار/  فــي 13/  اإلبراهيمــي 
ــه علــى صياغــة اســتجابة  ــًا عــن أســفه لعــدم قدرت الشــهر ذاتــه معرب

دوليــة متماســكة ألســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم.

ستيفان دي ميستورا:
عيَّنت األمم المتحدة الدبلوماســي الســويدي، ســتيفان دي ميستورا، 
مبعوثــًا أمميــًا إلــى ســوريا، فــي 10/ تمــوز/ 2014، تــرأس ســبعًا مــن 
جــوالت جنيــف )اعتبــارًا مــن الجولــة الثالثــة(، لــم يحــرز مــن خاللهــا أيضــًا 
أي تقــدم ُيذكــر، بــل تــم خاللهــا قلــب مســار العمليــة السياســية مــن 
هيئــة حكــم انتقالــي إلــى البــدء بلجنــة دســتورية ومفاوضــات علــى كتابــة 
دســتور، وفي إحاطتــه أمــام مجلــس األمن فــي 17/ تشــرين األول/ 
كمبعــوث  منصبــه  عــن  ســيتخلى  وأنــه  اســتقالته  عــن  أعلــن   2018

خــاص فــي األســبوع األخيــر مــن تشــرين الثانــي التالــي.

غير أو بيدرسون:
عّيــن أنطونيــو غوتيريس األميــن العــام لألمــم المتحــدة، الدبلوماســي 
 /30 فــي  إلــى ســوريا  لــه  خاصــًا  مبعوثــًا  بيدرســن  أو  غيــر  النرويجــي 
الخمــس،  الدســتورية  اللجنــة  جلســات  أدار   ،2018 الثانــي/  تشــرين 
ــزال  ــى اآلن، مــا ي ــة عــن عــدم تحقيــق أي تقــدم حت وأعلــن فــي آخــر جول

الســيد بيدرســن علــى رأس عملــه حتــى لحظــة إعــداد التقريــر.

31/ آب/ 2012 - 31/ أيار/ 2014 

 10/ تموز/ 2014 - 17/ تشرين األول/ 2018

 30/ تشرين الثاني/2018 حتى اآلن

https://news.un.org/ar/story/2012/08/163802
https://news.un.org/ar/story/2012/08/163802
https://news.un.org/ar/story/2014/05/202722
https://news.un.org/ar/story/2014/07/205842
https://news.un.org/ar/story/2018/10/1019551
https://news.un.org/ar/story/2018/10/1020402
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وفيما يلي عرض موجز لجوالت مسار جنيف:

بدأت أعمال الجولة السابعة في 
10/ تموز/ 2017، واشترط 

المبعوث الدولي، ستيفان دي 

ميستورا، على المعارضة 
السورية توحيد وفودها لعقد 

جوالت جديدة من المفاوضات.

عقدت الجولة األولى في 30/ 
حزيران/ 2012، وتم التأكيد في 

بيانها الختامي على ضرورة تطبيق 
خطة كوفي عنان ووقف “عسكرة 

األزمة”.

بدأت المحادثات في 
22/ كانون الثاني/ 2014، 

وانعقدت على مدار جولتين 
أشرف عليهما األخضر 
اإلبراهيمي، كان يهدف 

لتحقيق ما ورد في البيان 

الختامي لـ جنيف 1.

انطلقت المحادثات 
في 29/ كانون الثاني/ 

2016 وشهدت 4 جوالت 

استمرت خمسة أشهر.

في 23/ شباط/ 2017 بدأت الجولة 
الرابعة من المفاوضات برعاية 
األمم المتحدة، صرح المبعوث 

األممي ستيفان دي ميستورا في 
نهايتها: “من الواضح اآلن للجميع 
أننا هنا لتنفيذ قرار مجلس األمن 

2254 والذي ال خالف عليه. لذا 
أعتقد وأتوقع أنه يجب أن تسعى 

األطراف اآلن إلى اتفاق إطاري 
يحتوي على حزمة سياسية 

متفق عليها حتى يصبح ممكنًا 
تنفيذ عملية سياسية انتقالية 

متفاوض عليها كما ينص القرار 
2254. ونحن هنا للحديث عن 

ذلك.” وأكد على التوصل إلى 
جدول أعمال واضح مؤلف من 

ثالث قضايا منبثقة من قرار األمم 
المتحدة، وهي: حكم شامل غير 

طائفي، ودستور جديد وإجراء 
انتخابات. وتمت إضافة بند رابع 
مطروح بناًء على طلب من وفد 

النظام السوري، وهو مكافحة 
اإلرهاب.

انطلقت في 23/ آذار/ 2017 
واستمرت ثمانية أيام. وقال 

السيد دي ميستورا في 
ختامها: “ال يمكن ألحد أن 

ينكر، وال أستطيع أن أنكر، أن 
هناك تحديات جدية. وأنا ال 

أرى هذا يتطور على الفور إلى 
اتفاق سالم، ال شك في ذلك 

... في أية مفاوضات هناك 
قضايا معينة تحتاج إلى أن ُتَعَد 

وُتناقَش قبل بدء التفاوض 
الحقيقي على السالم. نحن لم 

نصل إلى هذه المرحلة بعد.”

انطلقت في 16/ أيار/ 2017، 
اقترح فيها المبعوث الدولي، 

ستيفان دي ميستورا، إنشاء آلية 
تشاورية حول المسائل القانونية 

والدستورية، لم تلَق قبول 
األطراف المشاركة.

انطلقت جلساتها في 28/ 
تشرين الثاني/ 2017 كان أحد أهم 

أهدافها حمل األطراف التي ال 
تزال متصارعة على النظر في 

وضع دستور جديد للبالد، اعترف 
السيد دي ميستورا في ختامها 
أنَّ هذه الجولة من المناقشات 
مع الطرفين لم تشهد التقدم 

الذي كان يود إحرازه.

تم عقدها في مقر األمم المتحدة 
في العاصمة النمساوية فيينا 

على مدار يومين 25 - 26/ كانون 

الثاني/ 2018، ركزت المناقشات 
على قضية الدستور وقال 

المبعوث األممي في ختامها إنه 
يشاطر ماليين السوريين، داخل 

وخارج سوريا، الشعور باإلحباط 
إزاء عدم التوصل إلى تسوية 

سياسية حتى اليوم.

جنيف 1:

الجولة 9:جنيف 8:جنيف 7:

جنيف 3:جنيف 2:

جنيف 6:جنيف 5:جنيف 4:

https://news.un.org/ar/audio/2017/07/369082
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/3/25/بيان-اتفاق-جنيف-1
https://www.aa.com.tr/en/world/un-mediator-lakhdar-brahimi-says-he-does-not-expect-to-achieve-anything-substantive-in-the-first-round-of-the-peace-talks/186814
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0VA2OT
https://news.un.org/ar/story/2017/02/271562
https://news.un.org/ar/story/2017/02/271562
https://news.un.org/ar/story/2017/03/272272
https://news.un.org/ar/story/2017/03/272272
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://news.un.org/ar/audio/2017/03/362962
https://news.un.org/ar/audio/2017/05/365952
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/a-38854583
https://news.un.org/en/story/2017/12/639502-golden-opportunity-missed-progress-intra-syrian-talks-says-un-envoy
https://news.un.org/ar/story/2018/01/1001121
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جوالت اللجنة الدستورية )خمس جوالت(:
عملــت روســيا بشــكل حثيــث علــى عقد مؤتمــر سوتشــي في 30/ كانــون الثانــي/ 2018، والــذي نــصَّ فــي بيانــه الختامــي 
علــى “تشــكيل لجنــة دســتورية تضــم وفــد حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى جانــب وفــد مــن المعارضــة 
ــة األمــم  ــة علــى نطــاق واســع لصياغــة إصــالح دســتوري كمســاهمة فــي التســوية السياســية تحــت رعاي ممثل

المتحــدة وفقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2254”.
 
وفــي 23/ أيلــول/ 2019 أعلن أنطونيــو غوتيريــش، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، تشــكيل اللجنــة الدســتورية الســورية بعــد 
موافقــة النظــام الســوري والهيئــة التفاوضيــة المعارضــة عليهــا، وأنهــا ســتبدأ اجتماعاتهــا فــي غضون عدة أســابيع. نســتعرض 

فيمــا يلــي جــوالت اجتماعــات هــذه اللجنــة:

ــة الموســعة” فــي 30/ تشــرين األول/ 2019 المؤلفــة مــن 150  ــة الدســتورية الســورية “الهيئ انطلقت أعمــال اللجن
عضــوًا )50 منهــم مــن طــرف الحكومــة الســورية و50 يمثلــون المعارضــة، 50 ممثلــون عــن منظمــات مجتمع مدني( 
فــي مقــرِّ األمــم المتحــدة بجنيــف، بإشــراف غيــر بيدرســن، المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا. أعلــن فــي ختامهــا 
فــي يــوم الجمعــة 1/ تشــرين الثانــي/ 2019 عــن االتفــاق علــى تشــكيل الهيئــة المصغــرة للجنــة الدســتورية الســورية، 

المؤلفــة مــن 45 عضــوًا )15 عــن كل جانــب(، والتــي عقــدت دورة اجتماعاتهــا األولــى فــي الرابــع مــن الشــهر ذاتــه.

انطلقــت فــي 25/ تشــرين الثانــي/ 2019 ولــم يتــم التوافــق حــول جــدول أعمــال لجنــة مناقشــة الدســتور، مــا حــال دون 
ــد،  ــة مــن 45 عضــوًا والمــوكل إليهــا مهمــة صياغــة الدســتور الجدي ــة المصغــرة المكون ــى اجتمــاع الهيئ الدعــوة إل

وفــق مــا صــرح بــه الســيد بيدرســون فــي ختامهــا.

فــي 27/ آب/ 2020 اســُتؤنفت في جنيــف اجتماعــات اللجنــة الدســتورية التــي تعلــق انعقادهــا فــي موعدهــا المحــدد 
فــي 24 مــن الشــهر ذاتــه بســبب تأكيــد ظهــور إصابــات بكوفيــد- 19 بيــن المشــاركين، وُنشــير إلــى أنَّ هــذه الجولــة 
مــن االجتماعــات هــي األولــى بعــد توقــف دام تســعة أشــهر، صرَّح غيــر بيدرســن، المبعوث األممــي، فــي ختــام 
الجولــة بــأن بــوادر بنــاء الثقــة المأمولــة مــن الحكومــة الســورية والمعارضــة، بمــا فــي ذلــك التقــدم فــي إطــالق ســراح 

المختطفيــن والمعتقليــن، كانــت بعيــدة المنــال.

ــى موضــوع الدســتور، لكن أشــار غير بيدرســون،  ــم التطــرق فيهــا إل ــم يت ــي/ 2020، ل انطلقت فــي 30/ تشــرين الثان
المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا فــي البيــان الختامــي إلــى أنــه تــم االتفــاق علــى أن المبــادئ الدســتورية ســتكون 

علــى جــدول األعمــال للجولــة القادمــة المقــرر عقدهــا نهايــة كانــون الثانــي 2021.

عقدت بيــن 25 و29/ كانــون الثانــي/ 2021 فــي مكتــب األمــم المتحــدة بجنيــف. وانتهــت دون تحديــد موعــد الجتمــاع 
ــى ســوريا، أســبوع االجتماعــات هــذا بالمخيــب  ــر بيدرســون، مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إل جديد، ووصــف غي
لآلمــال، ودعــا الرئيســين المشــاركين للهيئة للعمــل معــًا بشــكل أفضــل للخــروج بخطــة بشــأن تنظيــم االجتماعــات 

المســتقبلية.

http://www.mfa.gov.tr/final-statement-of-the-congress-of-the-syrian-national-dialogue_en.en.mfa
https://news.un.org/ar/story/2019/09/1040042
https://www.independentarabia.com/node/67966/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1044611
https://news.un.org/ar/story/2020/08/1060422
https://news.un.org/ar/story/2020/08/1060572
https://news.un.org/ar/story/2020/12/1067032
https://news.un.org/ar/story/2020/11/1066672
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069612
https://news.un.org/ar/story/2021/01/1069972
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قتــل فــي ســوريا منــذ 23/ شــباط/ 2012 
بدايــة مســار جنيــف حتــى آذار/ 2021 مــا ال 
يقــل عــن 212910 مواطــن ســوري مدنــي 
مــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع يتوزعــون 

علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري
القوات الروسية

تنظيم داعش
هيئة تحرير الشام

الحزب اإلسالمي التركستاني
قوات الجيش الوطني/فصائل المعارضة

قوات سوريا الديمقراطية
قوات التحالف الدولي

جهات اخرى

بدايــة  منــذ  ســوريا  فــي  أخفــي  اعتقــل/ 
مســار جنيــف حتــى آذار/ 2021 مــا ال يقــل 
127238 مواطــن ســوري مدنــي مــن  عــن 
قبــل كافــة أطــراف النــزاع يتوزعــون علــى 

التالــي: النحــو 

قوات النظام السوري
تنظيم داعش

هيئة تحرير الشام
قوات سوريا الديمقراطية

قوات الجيش الوطني/فصائل المعارضة
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مســار  بدايــة  ســوريا منذ  فــي  قتــل 
أســتانا فــي 23/ كانــون الثانــي/ 2017 حتــى 
آذار 2021 مــا ال يقــل عــن 22464 مواطــن 
ســوري مدنــي مــن قبــل كافــة أطــراف 

النــزاع يتوزعــون علــى النحــو التالــي:

قوات النظام السوري
القوات الروسية

تنظيم داعش
هيئة تحرير الشام

الحزب اإلسالمي التركستاني
قوات الجيش الوطني/فصائل المعارضة

قوات سوريا الديمقراطية
قوات التحالف الدولي

جهات اخرى

بدايــة  منــذ  فــي ســوريا  أخفــي  اعتقــل/ 
الثانــي/  كانــون   /23 فــي  أســتانا  مســار 
عــن  يقــل  ال  مــا   2021 آذار  حتــى   2017
23705 مواطــن ســوري مدنــي مــن قبــل 
علــى  يتوزعــون  النــزاع  أطــراف  كافــة 

التالــي: النحــو 

قوات النظام السوري
تنظيم داعش

هيئة تحرير الشام
قوات سوريا الديمقراطية

قوات الجيش الوطني/فصائل المعارضة

      جيم: مسار أستانا:

جمعت مباحثات أستانا وفودًا من النظام السوري 
مــن جهــة وفصائــل المعارضــة مــن جهــة أخــرى 
إيــران  وانضمــت  وتركيــا  روســيا  مــن  كل  برعايــة 
لهمــا الحقــًا، وقــد عقــدت 15 جولــة علــى مــدار قرابــة 
أربــع ســنوات فــي العاصمــة الكازخيــة أســتانا )نــور 
ســلطان( )عــدا الجولــة العاشــرة التــي عقــدت فــي 
أبــرز مــا  يلــي  الروســية(، وفيمــا  مدينــة سوتشــي 
أفضــت إليــه بعــض الجــوالت، أمــا بقيــة الجــوالت 
تخــرج  لــم  روتينيــة  نقاشــات  عــن  عبــارة  فكانــت 

بشــيء ملمــوس.

الجولــــــة األولى )23 - 24/ كانون الثاني/ 2017(: تم 
خاللهــا التأكيــد علــى الحــل السياســي في ســوريا، 
اتفــاق  وفود روســيا وتركيا وإيران إلى  وتوصلــت 
علــى إنشــاء آليــة ثالثيــة لمراقبــة تنفيذ وقــف إطالق 

النــار في ســوريا.

2017(: نجــم  أيــار/   /5  -  4( الرابعــــــة  الجولـــــــــة 
خفــض  مناطــق  إقامــة  علــى  االتفــاق  عنهــا 
عاجــل،  بشــكل  العنــف  إنهــاء  التصعيد بهــدف 
ظــروف  وخلــق  اإلنســاني،  الوضــع  وتحســين 
مالئمــة لدفــع التســوية السياســية. تشــمل هــذه 
مــن  محافظة إدلب وأجــزاء  )1(كامــل  المناطــق: 
أجــزاء   )2( وحمــاة،  محافظات الالذقية وحلــب 
مــن  أجــزاء   )3( وحمــص،  حمــاة  محافظتــي  مــن 
محافظتــي درعا والقنيطــرة، )4( منطقــة الغوطــة 

دمشــق. بريــف  الشــرقية 

الجولــة الثامنــة )21 - 22/ كانــون األول/ 2017(: تــم 
فيهــا اعتمــاد إنشــاء مجموعة عمــل بهدف ضمان 
اإلفــراج المتبــادل عــن المعتقليــن/ المختطفيــن 
مــن قبــل األطــراف المتنازعــة، كمــا تــم التأكيــد علــى 
دعــم الــدول الضامنــة عقــد “مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

الســوري” فــي سوتشــي فــي كانــون الثانــي/ 2018.

شــباط/   /17  -  16( عشــرة  الخامســة  الجولــة 
2021(: عقــدت بحضــور غيــر أو بيدرســن، المبعــوث 
عــام،  قرابــة  دام  انقطــاع  بعــد  لســوريا،  األممــي 
الـ15 علــى ضــرورة دعــم  وأكد بيــان جولــة أســتانا 
إدلــب،  منطقــة  فــي  عليهــا  المتفــق  التهدئــة 
وأهميــة دور اللجنــة الدســتورية فــي إعــداد وصياغــة 
إصــالح دســتوري، وضــرورة دعــم وتحســين الوضع 
اإلنســاني فــي ســوريا، والمســاعدة فــي تســهيل 
العــودة اآلمنــة لالجئيــن والنازحيــن فــي ســوريا، وقد 
تقــرر عقــد االجتمــاع الدولــي الســادس عشــر فــي 
مدينــة نــور ســلطان منتصــف عــام 2021 الجــاري.

 
إيــران وروســيا علــى  لقــد اســتولى النظــام الســوري وحليفيــه 
مناطــق خفــض التصعيــد، ولــم يبــَق منهــا ســوى أجــزاء مــن 
محافظــة إدلــب، كمــا لــم ينجــح مســار أســتانا فــي إطــالق ســراح 

معتقــل واحــد، أو مجــرد الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن.

https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/2610777
https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/2610777
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2746041
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2746041
http://www.mfa.gov.tr/astanada-duzenlenen-suriye-konulu-uluslararasi-toplanti-hk-ortak-aciklama_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/astanada-duzenlenen-suriye-konulu-uluslararasi-toplanti-hk-ortak-aciklama_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/astanada-duzenlenen-suriye-konulu-uluslararasi-toplanti-hk-ortak-aciklama_en.en.mfa
https://arabic.rt.com/middle_east/1203501-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8015-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7/
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للتطــورات  تبعــًا  الســيطرة  مناطــق  فــي  كبيــر  تغيــر  ثالثــًا: 
العســكرية، وســالح الطيــران المســؤول األول عــن عمليــات 

القتــل والتدميــر والتشــريد:

تباينــت المواقــع التــي ســيطرت عليهــا األطــراف الفاعلــة بشــكل كبيــر مــا بيــن عــام وآخــر، ولعــَب ســالح الطيــران 
دورًا محوريــًا فــي جميــع الســنوات، وهــذا الســالح متركــز فــي يــد النظــام الســوري أواًل، ثــم التحالــف الدولــي للقضــاء 
علــى تنظيــم داعــش بقيــادة الواليــات المتحــدة بعــد أيلــول/ 2014 ولكــن فــي مناطــق محــددة، ثــم روســيا بعــد أيلــول/ 
2015، ووفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإن ســالح الطيــران ومــا يســتخدمه فــي عمليــات 
القصــف مــن صواريــخ وقنابــل وبراميــل متفجــرة، هــو المتســبب فــي مــا بيــن 70 إلــى 75 % مــن إجمالــي عمليــات القتــل 

والدمــار، وبالتالــي التشــريد.

ونشــير إلــى أنــه وخــالل الســنوات العشــر الماضيــة كانــت هنــاك دعــوات مســتمرة وقــرارات أمميــة ومطالبــات لوقــف 
إطــالق النــار، وإقامــة مناطــق آمنة/عازلة/حظــر طيــران، ومناطــق خفــض تصعيــد، ومــا إلــى ذلــك، لكنهــا جميعــًا 
فشــلت فــي الحفــاظ علــى وقــف إطــالق النــار، والبنــاء عليــه لالنطــالق نحــو انتقــال سياســي، ومــن خــالل مراجعتنــا 
ألبــرز االتفاقــات وجدنــا أن النظــام الســوري وحليفــه اإليرانــي وكذلــك الروســي، لــم يرغبــوا يومــًا فــي وقــف جــدي 
إلطــالق النــار، والســبب الرئيــس هــو عــدم تمكيــن أيــة جهــة مــن بنــاء نمــوذج دولــة مؤسســاتي حضــاري ديمقراطــي، 
يظهــر كبديــل مشــرق عــن النظــام الســوري الدكتاتــوري الفاســد، لهــذا نالحــظ دائمــًا أن أبــرز عمليــات القصــف كانــت 
تســتهدف المراكــز والمنشــآت الحيويــة كالمراكــز الطبيــة، والتعليميــة، واألســواق، لتحطيــم أي شــكل مــن أشــكال 
ــه  ــن ل ــى الموالي ــكل مــن يفكــر بالخــروج عــن ســيطرة النظــام الســوري، ونقــل رســالة إل ــرة ل ــاة، وكــي تصبــح عب الحي
بــأن أوضاعهــم أفضــل بمــا ال يقــارن مــع أوضــاع المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، والتــي تتعــرض 

للقصــف والتشــريد.

مــن جانــب آخــر، فــإن التنظيمــات المتشــددة ال ترغــب بشــكل عــام فــي وقــف إطــالق النــار، وفــي حــلٍّ سياســي، ألنهــا 
تعتــاش وتتمــدد علــى الفوضــى والنزاعــات والقتــال المســتمر، وهــي بهــذه النقطــة تتالقــى أهدافهــا مــع أهــداف 

النظــام الســوري.
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تظهر الخرائط التالية مواقع السيطرة نهاية كل عام بدءًا من آذار 2011 
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رابعــًا: 26 قــرارًا عــن مجلــس األمــن وفشــل ذريــع لمجلــس 
األمــن فــي تطبيقهــا:

ــدء الحــراك الشــعبي،  ــى ب ــد مــن عــام عل ــى مــا بعــد انقضــاء أزي ــرت روســيا صــدور أي قــرار عــن مجلــس األمــن إل أخَّ
وصــدر القــرار األول فــي نيســان/ 2012، كمــا أن جميــع تلــك القــرارات لــم يلتــزم النظــام الســوري بتطبيقهــا حتــى اآلن، 

وفيمــا يلــي نمــاذج عــن فشــل فــي مجلــس األمــن فــي تطبيــق قراراتــه:

ــد باســتخدام إجــراءات إضافيــة فــي حــال اســتمرار اســتخدام النظــام  القــرار رقــم 2139 الصــادر فــي شــباط/ 2014 توعَّ
الســوري للبراميــل المتفجــرة، واســتمرَّ النظــام الســوري فــي اســتخدام البراميــل المتفجــرة دون أي رادع.

لــم يصــدر أي قــرار بموجــب الفصــل الســابع، لكــن القــرارات المتعلقــة باســتخدام األســلحة الكيميائيــة ذكــرت أنــه فــي 
حــال تكــرار االســتخدام فــإن مجلــس األمــن ســوف يتخــذ إجــراءات بموجــب الفصــل الســابع، إال أن النظــام الســوري 
ر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، كمــا أثبتــت ذلــك آليــة التحقيــق المشــتركة التــي أنشــأها مجلــس األمــن بموجــب  كــرَّ
القــرار رقــم 2235 الصــادر فــي آب/ 2015، ولجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، وفريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية 
التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي تقريــره الصــادر فــي نيســان/ 2020، ولــم يتــم اتخــاذ أيــة خطــوات 

بموجــب الفصــل الســابع ضــدَّ النظــام الســوري.
 
قــرارات االنتقــال السياســي )القــرار 2118 الصــادر فــي أيلــول/ 2013، والقــرار 2254 الصــادر فــي كانــون األول/ 2015(، 
لــم تتحقــق أيــة خطــوة جديــة نحــو االنتقــال السياســي منــذ بيــان جنيــف واحــد/ 2012، ونحــن علــى مشــارف انتخابــات 

رئاســية جديــدة ســوف يرشــح بشــار األســد نفســه فيهــا ويفــوز بنســبة عظمــى.

فيمــا يلــي مخطــط عــن أبــرز القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس األمــن المتعلقــة بالنــزاع المســلح الداخلــي فــي ســوريا، 
مــع كلمــات مفتاحيــة عنهــا:

القرار 2042
سمح بنشر 30 

مراقبًا عسكريًا

 

14/ نيسان/ 2012

14/ تموز/ 2014

21/ نيسان/ 2012

15/ آب/ 2014

20/ تموز/ 2012 

24/ أيلول/ 2014

27/ أيلول/ 2013

17/ كانون األول/ 2014

22/ شباط/ 2014

12/ شباط/ 2015

القرار 2043
أنشأ بعثة األمم 
المتحدة للمراقبة

القرار 2059
مّدد هذا القرار بعثة 

األمم المتحدة 
للمراقبة 30 يومًا.

القرار 2118
للتحقق من مخزون 
سوريا من األسلحة 
الكيميائية وتدميرها، 

ودعا إلى عقد محادثات 
جنيف الثانية للسالم، وأيَّد 
إنشاء هيئة حكم انتقالّية 

في سوريا بصالحيات 
تنفيذية كاملة.

 القرار 2139
طالب بالسماح 

بوصول المساعدات 
اإلنسانية في سوريا عبر 

خطوط النزاع، ووقف 
استخدام البراميل 

المتفجرة  وإطالق سراح 
المحتجزين بشكل 

تعسفي، وأعرب عن نية 
اّتخاذ مزيد من الخطوات 
في حالة عدم االمتثال. 

القرار 2165
سمح لألمم المتحدة 

وشركائها بالوصول 
عبر الحدود وعبر 
الخطوط لتقديم 

المساعدات اإلنسانية 
في سوريا دون 

موافقة الدولة، وأنشأ 
آلية مراقبة لمدة 180 

يوماً.

 القرار 2170
أدان تجنيد داعش 

وجبهة النصرة 
لمقاتلين أجانب، 
وأدرج ستة أفراد 
ينتمون إلى تلك 

الجماعات بموجب 
نظام عقوبات 
تنظيم القاعدة 

.1267/1989

القرار 2178

وّسع إطار مكافحة 
اإلرهاب من خالل 

فرض التزامات على 
الدول األعضاء للّرد 

على تهديد المقاتلين 
اإلرهابيين األجانب.

القرار 2191

تجديد اإلذن بوصول 
المساعدات اإلنسانية 

عبر الحدود حتى 10/ 
كانون الثاني/ 2016.

القرار 2199

مالحقة أي تمويل ودعم 

لداعش وجبهة النصرة.

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/en/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/en/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
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القرار 2209

أدان استخدام المواد 
الكيميائية السامة 

مثل الكلور دون توجيه 
االتهام إلى جهة 

ُمحّددة.

القرار 2235 

أنشأ آلية تحقيق 
مشتركة بين األمم 

المتحدة ومنظمة حظر 
األسلحة الكيميائية 
لتحديد المسؤولية 

عن استخدام األسلحة 
الكيميائية

القرار 2249

مكافحة تنظيم داعش 
ومنع األعمال اإلرهابية 

التي يرتكبها التنظيم 
وغيره من المنتسبين 

للقاعدة.

القرار 2254 

وضع خطة وفق 
تسلسل معين إلنجاز 

االنتقال السياسي.

القرار 2258

جّدد اإلذن بتسليم 
المساعدات عبر الحدود 
حتى كانون الثاني/ 2017.

القرار 2268

صادق على وقف 
األعمال العدائية، ودعا 
إلى استئناف المحادثات 

السياسية.

القرار 2314

د والية آلية التحقيق  مدَّ
المشتركة بين األمم 

المتحدة ومنظمة حظر 
األسلحة الكيميائية 

حتى 18/ تشرين الثاني/ 
.2016

 القرار 2319

تجديد والية آلية 
التحقيق المشتركة 
بين األمم المتحدة 

ومنظمة حظر األسلحة 
الكيميائية لسنة أخرى.

القرار 2328

طالب األمم المتحدة 
بالوصول إلى مراقبة 
عمليات اإلجالء من 

حلب.

القرار 2332

جّدد اإلذن بتسليم 
المساعدات عبر الحدود 

حتى 10/ كانون الثاني/ 
.2018

القرار 2336

ب بجهود روسيا  رحَّ
وتركيا إلنهاء العنف في 

سوريا وبدء العملية 
السياسية.

القرار 2393

جّدد اإلذن بتسليم 
المساعدات 

عبر الحدود وعبر 
الخطوط.

القرار 2401 

طالب بوقف األعمال 
العدائية.

 

القرار 2449 

ذن بوصول 
ٕ
تجديد اال

نسانية 
ٕ
المساعدات اال

لى سوريا.
ٕ
عبر الحدود ا

 

 القرار 2504 

د اإلذن بدخول   جدَّ
المساعدات اإلنسانية 
عبر الحدود إلى سوريا 
عبر معبَرين حدوديَّين 

)باب السالم وباب 
الهوى( لمدة ستة 

أشهر.

 

11/ تموز/ 2020

10/ كانون الثاني/ 132020/ كانون األول/ 2018)24/ شباط/ 2018(:19/ كانون األول/ 2017 31/ كانون األول/ 2016
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16 فيتــو دعمــت اســتمرار النظــام الســوري فــي ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية 

وجرائــم الحــرب مــع إفــالت تــام مــن المحاســبة:

ــدَّ إلــى اســتخدامات تعســفية  لــم يقتصــر فشــل مجلــس األمــن علــى عــدم تطبيــق القــرارات الصــادرة عنــه، بــل امت
نــه  ــت جميعهــا لصالــح إفــالت النظــام الســوري مــن العقــاب؛ ممــا مكَّ للفيتــو مــن قبــل كل مــن روســيا والصيــن، صبَّ

مــن تصعيــد اســتخدام العنــف، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وعرقلــة االنتقــال السياســي حتــى اآلن. 

يظهــر المخطــط البيانــي التالــي واقــع اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا والصيــن فــي مجلــس األمــن الدولــي -بشــأن 
الحالــة فــي ســوريا- منــذ آذار 2011 وحصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن قتلــوا علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي 
فــي ظــلِّ هــذا االســتخدام، ويمكــن االطــالع بشــكل تفصيلــي علــى قضيــة االســتخدام التعســفي الفاضــح للفيتــو مــن 

قبــل روســيا والصيــن مــن خــالل  تقريرنــا الصادر فــي تمــوز/ 2020.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12515
https://drive.google.com/file/d/16OKKBYY2ldyOfBMOscGtvHeUAdzdwD7v/view
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ــرز االنتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا فــي  ــة أب خامســًا: حصيل
عشــرة أعــوام:

ألف: القتل خارج نطاق القانون: توثيق مقتل 227413 مدنيًا بينهم 29457 طفاًل و16104 سيدة:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 227413 مدنيــًا، بينهــم 29457 طفــاًل، و16104 ســيدة 
)أنثــى بالغــة( فــي ســوريا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2021، توزعــوا بحســب 

األطــراف علــى النحــو التالــي:

قتــل  ت  عمليــا  ر  ويتصــدَّ االنتهــاكات،  مــن  العظمــى  الغالبيــة  فــي  الرئيــس  المتســبب  الســوري  النظــام  أن  المالحــظ  مــن 
ــة 3 %، أي  ــا، تليــه القــوات الروســية بنســبة قراب ــة 88 % مــن إجمالــي حصيلــة الضحاي المدنييــن فــي ســوريا بنســبة بلغــت قراب
أن النظــام السوري/الميليشــيات اإليرانيــة، والنظــام الروســي مســؤولون عــن قرابــة 91 % مــن المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى 

امتــداد عشــر ســنوات.

مقتل 227413 مدنيًا

مقتل  16104 سيدة )أنثى بالغة(مقتل 29457 طفاًل
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 قسريًا:
ٍ

باء: ما ال يقل عن 149361 معتقل/ مختف
مــارس النظــام الســوري عمليــات االعتقــال التعســفي ثــم االختفــاء القســري كســالح حــرب وقمــع وإرهــاب ضــدَّ 
 اســتراتيجي وواســع النطــاق منــذ األيــام 

ٍ
المطالبيــن بالتغييــر السياســي والمعارضيــن وتجــاه المدنييــن علــى نحــو

األولــى النطــالق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، كمــا اســتخدمت عمليــات االحتجــاز واإلخفــاء القســري مــن قبــل 
 تصاعــدي، وبلغــت أعــداد المعتقليــن أو 

ٍ
بقيــة أطــراف النــزاع، واســتمرَّ اســتخدامها علــى مــدى عشــر ســنوات علــى نحــو

المختفيــن قســريًا  قرابــة الـــ 149 ألــف مواطــن ســوري، وهــو رقــم مرعــب مقارنــة بعدد الســكان البالــغ 23 مليون -قبل 
بــدء الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 - وُنشــير إلــى أن هــذه الحصيلــة هــي مــا تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان مــن تســجيلها وفقــًا للمعاييــر الــواردة فــي منهجيتنــا، وفــي معظــم األحــوال تتشــابه طريقــة االعتقــال 
مــع الخطــف إذ تقــوم العناصــر المســؤولة عــن االعتقــال باختطــاف الضحيــة مــن مــكان تواجــده دون التصريــح عــن 
نفســها أو إظهــار المذكــرة القضائيــة وهــو مــا ُيعــدُّ أشــبه بعمليــة خطــف، ثــم تنكــر الجهــات التــي قامــت باالعتقــال 

المســؤولية عنهــا وتتحــول الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت إلــى اختفــاء قســري.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 149361 شــخصًا، بينهــم 4924 طفــاًل و9264 ســيدة )أنثــى 
بالغــة(، ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي ســوريا، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، منــذ 

آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2021، توزعــوا بحســب األطــراف علــى النحــو التالــي:

توزعــت حصيلــة الضحايــا المدنيين علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة على مــدى الســنوات العشــر الماضيــة 
علــى النحــو التالــي:
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توزعــت حصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة على مــدى الســنوات 
العشــر الماضيــة علــى النحــو التالــي:

تاء: التعذيب: توثيق مقتل ما ال يقل عن 14506 شخصًا بسبب التعذيب بينهم 180 طفاًل و92 سيدة:
طــوال عشــر ســنوات منــذ انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار/ 2011 مــورس التعذيــب فــي ســوريا 
ــزاع قــد مارســت جريمــة التعذيــب بشــكل أو بآخــر، إال أنَّ النظــام  علــى نطــاق واســع، وصحيح أنَّ جميــع أطــراف الن
الســوري المســيطر علــى أجهــزة الجيــش واألمــن والقضــاء قــد قــام باعتقال مــا ال يقل عن 1.2 مليون مواطن ســوري 
ــن،  ــر مــن المعتقلي ــى اآلن العــدد األكب ــه حت ــزال لدي ــة، وال ي ــب والمذل ــواع التعذي ــوع مــن أن تعرضــوا بشــكل أو آخــر لن
ل قرابــة 85 % منهــم إلــى مختفيــن قســريًا، إضافــة إلــى وجــود  ونظــرًا لهــذا العــدد الهائــل مــن المعتقليــن، الذيــن تحــوَّ
أربعــة أجهــزة أمــن لديهــا مــع فروعهــا عشــرات اآلالف مــن الموظفيــن العامليــن لديهــا، تمــارس جميــع فروعهــا 
ــة؛  ــة الصحي فــي المحافظــات الســورية كافــة التــي تســيطر عليهــا أســاليب مشــابهة مــن التعذيــب وإهمــال الرعاي
نظــرًا لذلــك فــإن حصيلــة ضحايــا التعذيــب لــدى قــوات النظــام الســوري هــي األعلــى بفــارق شاســع عــن كل أطــراف 
النــزاع األخــرى، والســبب األساســي للوفيــات بســبب التعذيــب هــو إهمــال الرعايــة الصحيــة بعــد اإلصابــة باألمــراض، 
ــي  ــب الت ــرز أســاليب التعذي ــل أب ــر مفصَّ لنا فــي تقري ــى المــوت، وقــد ســجَّ ــم دون عــالج حت ــرك الشــخص يتأل حيــث يت
اســتخدمتها قــوات النظــام فــي مراكــز احتجازهــا والمشــافي العســكرية التابعــة لها، التي بلغــت 72 أســلوبًا للتعذيــب 
الجســدي والنفســي والجنســي، وقــد اتبعــت بقيــة أطــراف النــزاع/ القــوى المســيطرة أســاليب تعذيــب مشــابهة أدت 

إلــى حــاالت وفيــات.
 

https://sn4hr.org/arabic/?p=11639
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ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 14506 شــخصًا، بينهــم 180 طفــاًل، و92 ســيدة 
)أنثــى بالغــة(، بســبب التعذيــب فــي ســوريا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 

ــي: 2021، توزعــوا حســب األطــراف علــى النحــو التال

توزعت حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب على مدى السنوات العشر الماضية على النحو التالي:
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ثــاء: حصيلــة أربعــة أنــواع مــن األســلحة: البراميــل المتفجــرة، األســلحة الكيميائيــة، الذخائــر العنقوديــة، 
األســلحة الحارقــة:

واحد: البراميل المتفجرة: تسجيل ما ال يقل عن 81916 برمياًل متفجرًا ألقاها النظام السوري على سوريا:
تعتبــر البراميــل المتفجــرة الســالح األقــل تكلفــة التــي اســتخدمها ســالح الجــو التابــع للنظــام الســوري ويمتــاز 
بعشــوائيته الكبيــرة، وقوتــه التدميريــة الهائلــة. عمــد النظــام الســوري الســتخدامه فــي حمالتــه العســكرية الكبيــرة 
التــي يشــنها فــي ســبيل ســيطرته علــى مناطــق جديــدة. وتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
إلــى أن أول اســتخدام موثَّــق للبراميــل المتفجــرة كان فــي 18/ تمــوز/ 2012 فــي مدينــة داعــل بدرعــا، الحصيلــة الســنوية 
األكبــر الســتخدام البراميــل المتفجــرة كانــت فــي العــام الرابــع مــن الحــراك الشــعبي )آذار/ 2014 - آذار/ 2015( تــاله 
العــام الخامــس )آذار/ 2015 - آذار/ 2016( وقــد رصدنــا قيــام النظــام الســوري باســتخدام البراميــل المتفجــرة كســالح 

كيميائــي، وكســالح حــارق.

لقــاء طيــران النظــام الســوري المروحــي وثابــت الجنــاح قرابــة 81916 
ٕ
نســان ا

ٕ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اال

بت فــي مقتــل 11087 مدنيــًا، بينهــم  برميــاًل متفجــرًا منــذ ٔاول اســتخدام موثــق لهــا فــي تمــوز/ 2012 حتــى آذار/ 2021، تســبَّ
1821 طفــاًل و1780 ســيدة.

توزعت حصيلة البراميل المتفجرة بحسب السنوات على النحو التالي:

 

اثنان: األسلحة الكيميائية توثيق 222 هجومًا كيميائيًا:
اســتخدم النظــام الســوري الســالح الكيميائــي فــي ســبيل إرهــاب المجتمــع الســوري وكانــت جــلُّ الهجمــات علــى 
مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة الســورية، وعلــى الرغــم مــن تعهــد روســيا بعــد هجــوم الغوطتيــن )فــي 21/ آب/ 
2013( بتســليم النظــام الســوري أســلحته الكيميائيــة وعــدم اســتخدامها مطلقــًا، إال أنَّ الهجمــات لــم تتوقــف فــي 
ــذي شــنته قــوات النظــام الســوري  ــي ال ــة 2118 و2209 و2235. ُيعــد الهجــوم الكيميائ خــرق واضــح للقــرارات األممي
علــى حــي البياضــة فــي مدينــة حمــص فــي 23/ كانــون األول/ 2012 الهجــوم الموثــق األول فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان.
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وثَّقنا ما ال يقل عن 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا
منذ كانون األول/ 2012 حتى آذار/ 2021 يتوزَّعون

بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي:
النظام السوري: نفذ 217 هجومًا كيميائيًا في مختلف

المحافظات السورية.
تنظيم داعش: نفذ 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب.

توزعت هجمات قوات النظام السوري بحسب قرارات مجلس األمن على النَّحو التالي:
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أواًل: قبل قرار 

مجلس األمن رقم 

2118 الصادر في

27/ أيلول/ 2013: 

33 هجومًا

ثانيًا: بعد قرار 

مجلس األمن رقم 

2118 الصادر في

27/ أيلول/ 2013 حتى اآلن:

184 هجومًا

ثالثًا: بعد قرار 

مجلس األمن رقم 

2209 الصادر في 

6/ آذار/ 2015:

 115 هجومًا

رابعاً: بعد تشكيل آلية 

األمم المتحدة وقرار 

مجلس األمن رقم 2235 

الصادر في 7/ آب/ 2015:

 59 هجومًا

بت جميــع الهجمــات فــي مقتــل 1510 أشــخاص يتوزعــون إلــى 1409 مدنيــًا بينهــم 205 طفــاًل و260 ســيدة  وقــد تســبَّ
)أنثــى بالغــة( و94 مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة، و7 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا فــي ســجون 
ــة 11212 شــخصًا،  ها النظــام الســوري، إضافــة إلــى إصاب المعارضــة المســلحة، جميعهــم قضــوا فــي هجمــات شــنَّ

11080 منهــم أصيبــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري و132 أصيبــوا فــي هجمــات شــنها تنظيــم داعــش.
 

ثالثة: الذخائر العنقودية: توثيق 494 هجومًا:
اســتخدمت قــوات النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة بكثافــة فــي إطــار حربهــا علــى المدنييــن، وُتشــير قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أنَّ أول اســتخدام موثَّــق للذخائــر العنقوديــة وقــع فــي تمــوز/ 2012، وشــهدت 
ــر  ــر مســبوق فــي اســتخدام الذخائ ــدًا غي ــي تلــت التَّدخــل العســكري الروســي في 30/ أيلــول/ 2015 تصعي ــة الت الحقب
العنقوديــة، كمــا تــمَّ تجريــب نمــاذج جديــدة مــن الذخائــر لــم تشــهدها الســاحة الســورية ســابقًا، ســواء التي ُتلقــى مــن 
ــات وراجمــات صواريخ، واســتمرت قــوات الحلــف الســوري الروســي  ــُق عبــر منصَّ ــة التي ُتطَل ــر األرضيَّ الجــو، أو الذخائ
به هــذه الذخائــر  مــًا عســكريًا علــى الرغــم مــن كل مــا ُتســبِّ تســتخدم هــذه األســلحة فــي إطــار عمليــات تخــدم تقدُّ

هات ُمخيفــة ســوف ُتعانــي منهــا الدولــة الســورية ألجيــال قادمــة. ومخلفاتهــا الفرعيــة مــن إصابــات بليغــة وتشــوُّ
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ذتهــا  لنا مــا ال يقــل عن 494 هجومــًا بذخائر عنقوديــة نفَّ ســجَّ
قــوات الحلــف الســوري الروســي فــي ســوريا منذ أول اســتخدام 
موثــق لهــذا الســالح فــي تمــوز/ 2012 حتــى آذار/ 2021 تتــوزعَّ 

علــى النحــو التالــي:
-        قوات النظام السوري: 250 هجومًا

-        القوات الروسية: 236 هجومًا
-        هجمات روسية/ سورية: 8 هجمات

بت تلــك الهجمات فــي مقتــل 1042 مدنيــًا بينهــم 389 طفــاًل و217 ســيدة )أنثــى بالغــة( إثــَر هجمــات بذخائــر  تســبَّ
تها قــوات الحلــف الســوري الروســي منــذ تمــوز/ 2012 حتــى آذار/ 2021. عنقوديــة شــنَّ

كمــا وثَّقنــا مقتــل مــا ال يقــل عن 361 مدنيــًا بينهــم 112 طفــاًل و31 ســيدة )أنثــى بالغــة( إثــر انفجــار ذخائــر فرعيــة تعــود 
ــوا نتيجــة انفجــار  ــن ُأصيب ــد عــدد الجرحــى الذي ــة تحدي ــى الرَّغــم مــن صعوب ــر عنقودية، وعل ــى هجمــات ســابقة بذخائ إل
ره بـــقرابة 4350 مدنــي تعــرَّض لإلصابــة، عــدد كبيــر  الذخائــر العنقوديــة إال أنَّ الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ُتقــدِّ

عــم. أهيــل والدَّ منهــم تعــرَّض لبتــر فــي األطــراف ويحتاجــون أطرافــًا صناعيــة وسلســلة مــن عمليــات إعــادة التَّ

أربعة: األسلحة الحارقة: توثيق 171 هجومًا باألسلحة الحارقة:
تســتخدم األســلحة الحارقــة فــي العمليــات العســكرية، ويكــون اســتخدامها بغــرض إخفــاء تحــرُّك القــوات البريــة، كمــا 
ــل الدخــان المنبعــث أنظمــة تتبــع األســلحة الموجهــة باألشــعة تحــت الحمــراء، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســجلنا  ُيعطِّ
اســتخدام قــوات الحلــف الســوري الروســي لهــذا الســالح العشــوائي فــي هجمــات ضــد مناطــق مأهولــة بالســكان أو 
ز لدينــا فرضيــة  مناطــق زراعيــة، لــم يكــن هنــاك تحــرُّك لقــوات بريــة روســية – ســورية - إيرانيــة باتجاههــا؛ األمــر الــذي عــزَّ
ــم يكــن بهــدف عســكري مطلقــًا، واألســلحة الحارقــة  أن اســتخدامها كان بغــرض إحــداث ضــرر مــادي، وبشــري، ول
هــي أســلحة مفرطــة فــي العشــوائية، وُتشــبه إلــى حــد بعيــد الذخائــر العنقوديــة، مــن ناحيــة ســعة االنتشــار مــن جهــة، 

وإمكانيــة اشــتعالها الحقــًا مــن جهــة ثانيــة.

وقــد اســتخدمت األســلحة الحارقــة -قــد تحتــوي علــى )الفوســفور أو الثيراميــت أو النابالــم(-، بشــكل واســع مــن قبــل 
النظــام الســوري منــذ عــام 2012، ومــع تدخــل القــوات الروســية فــي عــام 2015 الحظنــا ارتفاعــًا شــديدًا حتــى عــن وتيــرة 
ــد  اســتخدام النظــام الســوري نفســه، وإن هــذا الكــم الهائــل مــن الحــوادث، ُيشــير إلــى نمطيــة وال مبــاالة وأحيانــًا َتعمُّ

مــن قبــل القــوات الروســية فــي إلحــاق الضــرر بالمواطــن واألراضــي الســورية.
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بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
لنا مــا ال يقــل عــن 171 هجومــًا بأســلحة حارقــة علــى  فقــد ســجَّ
عــت  ــة ســكنّية، منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2021 توزَّ مناطــق مدنيَّ

بحســب مرتكــب االنتهــاك:
-        قوات النظام السوري: 41 هجومًا.

-        القوات الروسية: 125 هجومًا.
ة في مدينة الرقة. -        قوات الّتحالف الدولي: 5 هجومًا ضدَّ أحياء سكنيَّ

جيم: االعتداءات على المراكز الحيوية المدنية:
اســتهدفت أطراف النزاع/القــوى المســيطرة العديــد مــن المراكــز الحيويــة، ولــم تقتصــر االعتــداءات علــى قصفهــا 
فقــط، بــل قامــت بتحويــل العشــرات مــن هــذه المراكــز الحيويــة إلــى ثكنــات عســكرية أو مراكــز اعتقــال فــي المناطــق 

ــزاع األخــرى. التــي يســيطر عليهــا؛ مــا يجعلهــا عرضــة الســتهدافها مــن قبــل أطــراف النِّ

ــد اســتهدافه وتخريبــه  وفــي كثيــر مــن األحيــان وثَّقنــا هجمــات متكــررة علــى المركــز الحيــوي ذاتــه، مــا ُيشــير إلــى تعمُّ
 خــاص الحظنــا اتبــاع قــوات النظــام الســوري وحليفــه الروســي تكتيكًا 

ٍ
وإحــداث ضــرر بالــغ فــي البنــى التحتيــة. وعلــى نحــو

معينــًا فــي معظــم عملياتهــا العســكرية التــي أســفرت عــن تقــدم علــى األرض، يبــدأ بفــرض حصــار علــى المنطقــة ثــم 
قصــف المراكــز الحيويــة فيهــا، وتعتمــد هــذه االســتراتيجية البربريــة علــى دفــع األهالــي إلــى اليــأس والنــزوح، فعندمــا 
تقصــف المراكــز الطبيــة ومراكــز الدفــاع المدنــي واألســواق فهــذه رســالة عنيفــة واضحــة بأنــه ال يوجــد أي خيــار ســوى 

االستســالم أو الرحيــل )وذلــك فــي ظــلِّ انعــدام خيــار أي تدخــل دولــي لحمايــة المدنييــن فــي ســوريا(.

وقــد ســجلنا منــذ آذار/ 2011 مــا ال يقــل عــن 863 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة، و1393 علــى أماكــن عبــادة. كمــا 
ســجلنا تضــرر 1584 مدرســة، بعضهــا تعــرض ألزيــد مــن اعتــداء. ووفــق مــا تــم توثيقــه لدينــا يتحمــل الحلــف الســوري 

الروســي اإليرانــي مســؤولية قرابــة 89 % مــن حصيلــة هــذه الحــوادث.
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سادســاً: التشــريد القســري ألكثر من نصف الشعب السوري 
مــا بيــن نــازح والجئ:

ســاهمت مختلــف أنــواع االنتهــاكات وبشــكل أساســي التــي ذكــرت ســابقًا فــي توليــد حالــة مــن اإلرهــاب والرعــب فــي 
نفــوس الســوريين؛ ممــا دفعهــم للنــزوح واللجــوء، فالقصــف العشــوائي دمــر أحيــاء بأكملهــا، ومالحقــات األجهــزة 
األمنيــة التــي مــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن، وحصــار مناطــق بأكملهــا بشــكل جماعــي، ثــم عقــد اتفاقيــات مصالحــة 
إجباريــة تهــدف إلــى تشــريد أهلهــا، جميــع ذلــك ســاهم فــي تشــريد قســري متواصــل علــى مــدى عشــر ســنوات، 
وتشــير تقديــرات المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن إلــى قرابــة 13 مليــون ســوري مــا بيــن نــازح والجــئ، يتوزعــون علــى 

النحــو التالــي:

-        قرابة ستة ماليين نازح داخليًا بعضهم نزح أزيد من مرة.
-        قرابة 7 ماليين الجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.

ت االنتهــاكات بحقهــم إلــى عمليــات نهــب طالــت  لــم يكتفــي النظــام الســوري وحلفــاؤه بتشــريد الســكان بــل امتــدَّ
منازلهــم التــي غادروهــا، بمــا يشــمل ســرقة حتــى مــواد اإلكســاء، إضافــة إلــى االســتيالء علــى األراضــي الزراعيــة التــي 
يمتلكونهــا عــن طريــق المــزادات العلنيــة وقــد أصدرنــا تقريــرًا عــن األراضــي الزراعيــة التــي اســتولى عليهــا النظــام 
الســوري فــي ريفــي إدلــب وحمــاة، كمــا أننــا ســجلنا عمليــات انتقاميــة تحمــل صبغة طائفيــة لنبش قبــور ذوي النازحين 

والالجئيــن وإخــراج الجثاميــن منهــا ورميهــم فــي أماكــن مجهولــة.

ت علــى مســاحات شاســعة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات  بــدأ ظهــور المخيمــات منــذ عــام 2012 وامتــدَّ
النظــام الســوري ومــع تقلــص هــذه المناطــق باتــت المخيمــات مقتصــرة علــى منطقــة إدلــب في شــمال غرب ســوريا 

وفــي شــمال شــرق ســوريا ومنطقــة التنــف “مخيــم الركبــان”، وُتعــد منطقــة إدلــب هــي الخــزان األضخــم للنازحيــن.

ُتعانــي المخيمــات عمومــًا مــن فقــدان البنــى التحتيــة، ونقــص المســاعدات اإلنســانية والطبية حيث تعجــز المنظمات 
ــن أزيــد مــن 98 % منهــم مــن العــودة إلــى  الموجــودة عــن الوفــاء باحتياجاتهــم؛ نظــرًا لضخامــة أعدادهــم وعــدم تمكُّ
منازلهــم، وتــزداد معاناتهــم فــي الظــروف الجويــة القاســية ســواء فــي الصيــف أو الشــتاء، وقــد فاقــم وبــاء كوفيــد- 19 

مــن معاناتهــم.

الشــمال  إلــى  إدلــب  محافظــة  فــي  وســراقب  الزاويــة  جبــل  منطقــة  أهالــي  نــزوح 
الســوري اثــر الحملــة العســكرية الشرســة لقــوات الحلــف الســوري الروســي علــى 

2020 الثانــي/  كانــون   /27  - مناطقهــم 

https://sn4hr.org/arabic/?p=13171
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سابعًا: إدارة كارثية وغير مبالية بتفشي وباء كوفيد- 19:

إنَّ إهمــال النظــام الســوري وإدارتــه الكارثيــة للدولــة الســورية علــى مــدى الســنوات الماضية هــي ذاتهــا فــي ظــلِّ 
جائحــة كوفيــد- 19، ونعتقــد أن اإلحصائيــات التــي يصدرهــا لحصيلــة اإلصابــات والوفيــات بالوباء غيــر دقيقــة علــى 

اإلطــالق بســبب ضعــف عمليــات الفحــص والمراقبــة.

يجــب أن نتذكــر دائمــًا أن النظــام الســوري وحليفــه الروســي متَّهمــان بشــكل أساســي بتدمير وقصــف معظــم 
المراكــز الطبيــة فــي ســوريا، حيــث وثقنــا 751 حادثــة اعتــداء علــى المنشــآت الطبيــة، وبقتــل مــا ال يقــل عــن 721 مــن 
الكــوادر الطبية بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى آذار/ 2021، ولــو 
ــكان بالحــدِّ األدنى أفــرج عــن مــا ال يقــل عــن 3329 مــن  ــن الســوريين ل ــاة المواطني ــرث بحي أن النظــام الســوري يكت
العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ال يزالــون قيــد االعتقــال/ االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، 
ــع المناشــدات بضــرورة اإلفــراج الفــوري عنهــم؛ نظــرًا لحاجــة المجتمــع الماســة إليهــم، بعــد  ــى الرغــم مــن جمي عل

ــة عــام علــى انتشــار فيــروس كوفيــد- 19 فــي ســوريا، وظهــور ســالالت جديــدة منــه. مضــي قراب
 

تــم اإلعــالن رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري عــن 15588 حالــة إصابــة، و1027 حالــة وفــاة. 
منــذ أول حالــة تــم اإلعــالن عنهــا فــي آذار/ 2020 حتــى آذار/ 2021، فيمــا بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة لإلصابــات وحــاالت 
الوفــاة بوبــاء كوفيــد- 19 فــي شــمال غــرب ســوريا، وفــَق مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكر EWARN حتــى آذار/ 2021، 21175 
حالــة إصابــة، و459 حالــة وفاة، أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا، فقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى آذار/ 
2021، 8608 حــاالت، منهــا 321 حالــة وفاة، وفــَق مــا تــم اإلعــالن عنــه مــن قبــل هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة 
لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أن األطــراف المســيطرة فــي ســوريا لــم تتخــذ إجــراءات صارمــة ومدروســة للحــدِّ 

مــن انتشــار الوبــاء وفــرض اإلجــراءات االحترازيــة التــي تنــصُّ عليهــا منظمــة الصحــة العالميــة.

 

ثامنًا: تشــريد 13 مليون مواطن وشــبكات الفســاد المافيوية 
وأزمــة مصــارف لبنــان، األســباب الرئيســة وراء تدهــور قيمــة 

الليــرة واالنهيــار االقتصادي:

أعلن برنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة، فــي 13/ شــباط/ 2021، أّن 12.4 مليــون شــخص فــي ســوريا 
باتــوا يعانــون مــن نقــص الغــذاء فــي نهايــة عــام 2020 )مــا نســبته 60 % مــن إجمالــي الســكان(.

النظــام الســوري بحاجــة لذريعــة أمــام المواليــن لــه وأمــام الــرأي العــام الســوري لتغطيــة األســباب الحقيقيــة وراء 
تدهــور الليــرة الســورية، والــذي تســبَّب فيــه تعاملــه الوحشــي منــذ األيــام األولــى مــع المظاهــرات الســلمية وصــواًل 
إلــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وإخفــاء عشــرات آالف الســوريين وتشــريد المالييــن، وقــد وضــع كامــل اللــوم 
فيمــا يخــص تدهــور االقتصــاد علــى العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة عليــه، متجاهــاًل أن العقوبــات ســببها ارتكابــه 
جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، ولــم تكــن لتفــرض بــدون ذلــك، ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

http://sn4hr.org/arabic/?p=12188
http://sn4hr.org/arabic/?p=12188
http://sn4hr.org/arabic/?p=12188
http://sn4hr.org/arabic/?p=12662
https://drive.google.com/file/d/1yKsN3g4IN4FYhPMm3b7Knmfh_Gi0lZW6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKsN3g4IN4FYhPMm3b7Knmfh_Gi0lZW6/view?usp=sharing
http://sn4hr.org/arabic/?p=12662
https://drive.google.com/file/d/1yKsN3g4IN4FYhPMm3b7Knmfh_Gi0lZW6/view?usp=sharing
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
https://www.sana.sy/?p=1326540
https://www.sana.sy/?p=1326540
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-248.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-248.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-248.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-248.pdf
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1549392488584016
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1549392488584016
https://ar.wfp.org/emergencies/syria-emergency?_ga=2.83999321.157978828.1615612171-173092749.1614863065
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أنَّ العوامــل الرئيســة وراء انهيــار االقتصــاد الســوري هــي باختصــار:

تدميــر أحيــاء ومنشــآت حيويــة بأكملهــا، وُتعتبــر الهجمــات الجويــة بالصواريــخ مســؤولة عــن الغالبيــة العظمــى . 1
مــن الدمــار، وتليهــا الهجمــات بالبراميــل المتفجــرة.

 تشــريد قرابــة 13 مليــون ســوري، مــن بينهــم عاملــون وفنيــون وكفــاءات وتجــار كان لهــم دور كبيــر فــي دعــم . 2
عجلــة االقتصــاد، واألســباب الرئيســة التــي تدفــع إلــى التشــريد هــي دمــار المنــازل والمحــالت التجاريــة واالعتقــال 

ــاري. ــد اإلجب ــب والتجني والتعذي
ــات العســكرية لمواجهــة الحــراك الشــعبي . 3 ــة الســورية واالحتياطــي النقــدي فــي العملي اســتنزاف مــوارد الدول

ــف الثمــن. والتغييــر السياســي مهمــا كلَّ
 اســتمرار أزمــة المصــارف اللبنانيــة التــي كانــت المعبــر األساســي للنظــام الســوري إلــى العالــم الخارجــي، حيــث تتــم . 4

مــن خــالل معظمهــا عمليــات الشــراء ثــم إدخــال مختلــف البضائــع إلــى ســوريا.
الغالبيــة . 5 بيــن  الفســاد  إيــران، وتفشــي  المفروضــة علــى   أســباب إضافيــة مثــل: جائحــة كورونــا والعقوبــات 

العظمــى مــن مؤسســات النظــام الســوري، والخــالف مــع رامــي مخلــوف ابــن خــال بشــار األســد وأحــد أثــرى 
ــة مــن  ــات مــن الســلع والخدمــات برعاي ــى مــدى عقــود مئ ــذي احتكــر عل الشــخصيات فــي النظــام الســوري، وال

بشــار األســد وأجهزتــه األمنيــة.
أخيــرًا عــدم رغبــة النظــام الســوري بإيقــاف الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم الحــرب وإطــالق ســراح عشــرات آالف . 6

المعتقليــن، واالنخــراط فــي انتقــال سياســي؛ ممــا يســاهم فــي رفــع العقوبــات وبــدء دوران عجلــة االقتصــاد.

وبــدون شــكٍّ فــإن للعقوبــات أثــر علــى المجتمــع الســوري، لكنــه هامشــي مقارنــة مــع األســباب الســتة آنفــة الذكــر، 
وقــد تحدثنــا عــن ذلــك في تقريــر موســع.

ــرًا وبمعــدالت قياســية عــالوة علــى شــحِّ المــواد األساســية فــي مناطــق ســيطرة  لقد شــهدت األســواق غــالًء كبي
قــوات النظــام الســوري، كما تأثــرت كافــة القطاعــات التــي تشــكل الداعــم الرئيــس لدخــل المواطنيــن بهــذا االنهيــار 
وعلــى رأســها الزراعــي والصناعــي، مــا أســهم بشــكل كبيــر فــي انتشــار واســع لظواهــر البطالــة والتســول والتشــرد، 
كمــا ارتفــع معــدل حــوادث الخطــف والســرقة والقتــل واالنتحــار، خاصــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري.

تاسعًا: مسار المحاسبة:

نتيجــة الرتــكاب النظــام الســوري انتهــاكات فظيعــة وصــل بعضهــا إلــى جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، فرضــت 
ه العديــد مــن دول العالــم عقوبــات سياســية واقتصاديــة، مــن أبرزهــا العقوبــات األوروبيــة، واألمريكيــة، وقانــون  ضــدَّ

ــز النفــاذ فــي حزيــران/ 2020، وعقوبــات كنديــة وتركيــة ويابانيــة وأســترالية. قيصــر الــذي دخــل حيِّ

أمــا علــى صعيــد المحاســبة الجنائيــة، فســوريا لــم تصــادق علــى الميثــاق األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
وبالتالــي فهــي ليســت طرفــًا فيهــا، ومنــع الفيتــو الروســي/الصيني أيــة إحالــة مــن مجلــس األمــن للحالــة فــي ســوريا 
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفشــل مجلــس األمــن فــي تأســيس محكمــة جنائيــة خاصــة بســوريا، ولــم يقــم أي 

ــة. ــزاع بإجــراء تحقيقــات ومحاكمــات جدي طــرف مــن أطــراف الن

https://sn4hr.org/arabic/?p=12152
https://www.bbc.com/arabic/world-53041239?at_custom3=BBC+Arabic&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=438B8BDE-B084-11EA-BF19-401E3A982C1E&at_custom2=twitter&at_campaign=64
https://www.bbc.com/arabic/world-53041239?at_custom3=BBC+Arabic&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=438B8BDE-B084-11EA-BF19-401E3A982C1E&at_custom2=twitter&at_campaign=64
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وقــد أنشــأت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اآلليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة فــي نهايــة عــام  2016 1، وتتركــز 
ــة،  ــة أو محلي ــاء ملفــات مــن أجــل اســتخدامها فــي محاكمــات دولي ــة وبن ــات واألدل مهامهــا فــي جمــع وتحليــل البيان

لكنهــا ليســت محكمــة أو إدعــاء عــام.

ــة للبعــض مــن دول  ــة المحلي ــة القضائي ــة، والوالي ــة العالمي ــة القضائي ــًا هــو الوالي ــاح حالي ــد المت ــار الوحي ويبقــى الخي
ــز معظمهــا وفقــًا لتقريــر صــادر عــن هيومــان  ــا ويتركَّ العالــم، وهنــاك العديــد مــن الشــكاوى والتحقيقــات والقضاي
ــة  ــب المنخفضــة فــي هيكلي ــة، كمــا أن معظمهــم مــن أصحــاب الرت ــر الدول ــن مــن غي رايتــس ووتــش بحــق الفاعلي

صنــع القــرار.

ين عــن النظــام الســوري، وقد أصــدرت المحكمة  ومــن أبــرز هــذه المحاكمــات كانــت محاكمــة أنــور ر.، وإيــاد غ.، المنشــقَّ
فــي شــباط/ 2021 علــى إيــاد قــرارًا قابــاًل لالســتئناف بالســجن 4 ســنوات ونصــف بتهمــة التواطــؤ وتســهيل ارتــكاب 

جرائــم تعذيــب لقرابــة ثالثيــن معتقــاًل.

وفــي خطــوة مهمــة وذات أثــر أوســع، أعلنت هولندا فــي 18/ أيلــول/ 2020 أنهــا أبلغــت ســوريا نيتهــا محاســَبتها 
علــى انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ال ســيما التعذيــب بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ويمكــن مقاضــاة 
النظــام الســوري أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بموجــب “اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب” ألن ســوريا طــرف فيهــا، 
ــة  ــة المســتقلة وغيرهــا مــن المنظمــات الحقوقي ــق الدولي ــة التحقي ــل لجن ــم اتهــام النظــام الســوري مــن قب وقــد ت
الدوليــة والمحليــة بممارســة التعذيــب بشــكل منهجــي، وعــدم القيــام بــأي تحقيــق فــي ذلــك، وقــد أعلنــت كنــدا فــي 
3/ آذار/ 2021 عــن نيتهــا القيــام بخطــوات مماثلــة، وصــدر فــي 12/ آذار الجــاري بيــان مشــترك عــن كل مــن الحكومتيــن 
الهولنديــة والكنديــة تؤكــدان فيــه تعاونهمــا المشــترك فــي هــذا الســياق، ونحــن ندعــو بقيــة دول العالــم التخــاذ 

خطــوات مشــابهة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ضــدَّ النظــام الســوري. 

علــى الرغــم مــن كل ذلــك، مــا زال اإلفــالت مــن العقــاب ســيد الموقــف فــي ســوريا، ومــا زال مرتكبــوا االنتهــاكات 
يمارســونها حتــى اآلن، وال بــدَّ مــن المزيــد مــن العقوبــات واإلجــراءات العاجلــة لــردع مرتكبــي االنتهــاكات وإيقــاف 

الجرائــم ضــد اإلنســانية ومحاســبة المســؤولين الكبــار أصحــاب القــرار الحقيقــي. 

عاشرًا: االستنتاجات والتوصيات:
 

لقــد وافقــت الــدول باإلجمــاع فــي مؤتمــر القمــة العالمــي فــي عــام 2005 2 علــى مســؤولية كل دولــة عــن حمايــة 	 
ــم، ومنــع  ــم الحــرب، إنَّ هــذه المســؤولية تســتلزم منــع هــذه الجرائ ســكانها مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائ
التحريــض علــى ارتكابهــا بكافــة الوســائل الممكنــة، وعندمــا تخفــق الدولــة بشــكل واضــح فــي حمايــة ســكانها 
مــن الجرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي بارتــكاب هــذه الجرائــم كمــا فــي حالــة النظــام الســوري، فــإن مــن مســؤولية 

المجتمــع الدولــي التدخــل باتخــاذ إجــراءات حمايــة بطريقــة جماعيــة وحاســمة وفــي الوقــت المناســب3.
لقــد انتهكــت كافــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا كاًل مــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 	 

اإلنســان، والنظــام الســوري وحلفــاؤه هــم المرتكــب للكــمِّ األكبــر مــن االنتهــاكات، فضــاًل عــن كونــه مــن المفتــرض 
بــه حمايــة الشــعب والدولــة الســورية باعتبــاره المســؤول أمــام األمــم المتحــدة.

 

 https://undocs.org/ar/A/RES/71/248 ،248 1 األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة 71، القرار

 https://undocs.org/ar/A/RES/60/1 ،138 2 األمم المتحدة، الجمعية العامة، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الفقرة

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1 ،139 3 األمم المتحدة، الجمعية العامة، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الفقرة

https://iiim.un.org/ar/
https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/20/295321#Q8
https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/20/295321#Q8
https://sn4hr.org/arabic/?p=13195
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/minister-of-foreign-affairs-takes-action-on-syrias-human-rights-violations.html
https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2021/03/12/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-their-cooperation-in-holding-syria-to-account
https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2021/03/12/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-their-cooperation-in-holding-syria-to-account
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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التوصيات:

مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة:
يجــب علــى أعضــاء فــي مجلــس األمــن التَّوقــف عــن اســتخدام حــق النقــض لحمايــة النظــام الســوري، الــذي ارتكب 	 

علــى مــدى عشــرة أعــوام مئــات آالف االنتهــاكات، التــي ُتشــكل فــي كثيــر منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حرب.
ــأي مــن قــرارات مجلــس األمــن ســواء المتعلقــة 	  ــزام األطــراف وبشــكل خــاص النظــام الســوري ب ــَر عــدم الت إث

باألســلحة الكيميائيــة أو البراميــل المتفجــرة أو االختفــاء القســري، ال يبقــى أمــام مجلــس األمــن الدولــي بعــد 
عشــر ســنوات ســوى التَّدخــل عســكريًا؛ بهــدف حمايــة المدنييــن الســوريين.

يجب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.	 
إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم 	 

مــن الدمــار والنَّهــب والتخريــب.
دعم حقيقي لالنتقال السياسي ضمن جدول زمني محدد.	 

 
المجتمع الدولي:

لــم يفشــل النِّظــام الســوري فــي حمايــة المواطنيــن علــى مــدى عشــر ســنوات فقــط، بــل هــو مــن كان المرتكــَب 	 
األكبــر لمختلــف أنــواع الجرائــم، ويجــب علــى المجتمــع الدولــي التَّدخــل الفــوري لحمايــة المدنييــن بعــد كل هــذه 

الخســائر التــي فاقــت حــدَّ التَّصــور.
تشــكيل ضغــط حقيقــي علــى روســيا وإيــران واعتبــار أنهمــا شــريَكين رئيَســين فــي االنتهــاكات التــي ترتكــب فــي 	 

ســوريا؛ نظــرًا الســتمرارهما فــي تزويــد النِّظــام الســوري بالســالح، والشــتراكهما المباشــر فــي آالف االنتهــاكات 
بحــق المواطــن الســوري.

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

تقديم مختلف أشكال الدعم للناجين، وألسر الضحايا وبشكل خاص النساء واألطفال.	 

 أطراف النِّزاع:
ســراح 	  وإطــالق  المدنييــن،  وتحييــد  األمــن،  مجلــس  وقــرارات  اإلنســاني،  العرفــي  القانــون  بقواعــد  االلتــزام 

والمفقوديــن. المختفيــن  مصيــر  عــن  والكشــف  التَّعذيــب  وإيقــاف  والرهائــن،  المحتجزيــن 
احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان في المناطق التي يسيطرون عليها.	 

الحكومة الروسية:
الســوري، 	  الشــعب  أبنــاء  مــن  العظمــى  للغالبيــة  المعــادي  الســوري  النظــام  فــي  االســتثمار  عــن  التوقــف 

والمتــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية، ودعــم عمليــة تغييــر سياســي حقيقــي مــن أجــل تحقيــق االســتقرار.
 

قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية:
دعــم عمليــة انتخابــات محليــة فــي شــمال شــرق ســوريا تفضــي إلــى مجالــس محليــة تمثــل أهالــي المنطقــة 	 

وإتبــاع القــوات العســكرية إليهــا، ثــم البــدء فــي دعــم عمليــات إعــادة البنــاء.

شكر وتقدير

ــكر والتَّقديــر ألهالــي الضحايــا وأقربائهــم ولجميــع النشــطاء المحلييــن مــن المجــاالت كافــة، الذيــن لــوال  كل الشُّ
ــى هــذا المســتوى، وخالــص العــزاء ألســر  ــر عل ــا مــن إنجــاز هــذا التقري ــا لمــا تمكنَّ مســاهماتهم وتعاونهــم معن

ــا. الضحاي
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