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أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 
2011، وتأتــي عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى 
رأس قائمــة االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وبــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة 
لــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت 
أن دخلــت أطــراف أخــرى فــي انتهــاك حقــوق المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا 
ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة  فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ
الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء قاعــدة بيانــات واســعة تضــمُّ 
ــا مــن  مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات التــي تمكنَّ

توثيقهــا.

مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا 
ــابقة وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التي وقعت في ســوريا،  السَّ
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر نيســان 2021،  التــي تمكنــا مــن توثيقهــا، وُيركِّ
ويســتعرض حصيلــة الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء 
ــة، التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن  علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط 

التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
حصــل، كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في نيسان:

شــهد نيســان انخفاضــًا فــي وتيــرة عمليــات القصــف المدفعــي والصاروخــي لقــوات النظــام الســوري 
وحلفائــه علــى مــدن وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الغربي وريــف حلب الشــرقي القريبة من 
خطــوط التمــاس، فيمــا شــهدت جبهــات الرويحــة قــرب قريــة ســرجة بريــف إدلــب الجنوبــي اشــتباكات 
ــل المعارضــة مــن جهــة، وقــوات النظــام الســوري مــن  ــر الشــام وفصائ ــة تحري ــن هيئ متقطعــة بي
جهــة أخــرى فــي 21/ نيســان، أعقــب ذلــك قصــف صاروخــي عنيــف مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

علــى قــرى ســرجة وبزابــور ومحيــط مدينــة أريحــا فــي ريــف إدلــب.

فــي 8/ نيســان تســبب صــاروخ مضــاد للــدروع أطلقتــه قــوات النظــام الســوري المتمركــزة فــي قلعــة 
شــلف بريــف الاذقيــة علــى ســيارة مدنيــة علــى مفــرق قريــة الناجيــة بريــف إدلــب الغربــي، تســبَّب 
فــي مجــزرة، قتــل ضحيتهــا ســبعة مدنييــن )رجــان وســيدتان وثاثــة أطفــال(، كمــا تســبَّب بإصابــة 

أطفــال آخريــن، واحتــراق الســيارة.

علــى صعيــد الهجمــات الروســية فقــد شــنَّ الطيــران الحربــي الروســي غــارات عــدة علــى منطقــة شــمال 
هــا علــى مناطــق عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام. وفــي 19/ نيســان قصفــت طائــرة  غــرب ســوريا، كان جلُّ
مســيرة نعتقــد أنهــا روســية صاروخــًا أصــاب صياديــن ســمك علــى أطــراف نهــر العاصــي فــي منطقــة خربــة 

الناقــوس بســهل الغــاب بريــف حمــاة الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل أحدهــم وإصابــة آخــر.

كمــا شــنَّ الطيــران الروســي غــارات جويــة عــدة اســتهدفت باديــة الجبــل البشــري الممتــدة بيــن ريــف الرقــة 
الشــرقي وصــواًل إلــى ريــف ديــر الــزور الغربــي، نعتقــد أنهــا قــد اســتهدفت مواقــع لخايــا تنظيــم داعــش فــي 
الباديــة الســورية التــي يســتخدمها مقــرًا لتنفيــذ هجماتــه علــى قــوات النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة 

لــه فــي الباديــة ذاتهــا.

فــي 16/ نيســان نشــرت وكالــة انترفاكــس الروســية تصريحــًا لســيرغي شــويغو، وزيــر الدفــاع الروســي، نقلــت 
عنــه أن ســوريا ال تــزال بالنســبة لروســيا ســاحة الختبــار أســلحتها العســكرية وقــدرات جنودهــا. نشــير إلــى أنهــا 
ليســت المــرة األولــى التــي يجاهــر فيهــا النظــام باســتخدامه ســوريا حقــًا لتجريــب أســلحته وتدريــب جنــوده، 
ــرة  وفــي اليــوم التالــي كشــفت وســائل إعــام روســية، مــن بينهــا وكالــة فيســتي عــن اســتخدام قواتهــا طائ

مســيرة انتحاريــة فــي ســوريا منــذ عــدة ســنوات ضــد مــن أســمتهم باإلرهابييــن.

رصدنــا فــي نيســان قصفــًا مدفعيــًا متبــاداًل بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى 
منطقــة عفريــن وريــف حلــب الشــمالي الخاضعتيــن لســيطرة كل مــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة علــى الترتيــب.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/?p=92702
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/20/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%a3%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a/
https://www.interfax.ru/world/761524
https://www.youtube.com/watch?v=xaYvsjEyqW4&t=40s&ab_channel=AntonValagin
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فــي 18/ نيســان اقتحمــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة قريــة جديــدة كحيــط فــي ريــف الرقــة الشــرقي، علــى 
خلفيــة خــروج مظاهــرة مناهضــة لهــا فــي القريــة طالبــت بطــرد عناصرهــا مــن القريــة إثــر مقتــل مدنييــن اثنيــن 
برصــاص عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 16/ نيســان، وقامــت باعتقــال 15 مدنيــًا تــم اإلفــراج عنهــم في 
الـــ 23 مــن نيســان وفــق مــا وثقــه فريــق المعتقليــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، ترافــق االقتحــام 

بحــرق ثــاث منــازل تعــود ملكيتهــا لمدنييــن مــن أهالــي القريــة.

ــة  مســاء 20/ نيســان اندلعــت اشــتباكات باألســلحة الخفيفــة والمتوســطة بيــن قــوات ســوريا الديمقراطي
وقــوات الدفــاع الوطنــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري بــدأت إثــر جــدال بيــن عناصــر أحــد حواجــز قــوى األمــن 
الداخلــي )تعــرف باســم األســايش( التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مــع دوريــة تابعــة لقــوات الدفــاع 
الوطنــي فــي شــارع الوحــدة بمدينــة القامشــلي، الخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، امتــدت 
االشــتباكات إلــى داخــل حــي طــي بمدينــة القامشــلي الــذي يّعــد معقــل قــوات الدفــاع الوطنــي هنــاك، فــي 
25/ نيســان توقفــت االشــتباكات بوســاطة روســية وفرضــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ســيطرتها علــى 
كامــل الحــي. تســبَّبت هــذه االشــتباكات فــي مقتــل 3 مدنييــن بينهــم طفــل وإصابــة أزيــد مــن 20 مدنــي بجــراح 
متوســطة، إضافــة إلــى نــزوح عشــرات العوائــل مــن أبنــاء حــي طــي إلــى قريــة ذبانــة الواقعــة علــى أطــراف 
مدينــة القامشــلي ليعــودوا إلــى منازلهــم بعــد نجــاح الوســاطة الروســية بيــن الطرفيــن، فــي 28/ نيســان صــدر 
بيــان صحفــي لعمــران رضــا، المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية لســوريا ومهنــد 
هــادي المنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية للحالــة الســورية، أعربــا فيــه عــن قلقهمــا مــن األعمــال العدائيــة 

فــي مدينــة القامشــلي وأثرهــا علــى المدنييــن.

اســتمرت فــي نيســان االشــتباكات بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي القــرى 
بت  التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة؛ تســبَّ
فــي ســقوط قتلــى مــن الطرفيــن دون حــدوث تغيــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إلــى أن هــذه المنطقــة 

تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2019.

فــي نيســان اســتمرت عمليــات التفجيــر فــي عمــوم المناطــق فــي ســوريا وعلــى وجــه الخصــوص تلــك الخارجــة 
ــزت التفجيــرات  عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي شــمال وشــرق ســوريا متســببة بخســائر بشــرية، تركَّ
فــي مناطــق البــاب وجرابلــس وعفريــن فــي ريــف حلــب، ومدينــة رأس العيــن بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي 

ومدينــة تــل أبيــض بريــف الرقــة الشــمالي، وتســببت بخســائر بشــرية. 
الــزور  ديــر  شــرق ســوريا )محافظــات  فــي  وتركــزت  فــي عمــوم ســوريا،  االغتيــال  تواصلــت عمليــات  كمــا 
ــًا فــي محافظــة درعــا إضافــة إلــى شــرق محافظــة حلــب، مــن بيــن هــذه الحــوادث  والحســكة والرقــة( وجنوب
العثــور علــى جثمــان فايــز أحمــد الخليــف، وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي حكومــة اإلنقــاذ الســورية 
التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، فــي 7/ نيســان، عقــب اختطافــه فــي الثالــث مــن الشــهر ذاتــه، بينمــا كان فــي 
طريقــه إلــى عملــه. وقــد أعلــن جهــاز األمــن العــام التابــع لهيئــة تحريــر الشــام علــى قناتهــا علــى التلغــرام فــي 
10/ نيســان إلقاءهــا القبــض علــى القتلــة. كمــا وثقنــا مقتــل عامليــن اثنيــن فــي منظمــة البر واإلحســان الخيرية 
فــي مدينــة الشــحيل بريــف ديــر الــزور فــي 17/ نيســان علــى يــد مســلحين مجهولــي الهويــة، فــي 18/ نيســان أدان 

عمــران ريــزا، المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا مقتلهمــا.

https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/18/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/27/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/27/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/23/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/22/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%81%d9%8a-22-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%8f%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/joint_rhc_and_rchc_statement_-_hostilities_in_qamishli_-_28april_-_arabic_final.pdf
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93161
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/03/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d9%8f%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85/
https://t.me/GE_SE_SE/240
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/19/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%8f/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/18_april_rchc_statement_dez_attack_ar.pdf
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مــا زالــت األلغــام تحصــد أرواح المدنييــن فــي عمــوم أنحــاء ســوريا، حيــث وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتــل 11 مدنيــًا 
بينهــم 7 أطفــال، قتــل جلهــم فــي ريــف حلــب وحمــاة والرقــة، هــذا وقــد قالــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
فــي تصريــح أصدرتــه فــي اليــوم الدولــي للتوعيــة بخطــر األلغــام، الــذي يصــادف الرابــع مــن نيســان أن النــزاع 
ــة ومخلفــات  ــل فــي األلغــام األرضي ــون شــخص، يتمث ــف خطــرًا يحيــط بمــا يقــدر بنحــو 11.5 ملي الســوري خلَّ

الحــرب القابلــة لانفجــار، وأن األطفــال يشــكلون مــا تفــوق نســبته 25 % مــن حصيلــة ضحاياهــا.

علــى صعيــد االعتــداءات اإلســرائيلية علــى ســوريا، فــي 8/ نيســان أفــادت وكالــة ســانا التابعــة للنظــام الســوري 
بــأّن محيــط مدينــة دمشــق قــد تعــرض لهجــوم جــوي إســرائيلي فجــر اليــوم ذاتــه، وفــي 22/ نيســان غــرد أفيخــاي 
أدرعــي، الناطــق باســم الجيــش اإلســرائيلي أن صــاروخ جــو أرض مصــدره األراضــي الســورية ســقط فــي 
منطقــة النقــب وقــد تــم الــرد واســتهداف مصــدره، فيمــا اكتفــت وكالــة ســانا باإلعــان عــن هجــوم إســرائيلي 

علــى محيــط دمشــق فــي الســاعة 01:38 مــن اليــوم ذاتــه.

لــم تتوقــف قــوات النظــام الســوري عــن ماحقــة واســتهداف المدنييــن فــي مناطــق ســيطرتها علــى خلفيــة 
ــذي ُيثبــت مجــددًا  ــي؛ األمــر ال ــون الدول ــة بالدســتور الســوري والقان معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفول
حقيقــة أنــه ال يمكــن ألي مواطــن ســوري أن يشــعر باألمــان مــن االعتقــاالت؛ ألنهــا تتــم دون أي ارتــكاز للقانــون 
 

ٍ
أو قضــاء مســتقل، وتقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة بعيــدًا عــن القضــاء وغالبــًا مــا يتحــول المعتقــل إلــى مختــف

ل ماذًا آمنًا للمقيمين  قســريًا وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لســيطرة النظام الســوري ال يمكن أن تشــكِّ
فيهــا، وهــي مــن بــاب أولــى ليســت مــاذًا آمنــًا إلعــادة الاجئيــن أو النازحيــن.

كمــا اســتمرت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي واإلخفــاء القســري فــي نيســان، 
ــا تنظيــم داعــش، بعــض  عبــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خاي
هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصــد التقريــر عمليــات اعتقــال 
ــزت االعتقــاالت فــي  وحــرق للمنــازل حدثــت علــى خلفيــة مظاهــرات مناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتركَّ

محافظــة الرقــة.

ــزت فــي محافظــة  ــر الشــام فقــد نفــذت فــي نيســان عمليــات احتجــاز بحــق المدنييــن، تركَّ أمــا عــن هيئــة تحري
إدلــب وشــملت نشــطاء إعامييــن وسياســيين، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن 
 أخــرى كالعمالــة لصالــح قــوات ســوريا 

ٍ
آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، أو بتهــم

الديمقراطيــة.
مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي نيســان بعمليــات احتجــاز تعســفي وخطــف، 
معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت ســيدات بذريعــة محاولتهــم عبــور الحــدود التركيــة بشــكل غيــر 
قانونــي، ثــم أفرجــت عنهــن الحقــًا، وســجلنا اعتــداء بالضــرب علــى أحــد المحاميــن العامليــن فــي إحــدى المحاكــم 
الواقعــة فــي مناطــق ســيطرتها، قامــت علــى إثرهــا نقابــة المحاميــن بتعليــق المرافعات في المحاكــم، ورصدنا 
ــزت فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي  حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ

فــي محافظــة حلــب.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.sana.sy/?p=1355003
https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1385018890242113540
https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1385018890242113540
https://www.sana.sy/?p=1364753
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93097
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وصلــت فــي شــهر نيســان العديــد مــن شــحنات اللقــاح ضــد فايــروس كورونــا إلــى مختلــف المناطــق الســورية 
ــور  ــا، والدكت ــر اإلقليمــي لليونيســف للشــرق األوســط وشــمال إفريقي ــد شــيبان، المدي حيــث أصــدر كل مــن تي
أحمــد المنظــري، المديــر اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة لشــرق المتوســط، وباســكال بيليفيلــد مديــر 
الدعــم القطــري لتحالــف اللقاحــات )جافــي(، فــي 22/ نيســان، بيانــًا أّكــدوا فيــه أّن ســوريا تلقــت 256،800 جرعــة 
مــن لقــاح كوفيــد -19 وهــو أول دفعــة مــن لقــاح “كوفاكــس” تصــل إلــى ســوريا. حيــث وصلــت 203 آالف جرعــة 
إلــى دمشــق )مناطــق ســيطرة النظــام الســوري( بينمــا تــم تســليم 53800 جرعــة أخــرى إلــى شــمال غــرب ســوريا.

وأعلنــت وكالــة ســانا فــي 24/ نيســان عــن وصــول شــحنة لقــاح مــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية تتضمــن 150 
ألــف جرعــة مــن لقــاح ســينوفارم.

كمــا أعلــن محمــد حــواري الناطــق باســم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، فــي األردن 
لقنــاة المملكــة األردنيــة فــي 6/ نيســان بــأن 2100 الجــئ ســوري تلقــوا الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا، كمــا 

حصــل 600 الجــئ منهــم علــى الجرعــة الثانيــة.

 قــرر الفريــق الحكومــي الــذي شــكله النظــام الســوري لمتابعــة إجــراءات التصــدي لجائحــة كوفيــد-19 عــدم 
تمديــد قــرار توقيــف العمــل ٔاو تخفيــض نســبة دوام العامليــن فــي الجهــات العامــة الــذي كان قــد اتخــذه بدايــة 
لــى وضعــه الطبيعــي فــي 

ٕ
الشــهر علــى خلفيــة ازديــاد حــاالت اإلصابــة بالفيــروس، بحيــث يعــود دوام العامليــن ا

الدوائــر الرســمية، اعتبــارًا مــن 22/ نيســان. نشــير إلــى غيــاب اإلجــراءات االحترازيــة فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري واســتمرار الفعاليــات االجتماعيــة والتجمعــات فــي األســواق وعــدم اتخــاذ 

إجــراءات جــادة للحــد منهــا؛ فــي ســبيل تخفيــف انتقــال العــدوى بيــن المواطنيــن.

وقــد تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري عــن 3824 حالــة إصابــة و327 
حالــة وفــاة فــي شــهر نيســان، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة 22733 إصابــة و1592حالــة وفــاة حتــى 30/ نيســان، 
نشــير إلــى الحصيلــة المعلــن عنهــا فــي هــذا الشــهر هــي الحصيلــة الشــهرية األعلــى منــذ اإلعــان عــن ظهــور 

جائحــة كوفيــد -19 فــي ســوريا فــي 22/ آذار/ 2020.

ــًا فــي 6/ نيســان حــذرت بموجبــه  وفــي شــمال غــرب ســوريا أصــدرت مديريــة الصحــة فــي منطقــة إدلــب، بيان
مــن موجــة ثانيــة مــن فيــروس كورونــا فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا، وأشــارت إلــى فــرض إغــاق كامــل علــى 

إحــدى القــرى فــي ناحيــة جنديــرس بعفريــن.

ــا فــي هــذا الشــهر فعاليــات  ــة بشــكل كامــل فــي المنطقــة وقــد رصدن نشــير إلــى غيــاب اإلجــراءات االحترازي
ــي تتســم بالتزاحــم.  ــوات فــي المســاجد الت ــي والصل اإلفطــار الرمضان

على صعيد جائحة كوفيد-19:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria-receives-its-first-delivery-of-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility%20AR.pdf
https://www.sana.sy/?p=1366420
https://www.almamlakatv.com/news/60567-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-2100-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.sana.sy/?p=1365134
https://news.sn4hr.org/ar/2021/04/24/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92549
https://www.sana.sy/?p=1372000
https://www.facebook.com/Idleb.Health.Directorate/posts/3268538543249478
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93071
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92937
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93071
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ــه  ــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا وفــق مــا أعلن وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورون
نظــام اإلنــذار المبكــرEWARN  فــي نيســان 665 حالــة إصابــة و16حالــة وفــاة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، وقــد 

بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا فــي 30/ نيســان 21983 إصابــة و653 وفــاة.

أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا فقــد اتخــذت اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا عــدة قــرارات متتاليــة 
بخصــوص مجموعــة إجــراءات احترازيــة نتيجــة انتشــار جائحــة كوفيــد-19، تتضمــن حظــر تجــوال جزئــي وكامــل، 
القــرار األول رقــم 84 بتاريــخ 3/ نيســان، ثــم القــرار رقــم 96 فــي 11/ نيســان أتبعتــه بالقــرار 105 فــي 21/ نيســان 

ثــم القــرار 112 فــي 29/ نيســان.

وقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 30/ نيســان 15833 حالــة منهــا 578 حالــة وفاة وفــق هيئة الصحة 
فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 5774 حالــة إصابــة و200 حالــة وفــاة 

فــي نيســان، وهــي الحصيلــة األعلــى شــهريًا منــذ اإلعــان عــن ظهــور الجائحــة فــي المنطقــة فــي آذار/ 2020.

ــى  ــة رأس العيــن شــمال الحســكة، فــي 21/ نيســان، فــي منشــور عل ــي فــي مدين كمــا أعلــن المجلــس المحل
زيــادة  المــدارس لمــدة ثاثــة أســابيع بســبب  أنــه قــرر إغــاق  الرســمية علــى موقــع فيســبوك،  صفحتــه 

اإلصابــات بفيــروس كورونــا، اعتبــارًا مــن 25/ نيســان حتــى 16/ أيــار المقبــل.

حــّذرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر أصدرتــه فــي 6/ نيســان مــن أّن برنامــج الحكومــة اللبنانيــة 
للتلقيــح ضــد فيــروس “كورونــا” قــد يســتثني الفئــات المهمشــة، بمــا فيهــا الاجئــون.

فــي يــوم الصحــة العالمــي الــذي يصــادف 7/ نيســان دعــا مهنــد هــادي، المنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية 
ــة خــال أزمــة  ــى الخدمــات الصحي ــة الســورية، كافــة األطــراف فــي ســوريا لضمــان حصــول الجميــع عل للحال

فيــروس كورونــا واتخــاذ خطــوات واضحــة إلنهــاء الهجمــات علــى الرعايــة الصحيــة.

فــي شــهر نيســان تضاعفــت معانــاة الســوريين فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري عــن األشــهر الســابقة 
خاصــة مــع حلــول شــهر رمضــان الــذي يترافــق مــع متطلبــات إضافيــة عــادة، وكان ألزمــة الوقــود حيــز كبيــر مــن 
معانــاة المدنييــن وتوقــف عشــرات وســائل النقــل جــراء هــذه األزمــة وقــد أصــدرت وزارة النقــل التابعــة للنظــام 
الســوري القــرار رقــم 324 تاريــخ 5/ نيســان أوقفــت بموجبــه العديــد مــن المؤسســات والهيئــات التابعــة لهــا، 
وفــي 15/ نيســان رفعــت حكومــة النظــام الســوري عبــر القــرار 1090 الصــادر عــن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة 
المســتهلك ســعر “البنزيــن األوكتــان 95” مــن 2000 ليــرة ســورية إلــى 2500 ليــرة، وهــو االرتفــاع الثانــي خــال شــهر.

بالتزامــن مــع ذلــك نشــر موقــع روســيا اليــوم، فــي 28/ نيســان مقطعــًا مصــورًا لقافلــة مــن الصهاريــج 
الخاصــة بنقــل النفــط الخــام علــى مدخــل مدينــة القامشــلي الغربــي، فــي ريــف الحســكة، قادمــة مــن مناطــق 
ــب آخــر  ــى جان ــة. وعل ــان النفطي ــى حقــول الرمي ــي M4 لتتجــه إل ــق الدول ــر الطري ســيطرة النظــام الســوري عب
كشــف موقــع المونيتــور فــي 10/ نيســان عــن اتفــاق بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة والنظــام الســوري لفتــح 
المعابــر بيــن مناطــق ســيطرتهما مقابــل 200 صهريــج نفــط أســبوعيًا ترســلها قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــة التــي ســتقوم باســتيرادها مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري. ســتصدر الشــبكة  ــدل المــواد الغذائي ب
الســورية لحقــوق اإلنســان قريبــا تقريــرًا حــول خــرق قــوات ســوريا الديمقراطيــة لقانــون قيصــر وتزويــد النظــام 

الســوري بالغــاز والنفــط.  

على صعيد الوضع المعيشي:

https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-309.pdf
https://drive.google.com/file/d/1APSuM0wqcDOfQ_zDuPR608P8Bupg5Dgw/view
https://drive.google.com/file/d/1APSuM0wqcDOfQ_zDuPR608P8Bupg5Dgw/view
https://drive.google.com/file/d/1xL8U9nvKXUogRQaGPU0byoJnzv-vJ3vR/view
https://drive.google.com/file/d/1xL8U9nvKXUogRQaGPU0byoJnzv-vJ3vR/view
https://drive.google.com/file/d/1UOyK8t9Gzc7_oyD2LZ2T67ep1uE2NBsr/view
https://drive.google.com/file/d/1UOyK8t9Gzc7_oyD2LZ2T67ep1uE2NBsr/view
https://drive.google.com/file/d/1IKinkBFzs-MXQBfoBu-QhauKOFn_FAMl/view
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1591004437756154
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1591004437756154
https://drive.google.com/file/d/1jP99tgEzPwR_5PfyJo_OILkpv8njLK8r/view
https://www.hrw.org/ar/news/2021/04/06/378388
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/rhc_statement_-_whd_2021_ar.pdf
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92801
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92539
https://drive.google.com/file/d/131B8EWC1YswiIA284gPMZF0dKPyqB5iK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/131B8EWC1YswiIA284gPMZF0dKPyqB5iK/view?usp=sharing
https://arabic.rt.com/business/1222141-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86/
https://arabic.rt.com/business/1222141-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86/
https://arabic.rt.com/business/1226487-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/kurdish-forces-agree-deliver-oil-syrian-regime-reopens-crossings
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وفــي ســياق الخطــوات التــي تتبعهــا حكومــة النظــام الســوري مــع اقتــراب موعــد االنتخابــات الرئاســية والتــي 
تهــدف باعتقادنــا للترويــج إلعــادة انتخــاب رئيســه أصــدرت الحكومــة قــرارًا فــي 6/ نيســان يســتثني بعــض 
الســوريين مــن شــرط تصريــف 100 دوالر بالســعر الرســمي علــى المنافــذ الحدوديــة للدخــول إلــى بادهــم، 
وشــمل القــرار “المواطنيــن المهجريــن بفعــل اإلرهــاب العائديــن إلــى البــاد، والطــاب الدارســين فــي 
الخــارج، والموفديــن بمهــام رســمية، والمواطنيــن ممــن لــم يتمــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم، والركــب 
الطائــر والمبحــر وســائقي الشــاحنات والســيارات العاملــة علــى خطــوط النقــل مــع دول الجــوار”، كمــا أصــدر 
ــة ســانا التابعــة للنظــام الســوري نســخة منــه فــي 15/ نيســان،  ــًا نشــرت وكال مصــرف ســوريا المركــزي بيان
أعلــن فيــه رفــع ســعر الصــرف الوســطي للــدوالر األمريكــي إلــى 2512 ليــرة بعــد أن كان ســعره 1256 ليــرة فيمــا 

تــم أيضــًا رفــع ســعر شــراء الــدوالر لتســليم الحــواالت الــواردة إلــى ســوريا إلــى 2500 ليــرة.

هــذا وقــد نشــرت حســابات مواليــة للنظــام الســوري فــي شــهر نيســان صــورًا تظهــر إغــاق محــات تجاريــة 
أبوابهــا وخلــو الطرقــات مــن حركــة الســير بســبب انهيــار قيمــة الليــرة الســورية وأزمــة المحروقــات.

فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا ال يــزال تأثيــر انخفــاض قيمــة الليــرة التركيــة المعتمــدة بالتعامــل ومــا رافقــه 
مــن ارتفــاع فــي أســعار المــواد األساســية مــع قــدوم شــهر رمضــان ُيفاقــم مــن تــردي الوضــع المعيشــي 

للمواطنيــن.
كمــا يعانــي أهالــي المنطقــة الشــرقية مــن أوضــاع إنســانية صعبــة وعلــى وجــه الخصــوص فــي تأميــن مــادة 
الخبــز وذلــك بســبب قلــة أفــران الخبــز المنتشــرة فــي المنطقــة، إضافــة إلــى قلــة كميــات الطحيــن، وفــي 15/ 
نيســان عممــت اإلدارة العامــة للتمويــن وحمايــة المســتهلك التابعــة لــإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة عــن رفــع 
ســعر ربطــة الخبــز التــي ال يقــل وزنهــا عــن 600 غــرام والمؤلفــة مــن 7 أرغفــة إلــى 800 ليــرة بعــد أن كان ســعرها 
500 ليــرة، يضــاف إلــى ذلــك ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والخضــروات فــي ظــلِّ انخفــاض قيمــة صــرف 
الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر، وقلــة فــرص العمــل والركــود االقتصــادي فــي المنطقــة. ومــع تفشــي جائحــة 
كوفيــد-19 تعانــي المشــافي والصيدليــات فــي المنطقــة الشــرقية مــن نقــص فــي أســطوانات األوكســجين، 

إضافــة إلــى نقــص فــي بعــض األدويــة.

ــة ومــع انتشــار  ــردي األوضــاع اإلنســانية واألمني ــي مــن ت ــزال المخيمــات فــي شــمال وشــرق ســوريا تعان ال ت
جائحــة كوفيــد-19 بالتزامــن مــع النشــاطات االجتماعيــة المقترنــة بشــهر رمضــان المبــارك يخشــى مــن تفشــي 

الجائحــة فــي المخيمــات.

فــي 2/ نيســان أعلنــت قــوى األمــن الداخلــي التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي بيــان لهــا عــن انتهــاء 
المرحلــة األولــى مــن حملــة “اإلنســانية واألمــن” فــي مخيــم الهــول بريــف الحســكة التــي انطلقــت فــي 28/ آذار 
المنصــرم بحثــًا عــن خايــا تنظيــم داعــش المتهمــة بعمليــات االغتيــال التــي حدثــت داخــل المخيــم، والتــي بلغــت 

45 ضحيــة بينهــم 11 طفــا و11 ســيدة فــي عــام 2021 وفــق مــا وثقتــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. 

مــن جانــب آخــر قــال أحــد إداريــي المخيــم لوكالــة أنبــاء هــاوار فــي تصريــح نشــرته فــي 7/ نيســان، إن الحكومــة 
العراقيــة وافقــت علــى اســتعادة 500 عائلــة مــن العراقييــن المقيميــن فــي المخيــم وذلــك بعــد توقــف دام 
قرابــة 3 ســنوات، وأنــه ســيتم تدقيــق أســماء ومعلومــات العوائــل واألشــخاص قبــل الســماح لهــم بالمغــادرة 
علــى دفعــات إلــى مناطقهــم. كمــا قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 18/ نيســان بتســليم 34 طفــًا مــن 

العوائــل المرتبطــة بتنظيــم داعــش إلــى مفوضيــة حقــوق األطفــال التابعــة للحكومــة الروســية.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

https://sana.sy/?p=1353634
https://www.sana.sy/?p=1359747
https://drive.google.com/file/d/1cqe_Uo7WZFHTxYBGDnVtg5clVnavB6uO/view
https://drive.google.com/file/d/11NK2pNZ-RFpmqrkB-VV73iT1M7F6Gl6g/view
https://drive.google.com/file/d/1k5Xo01AdUmPO374Q-NvXlu5mmfvJuW-g/view
https://www.youtube.com/watch?v=M_WcbLeu1bM&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://asayish.org/?p=2036
https://hawarnews.com/ar/haber/awdh-tsyyr-rhlat-allajeyn-alaraqyyn-mn-mkhym-alhwl-ila-bldhm-h48609.html
https://hawarnews.com/ar/haber/alidarh-althatyh-tsld991m-34-mn-atfal-daash-lhkwmh-rwsya-alathadyh-tm-althdyth-h49056.html
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فــي لبنــان، اندلــع فــي 5/ نيســان حريــق فــي مخيــم 034 لاجئيــن الســوريين فــي مجــدل عنجــر فــي زحلــة وفــق مــا 
ذكــرت الوكالــة الوطنيــة لإلعــام التــي تحدثــت عــن وقــوع عــدد مــن حــاالت االختنــاق إضافــة الحتــراق 4 خيــام.

فــي 9/ نيســان نشــر مكتــب دعــم اللجــوء األوروبــي )EASO( تقريــرًا حــول معلومــات عــن بلــد المنشــأ لطالبــي 
2021، تقــدم  الثانــي وشــباط  أّنــه خــال كانــون  التقريــر  اللجــوء بعنــوان “ســوريا: الخدمــة العســكرية” ذكــر 

الســوريون بأكثــر مــن 10000 طلــب للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة فــي االتحــاد األوروبــي.

وافقــت وزارة الداخليــة االتحاديــة، لمقاطعــة بريميــن األلمانيــة علــى الســماح لجميــع الســوريين الموجوديــن 
فــي المقاطعــة بإحضــار 100 مــن أقاربهــم اعتبــارًا مــن 12/ نيســان، وذلــك بعــد تقديــم طلــب إلــى مكتــب الهجرة 
فــي بريمــن أو مكتــب تســجيل المواطنيــن فــي بريمرهافــن وإثبــات، عــدة متطلبــات مــن بينهــا، أنــه يمكنهــم 
ضمــان تغطيــة تكاليــف المعيشــة ألقاربهــم لمــدة خمــس ســنوات علــى األقــل. وبذلــك تكــون واليــة بريمــن 
هــي الواليــة الخامســة التــي تســمح بقانــون الكفالــة إلــى جانــب كل مــن واليــات برليــن وهامبــورغ وتورنغــن 

وهــول شــتاين.

فــي 2/ نيســان أطلقــت منظمــات حقوقيــة روســية مــن بينهــا مركــز ميموريــال لحقــوق اإلنســان )HRC( ولجنــة 
المســاعدة المدنيــة؛ وأعضــاء فــي منظمــة أمهــات الجنــود فــي ســانت بطرســبرغ لحقــوق اإلنســان؛ وحركــة 
ــرًا هــو األول مــن نوعــه فــي  الشــباب لحقــوق اإلنســان )YHRM(، خــال مؤتمــر صحفــي عبــر تطبيــق زوم تقري
روســيا حمــل عنــوان “عقــد مــن الويــات” أشــار التقريــر الــذي جــاء فــي قرابــة 200 صفحــة إلــى انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان والقانــون اإلنســاني مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع وبشــكل رئيــس انتهــاكات النظــام الســوري 

ودعــم النظــام الروســي الواســع لــه.

فــي 7/ نيســان قالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام 2020/2021 حــول حالــة حقــوق 
اإلنســان فــي العالــم “واصــل أطــراف النــزاع فــي ســوريا ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون اإلنســاني 
الدولــي مــن بينهــا جرائــم حــرب، وجرائــم ضــد اإلنســانية، وانتهــاكات صارخــة لحقــوق اإلنســان مــع إفاتهــم 
مــن العقــاب. وشــنت قــوات الحكومتيــن الســورية والروســية هجمــات مباشــرة علــى المدنييــن واألهــداف 
المدنيــة، مــن ضمنهــا المستشــفيات والمــدارس، عبــر قصــف جــوي للمــدن فــي محافظــات إدلــب وحمــاة 
وحلــب، مــا أدى إلــى نــزوح مــا يقــرب مــن مليــون نســمة. واســتمرت القــوات الحكوميــة فــي عرقلــة وصــول 

المســاعدات اإلنســانية إلــى المدنييــن”.

فــي 7/ نيســان أصــدرت مبــادرة اإلصــاح العربــي1  دراســة اســتقصائية حــول اآلثــار البيئيــة للنــزاع الســوري ورد 
فيــه “لقــد خلــف عقــد مــن الحــرب آثــارًا بيئيــة خطيــرة بســبب كثــرة اســتخدام األســلحة المتفجــرة، واألضــرار 
التــي لحقــت بمصافــي تكريــر النفــط )ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تلــوث التربــة، وتلــوث البيئــة بصــورة عامــة، 
ومــا أعقــب ذلــك مــن االعتمــاد علــى مصافــي تكريــر النفــط المؤقتــة التــي ُتســبب درجــة عاليــة مــن التلــوث(، 

وبســبب ســوء إدارة النفايــات والميــاه، وخاصــة فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة.”

على الصعيد السياسي والحقوقي:

1  مؤسســة بحثيــة رائــدة للبحــوث الفكريــة المســتقلة، تقــوم، وبشــراكة مــع خبــراء مــن المنطقــة العربيــة وخارجهــا، باقتــراح برامــج واقعيــة ومنبثقــة عــن المنطقــة مــن أجــل الســعي 

الــى تحقيــق تغييــر ديمقراطــي

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/538074/nna-leb.gov.lb/ar
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-%E2%80%93-military-service
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/fluechtlinge-angehoerige-aufnehmen-bremen-100.html
https://memohrc.org/en/news_old/devastating-decade-landmark-report-russian-human-rights-defenders-documents-violations?fbclid=IwAR0BkB9bXoz-m-dNMwH1wA7UV9xL5SeLWVjE3ijIGm2I_mlR5-MzoPn8D1Y
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://almodon.com/file/Get/+cb44c031-061e-45cc-9b8a-e847308acd4d
https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/3202/2021/ar/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d8%b3/


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا 10

في نيسان 2021

ــر  ــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي 8/ نيســان أن ســلطات النظــام الســوري تصــادر بشــكل غي قال
قانونــي منــازل وأراضــي الســوريين الذيــن فــروا مــن الهجمــات العســكرية السورية-الروســية فــي محافظَتــي 

إدلــب وحمــاة.

المفوضيــة  تعتبــر  “ال  فيــه  قالــت  بيانــًا  الاجئيــن  الســامية لشــؤون  المفوضيــة  أصــدرت  نيســان   /8 فــي 
التحســنات األمنيــة األخيــرة فــي أجــزاء مــن ســوريا جوهريــة بمــا فيــه الكفايــة، ومســتقرة أو دائمــة لتبريــر 

إنهــاء الحمايــة الدوليــة ألي مجموعــة مــن الاجئيــن”

فــي 19/ نيســان أصــدرت منظمــة مراســلون بــا حــدود التَّصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام 2021 
والــذي احتلــت فيــه ســوريا المركــز 173 )مــن أصــل 180 بلــدًا( 

الســلطات  ألغــت  الذيــن  الســوريين  الاجئيــن  إنَّ مئــات  الدوليــة  العفــو  منظمــة  نيســان قالــت   /26 فــي 
ــروا  ــب واالختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي إذا أجب ــح إقامتهــم قــد يواجهــون التعذي ــة تصاري الدنماركي

علــى العــودة إلــى بلدهــم.

فــي 29/ نيســان أصــدرت منظمــة أنقــذوا األطفــال تقريــرًا حــول ارتفــاع حــاالت االنتحــار بيــن األطفــال فــي 
شــمال غــرب ســوريا حيــث ارتفــع عــدد حــاالت االنتحــار فــي المنطقــة بشــكل حــاد خــال العــام الماضــي وقفــز 
ــر أن واحــدًا مــن كل خمــس محــاوالت  ــى مــن عــام 2020، وذكــر التقري ــة األول بنســبة 86 % عــن األشــهر الثاث

انتحــار ووفيــات مســجلة هــو مــن األطفــال.

فــي 18/ نيســان أعلــن بســام الصبــاغ، رئيــس مجلــس الشــعب التابــع للنظــام الســوري فتــح بــاب الترشــح 
لانتخابــات الرئاســية فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري اعتبــارًا مــن يــوم االثنيــن 19/ نيســان ودعــا الراغبين 
بالترشــح إلــى تقديــم طلبــات الترشــيح إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا خــال مــدة 10 أيــام تنتهــي مــع نهايــة 
الــدوام الرســمي مــن يــوم 28/ نيســان. كمــا حــدد موعــد االقتــراع للســوريين غيــر المقيميــن علــى األراضــي 
الســورية فــي ســفارات النظــام الســورية يــوم 20/ أيــار وللمواطنيــن الســوريين المقيميــن علــى األراضــي 

الســورية يــوم 26/ أيــار

وكانــت ســفارات النظــام الســوري قــد أعلنــت عــن البــدء بالتحضيــر لانتخابــات الرئاســية الســورية مــن خــال 
ــى الســفارة أو مــن خــال  ــر حضورهــم الشــخصي إل ــن فــي المشــاركة عب تســجيل أســماء الســوريين الراغبي

رابــط إلكترونــي فــي موعــد أقصــاه 25/ نيســان.

صــرح ســتيفان دوجاريــك، الناطــق باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي 21/ نيســان خــال إحاطتــه اليوميــة 
بــأن األمــم المتحــدة غيــر منخرطــة فــي انتخابــات الرئاســة التــي ســيجريها النظــام الســوري فــي أيــار المقبــل، 
ألنهــا ســُتنّظم وفــق الدســتور الحالــي، وهــي ليســت جــزءًا مــن العمليــة السياســية المنصــوص عليهــا فــي 

قــرار مجلــس األمــن 2254.

االنتخابات الرئاسية:

https://www.hrw.org/ar/news/2021/04/08/378425
https://arabic.euronews.com/2021/04/09/un-criticizes-the-policy-of-deporting-syrian-refugees-from-denmark
https://rsf.org/ar/swry
https://rsf.org/ar/swry
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/04/denmark-hundreds-of-refugees-must-not-be-illegally-forced-back-to-syrian-warzone/
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/north-west-syria--number-of-suicide-attempts-and-deaths-rise-sha
https://sana.sy/?p=1361763
https://sana.sy/?p=1362798
https://www.un.org/press/en/2021/db210421.doc.htm
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أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقريــر أصدرتــه فــي 26/ نيســان أّن االنتخابــات التــي يعتــزم 
ــة السياســية ال ســيما أّنهــا تجــري  ــر شــرعية وتنســف العملي ــات غي ــام بهــا هــي انتخاب النظــام الســوري القي
بســطوة األجهــزة األمنيــة، كمــا دعــت إلــى محاســبة بشــار األســد الرتكابــه جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.

فــي 28/ نيســان أعلــن مجلــس الشــعب أن عــدد طلبــات الترشــح للرئاســة التــي أرســلتها المحكمة الدســتورية 
وافــق المجلــس علــى دعــوة بعــض برلمانــات الــدول “الشــقيقة والصديقــة”  51 طلبــًا. كمــا  بلــغ  العليــا 
لمواكبــة عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية واالطــاع علــى مجريــات ســيرها، وهــي الجزائــر 
وســلطنة عمــان وموريتانيــا وروســيا وإيــران والصيــن وفنزويــا وكوبــا وبياروســيا وجنــوب إفريقيــا واإلكــوادور 
ونيكاراغــوا وأرمينيــا وبوليفيــا. إن هــذه الــدول هــي التــي ناصــرت النظــام الســوري دائمــًا، وكانــت روســيا والصيــن 
تســانده دائمــًا عبــر الفيتــو فــي مجلــس األمــن، كمــا صوتــت غالبيــة الــدول البقيــة المذكــورة لصالــح اســتخدامه 
األســلحة الكيميائيــة ووقفــت ضــد توســيع صاحيــات منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وهــو مــا تطرقنــا لــه 

فــي تقريــر أصدرنــاه فــي نيســان الجــاري.

فــي إطــار نشــاطات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عمليــات المناصــرة، أقامــت فــي 6/ نيســان تدريبــًا 
لعــدد مــن نشــطاء وناشــطات حقــوق اإلنســان العامليــن فــي الملــف اليمنــي عــن توثيــق االنتهــاكات وبنــاء 

قاعــدة بيانــات وعمليــات المناصــرة.

ــنوي عــن حالــة حقــوق  فــي 9/ نيســان أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا حــول التَّقريــر السَّ
اإلنســان لمختلــف دول العالــم فــي عــام 2020 الــذي أصــدره مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة فــي 30/ آذار/ 2021، والــذي اســتعرض أبــرز أنمــاط انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق 
 للبيانــات بحســب 

ٍ
اإلنســان التــي حصلــت فــي ســوريا، وجــاءت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كمصــدر ثــان

مــرات االقتبــاس الــواردة فــي التقريــر، بـــ 55 اقتبــاس.

فــي 12/ نيســان أصــدر فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات التابــع لمنظمة حظر األســلحة الكيميائية 
تقريــره الثانــي، الــذي أثبــت فيــه مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم ســراقب – 4/ شــباط/ 2018، حيــث 
خلــص إلــى أن هنــاك أســبابًا معقولــة لاعتقــاد بأنــه قرابــة الســاعة 21:22 مــن يــوم 4/ شــباط/ 2018، قامــت 
مروحيــة عســكرية تابعــة لســاح الجــو التابــع للنظــام الســوري وبتحكــم مــن قــوات النمــر بتنفيــذ هجــوم شــرق 
مدينــة ســراقب بريــف إدلــب بإســقاط أســطوانة واحــدة علــى األقــل، وتمزقــت األســطوانة وأطلــق غــاز الكلــور 

علــى مســاحة كبيــرة؛ ممــا أدى إلــى إصابــة 12 فــردًا.

ــات  ــر ومــن بينهــم االتحــاد األوروبــي والوالي ــه التقري ــَص إلي ــة بمــا َخُل ــد مــن الجهــات الدولي وقــد رحبــت العدي
ــا فــي 13/  ــدول األخــرى، وقــد أصدرن ــد مــن ال ــدا، والعدي ــا، فرنســا، الدانمــارك، هولن المتحــدة األمريكيــة، ألماني

ــًا رحبنــا فيــه بمــا خلــص إليــه التقريــر. نيســان بيان

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة:

https://sn4hr.org/arabic/?p=13484
https://sana.sy/?p=1370157
https://sana.sy/?p=1370487
https://sana.sy/?p=1370487
https://sn4hr.org/arabic/?p=13491
https://sn4hr.org/arabic/?p=13400
https://www.opcw.org/media-centre/news/2021/04/opcw-releases-second-report-investigation-and-identification-team
https://www.state.gov/translations/arabic/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/97236/node/97236_ar
https://www.state.gov/translations/arabic/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://sn4hr.org/arabic/?p=13424
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وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد أصــدرت تقريــرًا فــي 7/ نيســان المنصــرم فــي ذكــرى الهجمــات 
ــة فــي اجتمــاع  ــه منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــا في ــي خــان شــيخون ودومــا طالبن ــى مدينت ــة عل الكيميائي
نظــرًا  الســوري؛  النظــام  بحــق  الممكنــة  اإلجــراءات  أقصــى  باتخــاذ  نيســان  و22   20 بيــن  األطــراف  الــدول 
الكيميائيــة، وإحالــة قضيــة اســتخدام األســلحة  لمخالفتــه الصارخــة لمعاهــدة حظــر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة فــي ســوريا إلــى مجلــس األمــن مــع التوصيــة باتخــاذ أفعــال جــادة بموجــب الفصــل الســابع، وعــدم 
الرضــوخ للضغــوط الروســية الداعمــة الســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة ضــد الشــعب الســوري.

ــذي عّلقــت  ــة القــرار C-25/DEC.9، ال األربعــاء 21/ نيســان/ 2021، اعتمــَدت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي
بموجبــه بعــض حقــوق وامتيــازات ســوريا كدولــة عضــو فــي المنظمــة، وجــاء ذلــك ضمــن أعمــال الــدورة الـــ 25 
مــت  لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )CWC(. وكانــت بعثــة فرنســا2 قــد قدَّ
مشــروع القــرار بالنيابــة عــن 46 دولــة عضــو فــي االتفاقيــة وحصــَل علــى أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول -الحاضــرة 
والمصّوتــة( بـــ 87 دولــة لصالــح القــرار، فيمــا صوتــت 15 ضــده3. وقــد أصدرنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان تقريــرًا فــي 29 نيســان تنــاول قــراري منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الصادريــن عــن ســوريا، 
ومــا نتــج عنهمــا مــن توســيع واليــة المنظمــة لتشــمل تحديــد هويــة مرتكبــي الهجمــات، ثــم تعليــق امتيــازات 
اها “دول العــار”، كــون تصويتهــا يدافــع عــن اســتخدام  ســوريا، والــدول التــي صوتــت ضــدَّ القراريــن، والتــي ســمَّ

النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، ويشــجع بالتالــي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي العالــم.

وكان نائــب منــدوب روســيا فــي مجلــس األمــن ديمتــري بوليانســكي قــد صــرح فــي 7/ نيســان أن النظــام 
الســوري قــد يوقــف تعاونــه مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة إذا مــا تــّم قبــول اقتــراح الــدول الغربيــة 

للحــد مــن حقــوق ســوريا فــي المنظمــة.

نشــرت وســائل إعــام هولنديــة فــي 21/ نيســان حكمــًا أصدرتــه محكمــة الهــاي قضــى بســجن أحمــد. ي وهــو 
طالــب لجــوء مــن ســوريا تــم إلقــاء القبــض عليــه عــام 2019 فــي مركــز تقديــم الطلبــات فــي تيــر أبيــل الهولنديــة، 
ــى مــن قــوات النظــام الســوري فــي منطقــة  ــة جثــث قتل ــم حــرب فــي عــام 2015 بإهان ــه جرائ لاشــتباه بارتكاب
ــه لحركــة أحــرار الشــام المصنفــة إرهابيــة فــي هولنــدا، حيــث  ســهل الغــاب فــي محافظــة حمــاة وقــت انتمائ

يعتبــر إذالل الجثــث جريمــة حــرب وفــق القانــون الهولنــدي.

وقــد دعــت 15 منظمــة ســورية، مــن بينهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي بيــان مشــترك أصدرتــه فــي 
22/ نيســان إلــى خلــق وتفعيــل آليــات جديــدة للمحاســبة كخطــوة فــي مســار العدالــة فــي ســوريا.

2  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول األطراف، الفقرة 9)17(،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf 

3  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول األطراف، الفقرة 9)24(،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf 

https://sn4hr.org/arabic/?p=13390
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c25dec09%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c25dec09%28e%29.pdf
https://sn4hr.org/arabic/?p=13491
https://arabic.rt.com/middle_east/1219023-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
https://www.ad.nl/binnenland/syrische-asielzoeker-moet-lang-de-cel-in-voor-oorlogsmisdaad-het-vernederen-van-lijken~abe6412d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://sn4hr.org/arabic/?p=13460
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في نيسان:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان 
علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1UC6xNUOt1rvSpc1DnPP7WWWeA2Ir-A80/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان مقتــل 104 مدنيــًا، بينهــم 21 طفــًا و7 ســيدة )أنثــى بالغــة( 
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 13 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن  ث بشــكل مفصَّ عــن مجــزرة واحــدة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.

تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
أوال: األطراف الرئيسة:

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(4 :  -
18 بينهــم 5 طفــًا و3 ســيدة.

القوات الروسية: 1 -
هيئة تحرير الشام5 : 2 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2 -
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 11 بينهم 2 طفًا. -

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 70 مدنيًا بينهم 14 طفًا و4 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 13 بينهم 7 طفًا
رصاص مجهول المصدر: 33 بينهم 1 طفًا و2 سيدة

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 10 بينهم 6 طفًا
قتل على يد مجهولين: 11 بينهم 1 سيدة

حرس الحدود التركي: 2 بينهم 1 سيدة
حرس الحدود األردني: 1 

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان مــا ال يقــل عــن 147 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 1 طفــًا و19 
ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات 

النظــام الســوري فــي محافظــة درعــا تلتهــا حلــب. 
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال  ث بشــكل مفصَّ ــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ ــا تقري فحلــب. وقــد أصدرن

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. ــد أطــراف الن ــى ي واالختفــاء القســري عل
ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

قوات النظام السوري: 56 بينهم 1 طفًا، و3 سيدة. -
هيئة تحرير الشام: 14 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 28 بينهم 15 سيدة. -
قوات سوريا الديمقراطية: 49 بينهم 1 سيدة. -

4  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة 

األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة 

علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن 

األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

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

5  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ــة،  ــة مدنيَّ لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نيســان مــا ال يقــل عــن 2 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ

واحــدة مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد القــوات الروســية فــي محافظــة إدلــب.

تتوزع هذه الهجمات بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
أواًل: األطراف الرئيسة:

القوات الروسية: 1

ثانيًا: جهات األخرى:
انفجار لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 1	 

ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى  وتوزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
النحــو التالــي:

    

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2021 حتــى أيــار مــن العــام ذاتــه 
عــت شــهريًا علــى النحــو التالــي: 33 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

جهات أخرى

الجهة الفاعلة

انفجار لم نتمكن 
من تحديد 

مرتكبيه المركز المـُعتدى عليه

القوات 
الروسية

البنى التحتية

المقرات الخدمية الرسمية

مزارع الحيوانات الداجنة

المجموع:

 

1

1

1

1
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ُيظهــر المخطــط انخفاضــًا ملحوظــًا فــي وتيــرة حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي نيســان 
ــا كانــت عليــه فــي األشــهر التــي ســبقته، ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض وتيــرة العمليــات العســكرية الــذي نعتقــد أّن  عمَّ

ســببه تفشــي وبــاء كوفيــد-19 بشــكل كبيــر فــي الشــهر المنصــرم. 

نستعرض فيما يلي حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة التي تم توثيقها في نيسان:

اإلثنيــن 29/ آذار/ 2021 قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مدجنــة لتربيــة الطيــور تقــع 
فــي منطقــة المــزارع غــرب مدينــة إدلــب؛ مــا أدى إلــى نفــوق المئــات مــن الطيــور الداجنــة، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي 
بنــاء المدجنــة، تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام 

وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 12/ نيســان/ 2021 انفجــرت عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر بمحــاذاة مبنــى المجلــس المحلــي فــي بلــدة 
كفريــا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي مبنــى المجلــس، مــا زالــت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل، تخضــع 

ــر الشــام وقــت الحادثــة. البلــدة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحري

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:
لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة 

غيــر مشــروعة فــي شــهر نيســان.

https://youtu.be/jAcQQSWjGc4
https://www.youtube.com/watch?v=r2GlY-X3ais&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1F-mUqeWZm2k-p9ZhwCKvwudExaq6NI_B/view
https://drive.google.com/file/d/1-0GBEm_M59wlh544lVcBz7GEhNrzr7u9/view
https://drive.google.com/file/d/1E8nCWxhTnn2zJM5gK9maa82wFctazLvL/view
https://drive.google.com/file/d/1etewmq0-uMm6azWhtfrmjinaBGWCCqkA/view
https://drive.google.com/file/d/1X-MRFWunV7vW4L1dUemtldGNrbzK-u82/view
https://drive.google.com/file/d/1-8ZQeUHoE3_qHepjhq1rCMTC4xDCvwjI/view
https://drive.google.com/file/d/1kc7y7jIMODi3aEMZMP75vd6tqymRhkpR/view
https://www.youtube.com/watch?v=nB4QzxnZoL4&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1zYrod7MXXAPJ0eNILSEI6P85lVeHGTJD/view
https://drive.google.com/file/d/1iaPK3lklrHrofYE0aropIrNOuqeMn4b_/view
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جائحــة  انتشــار  عــن  الرئيــس  المســؤول  الســوري  النظــام  رابعــًا: 
 :19 كوفيــد–

اجتــاح وبــاء كوفيــد-19 معظــم دول العالــم، وتســبَّب فــي أعــداد هائلــة مــن اإلصابــات والوفيــات، وقــد تعاملــت 
معــه أغلــب دول العالــم بجديــة وأصــدرت قــرارات اســتثنائية، وهــي دول مســتقرة، وأعلنــت دول كثيــرة عــن رغبتهــا 
باســتقطاب وتوظيــف كــوادر طبيــة، كمــا أفرجــت بعــض الحكومــات عــن أعــداد كبيــرة مــن المعتقليــن والمحتجزيــن.
تعامــل النظــام الســوري باســتخفاف وإهمــال شــديدين منــذ بدايــة تفشــي الوبــاء عالميــًا، وقــد أعلنــت دول عــدة منــذ 
مطلــع آذار 2020 عــن وصــول حــاالت مصابــة قادمــة مــن ســوريا إليهــا، إال أن النظــام الســوري اســتمرَّ فــي حالــة اإلنــكار 

لوجــود أيــة إصابــات فــي ســوريا حتــى 22/ آذار/ 2020.
ــز فيــروس كورونــا المســتجد بيــن شــخص وآخــر أو بيــن منطقــة وأخــرى، وُتعانــي كافــة المناطــق التــي شــهدت  ال ُيميِّ
عمليــات قصــف وتدميــر وتشــريد قســري مــن تحديــات إضافيــة، وبشــكل خــاص إدلــب ومــا حولها، وال يمكــن مقارنتها 
بأيــة مناطــق أخــرى، وفــي مقدمــة هــذه التحديــات وجــود قرابــة 3 مليــون نــازح، وعــدم تمكنهــم مــن العــودة إلــى ديارهــم، 

ممــا يجعلهــم عرضــة أكثــر مــن غيرهــم لإصابــة فــي الفيــروس، وذلــك لعــدة عوامــل، مــن أبرزهــا:
إنَّ منطقــة إدلــب وريــف حلــب الشــمالي الغربــي ومــا حولهــا ُتعانــي مســبقًا مــن اكتظــاظ ســكاني كبيــر بســبب 	 

نــزوح عشــرات آالف الســوريين إليهــا ســابقًا مــن مناطــق عــدة مثــل الغوطــة الشــرقية، وريــف حمــص الشــمالي، 
ــب مــن عمليــة التباعــد الجســدي االجتماعــي. ومــن جنــوب ســوريا، وأريــاف إدلــب وحمــاة مؤخــرًا، وهــذا أمــر يصعِّ

ــكن )كالمــدارس والدكاكيــن والشــقق 	  يقطــن أغلــب هــؤالء ضمــن مخيمــات عشــوائية أو أبنيــة غيــر مؤهلــة للسَّ
ــاه وشــبكات  ــة كــدورات المي ــة الصحي ــى البنــى التحي ــة المهدمــة، مغــارات..(، التــي تفتقــر إل ــر الجاهــزة، واألبني غي
الصــرف الصحــي المؤهلــة والميــاه النقيــة، مــا يجعــل مخصصــات الميــاه الازمــة للنظافــة الدوريــة لــكل فــرد أقــلَّ 
بكثيــر مــن الحالــة الطبيعيــة ومــن بقيــة المناطــق فــي ســوريا، وُيعانــي المشــردون مــن أجــل الحصــول علــى خيــام 
كافيــة، ويضطــرون فــي بعــض األحيــان لإقامــة فــي خيمــة بصــورة مشــتركة، وهــذا انعكــس ســلبًا بشــكل كبيــر 

علــى النســاء نظــرًا الحتياجاتهــن الخاصــة. 
ُيعانــي النظــام الصحــي فــي إدلــب ومــا حولهــا مــن تداعيــات االســتهداف العنيــف والمركز لقــوات النظام الســوري 	 

والنظــام الروســي؛ مــا ســاهم فــي خــروج عــدد كبيــر مــن المراكــز الصحيــة عــن الخدمة.
ســوريا 	  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  الرقــة(  الحســكة،  الــزور،  )ديــر  الســورية  الجزيــرة  منطقــة  ُتعانــي  كمــا 

الديمقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة، مــن أوضــاع مشــابهة، وهــي أيضــًا تضــمُّ أعــدادًا كبيــرة مــن النازحيــن فــي 
المخيمــات، وقــد تســبَّب اســتخدام روســيا للفيتــو بإلغــاء ثاثــة معابــر مــن المعابــر األربعــة، وكان معبــر اليعربيــة 
ــة  ــذي تســبَّب فــي حرمــان المنطقــة مــن تلقــي المســاعدات األممي ــر الملغــاة؛ األمــر ال مــع العــراق أحــد المعاب
ــد ويقــوم بعمليــات  بشــكل مباشــر، وأصبحــت حصــرًا عبــر النظــام الســوري، الــذي يضــع عراقيــل بشــكل متعمَّ
ــع فــي تقريرنــا: العقوبــات مرتبطــة باســتمرار االنتهــاكات وال تشــمل  ثنــا عنهــا بشــكل موسَّ ابتــزاز منهجيــة تحدَّ
ث عنهــا األميــن العــام لألمــم  المــواد الطبيــة والغذائيــة، والتــي ال يجــب أن تكــون عبــر النظــام الســوري، وتحــدَّ
المتحــدة فــي تقريــره الصــادر فــي 21/ شــباط/ 2020، كمــا تحــدث تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش عــن القطــاع 

الطبــي فــي تلــك المنطقــة والصعوبــات المعقــدة التــي يواجههــا بســبب إغــاق معبــر اليعربيــة. 

https://sn4hr.org/arabic/2020/04/27/12152/
https://sn4hr.org/arabic/2020/04/27/12152/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/28/341253
https://undocs.org/ar/S/2020/139
https://undocs.org/ar/S/2020/139
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أمــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري فهــي أفضــل حــااًل مــن منطقــة إدلــب ومــا حولهــا، ومــن منطقــة 
الجزيــرة الســورية، لكنهــا ُتعانــي بشــكل أساســي مــن هجــرة الكــوادر الطبيــة، ومــن الفســاد الكبيــر فــي أجهــزة النظــام، 
ومــن اســتنزاف االحتياطــي النقــدي للدولــة الســورية فــي عمليــات القصــف والعمليــات العســكرية واألجهــزة األمنيــة 
علــى حســاب تعزيــز القطــاع والخدمــات الطبيــة، وعلــى الرغــم مــن مــرور أزيــد مــن عــام عــن اإلعان عــن ظهــور أول إصابة 
بجائحــة كوفيــد- 19 فــي هــذه المناطــق إال أن النظــام الســوري لــم يقــم بــأي خطــوة جــادة لدعــم القطــاع الطبــي حتــى 
باالفــراج عــن المعتقليــن مــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي فــي مراكــز احتجــازه وقــد أصدرنــا تقريــرًا بهــذا الخصــوص.

وقــد طالبــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن تقــوم روســيا الدولــة الغنيــة بمســاعدة حليفهــا النظــام الســوري 
فــي ظــروف انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد فهــذا أفضــل بكثيــر وأقــل تكلفــة مــن القصــف الجــوي علــى المراكــز 
الطبيــة والمــدن والبلــدات فــي إدلــب ومــا حولهــا. كمــا أشــرنا ضمــن سلســلة واســعة مــن األخبــار علــى مــدى األشــهر 
ــع  ــة لمن ــر الوقائي ــاع التدابي ــزام باتب ــن أو فــرض االلت ــع اكتظــاظ المدنيي ــة لمن ــى عــدم اتخــاذ إجــراءات جدي ــة إل الماضي

تفشــي الوبــاء فــي مختلــف مناطــق ســوريا.

خامسًا: مرفقات: 

)1(  القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 104 مدنيــا بينهــم 21 طفــا و7 ســيدات، و13 ضحيــة بســبب 

التعذيــب فــي نيســان 2021 

)2(   توثيــق مــا ال يقــل عــن 147 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســوريا فــي نيســان 2021 بينهــم طفــل 

و19 سيدة

سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات الحلــف 	 

الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، 
بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة  كمــا تســبَّ
تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

 الحكومــة الســورية بخــرق القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون العرفــي، بــل طــال الخــرق قــرارات 	 
ِ

لــم تكتــف
ــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،  مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن 	  لــم ُنســجِّ

الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذا لــم يحصــل مطلقــًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، 
ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.

https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://sn4hr.org/arabic/2021/05/01/13508/
https://sn4hr.org/arabic/2021/05/01/13508/
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إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي 	 
ــقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. للقصــف والطبيعــة المنسَّ

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ
تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام القانــون الدولــي اإلنســاني، ُمتســببة فــي مقتــل العديــد مــن المدنييــن، وأضــرار فــي 	 
مراكــز حيويــة مدنيــة.

خرقــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات تعتبــر بمثابــة 	 
انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات 

بهــم بصــورة عرضيــة.
بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث 	  إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّ

ــة. وهنــاك مؤشــرات  ــرر باألعيــان المدنيَّ خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ
ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة. قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ

ــة 	  ت ــة ُمبيَّ ــة وني ــة إجرامي ــر عــن عقلي إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ
بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق 

صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 المــواد )27، 31، 32(.

التَّوصيات: 
إلى مجلس األمن الدولي:

يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح 	 
علــى “توقــف فــورًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا.”

يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب التوقــف عــن 	 
اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب 

الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم وفنونهــم 	 

مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار 	 

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ
ــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، 	  ــة، الضغــط عل ــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضوي عل

ــدد. ــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ ــذي يســتخدم األســلحة الكيميائي ال
ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ

فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين داخليــًا ومتابعــة الــدول،  الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ
برعــات الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ

 
إلى المجتمع الدولي:

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 
ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
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دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي 	 
“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس 	  السَّ

حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــزاع  ــذت مــن قبــل أطــراف النِّ االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ
والقــوى المســيطرة. 

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد بمزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة
جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

 
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد.	 
اللجنــة 	  روســيا تشــويهها وتقديــم  بعــد محــاوالت  الطبيعــي  إلــى شــكلها  الســام  إعــادة تسلســل عمليــة 

االنتقالــي. الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 
 

إلى النظام السوري:
والمــدارس 	  والمستشــفيات  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  التَّوقــف 

المتفجــرة.  والبراميــل  المحرمــة  الذخائــر  واســتخدام  واألســواق 
االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

إلى النظام الروسي:
ومحاســبة 	  نتائجهــا،  علــى  الســوري  المجتمــع  وإطــاع  التَّقريــر،  فــي  الــواردة  الحــوادث  فــي  تحقيقــات  فتــح 

المتورطيــن.
تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحايــا 	 

والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
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ــة واحتــرام القانــون العرفــي 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ
اإلنساني.

علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض 	 
التَّصعيــد، والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غيــر المشــروط 

المحاصــرة. المناطــق  إلــى  اإلنســانية  المســاعدات  بدخــول 

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك، 	 

والتَّعهــد بإعــادة جميــع األطفــال، الذيــن تــمَّ اعتقالهــم بهــدف عمليــات التَّجنيــد فــورًا.

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع 	 

عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 

اإلنســاني.

المنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 
تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف بعامــات 	 

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير

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